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RESUMO

Em 2007, Ministério da Educação (MEC) lança o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) sob a alegação de que havia uma necessidade de ações voltadas à
melhoria da qualidade da educação. Neste mesmo ano é publicado o Decreto n° 6.094,
que institui o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (PMCTE),
estabelecendo 28 diretrizes a serem implementadas pelos entes federados, mediante a
elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR). Para garantir essa implementação, a
28ª diretriz do PMCTE prevê a criação do Comitê Local do Compromisso, cujas
atribuições estão voltadas, essencialmente, à promoção da mobilização social. Diante
desse contexto, esta pesquisa tem por objeto de estudo a atuação dos Comitês Locais do
Compromisso. Este estudo tem como objetivo analisar a atuação destes comitês como
espaço de mobilização social pela educação, tendo como referência a forma como o
PAR vem sendo operacionalizado em 06 (seis) municípios do território do Vale do
Jiquiriçá. Para tanto, recorreu-se à pesquisa aplicada numa abordagem qualitativa e
quantitativa. O estudo revelou que estes comitês têm exercido pouca influência nos
rumos da educação local, apontando a falta de informação e a dificuldade de
compreensão do PAR como fatores comprometedores do processo de promoção da
mobilização social. Diante disso, este trabalho propõe a construção do Instrumento de
Monitoramento do PAR, o IMPAR, que facilitará o acompanhamento das ações do
PAR, por parte dos membros dos comitês, bem como a difusão da informação, uma vez
que este instrumento será disponibilizado em um portal, que contará, ainda, com um
banco de dados dos principais indicadores educacionais dos municípios pesquisados.

DESCRITORES: Comitê Local do Compromisso; Plano de Ações Articuladas;
Mobilização Social; Participação Social.

ABSTRACT

In 2007, the Ministry of Education (MEC) has launched the Plano de Desenvolvimento
da Educação – PDE (Education Development Plan) motivated by a need for actions to
improve the quality of education. In the same year, the Decree Nº 6094 was published
establishing the Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – PMCTE (Target
Plan - All for Education Commitment), composed by 28 guidelines, to be implemented
by federal agencies by developing the Plano de Ações Articuladas – PAR (Joint Action
Plan). To ensure this implementation, the 28th PMCTE guideline provides for the
creation of the Comitê Local do Compromisso (Local Committee of Commitment),
whose duties are aimed primarily at promoting social mobilization. Given this context,
this research's purpose is to study the performance of Comitê Local do Compromisso.
This study aims to analyze the performance of these committees as a space for social
mobilization for education, with reference to how the PAR has been operationalized in
six (06) municipalities of the Jiquiriçá Valley territory. Therefore, we used applied
research in qualitative and quantitative approach. The study revealed that these
committees have exercised little influence in the directions of local education, pointing
to lack of information and difficulty of understanding the PAR as factors inhibiting the
process of promoting social mobilization. Thus, this paper proposes the construction of
the PAR Monitoring Instrument, the IMPAR, which will facilitate the monitoring of the
actions of PAR by the committee members as well as the dissemination of information,
since this instrument will be made available in a portal, which will also provide a
database of key educational indicators of the municipalities surveyed.
KEYWORDS: Comitê Local do Compromisso; Plano de Ações Articuladas; Social
Mobilization; Social Participation.
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INTRODUÇÃO

O sistema educacional brasileiro sempre padeceu da falta de continuidade de
políticas públicas educacionais, oriunda da ausência de uma concepção republicana na
estrutura pública brasileira e da falta de recursos financeiros suficientes para garantir a
democratização do acesso e permanência da população em idade escolar. Esta
descontinuidade e a falta de recurso tem sido determinantes para o paradoxo quantidade
versus qualidade.
No tocante ao financiamento, é preciso destacar que algumas medidas foram
adotadas, nos últimos anos, no sentido de promover uma melhor equalização da
distribuição dos recursos, a exemplo da criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF),
que previa investimentos voltados para a universalização do ensino fundamental, e,
mais recentemente, a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), desta vez com a
inclusão da Educação Infantil, EJA e Ensino Médio e de seus profissionais. No entanto,
esta política de fundos tem garantido o acesso, mas ainda não tem assegurado a
qualidade da educação.
Com relação à falta de continuidade das políticas educacionais, a aprovação do
Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, de certa
forma buscou superar a ausência, tendo em vista se tratar de uma política de Estado.
No entanto, a sua aprovação não foi suficiente para superar os entraves do
sistema educacional brasileiro, em virtude da inexistência de uma política de
financiamento de educação que fizesse frente às desigualdades regionais e que pudesse,
de fato, dar sustentação ao processo de melhoria da qualidade da educação pública
brasileira. Nesse sentido, esses fundos têm alterado pouco as desigualdades regionais,
pois se faz necessário “... que a União não só complementasse o dinheiro que falta para
chegar à meta básica, mas que também fizesse política redistributiva” (ABRÚCIO,
2013, p. 64).
Por essas razões, a falta de uma política de financiamento que assegure o
verdadeiro sentido do regime de colaboração, além de comprometer o cumprimento das
metas previstas no PNE, determinou também, ao longo do tempo, uma concepção de
educação fragmentada, em que se prioriza um nível ou modalidade em detrimento de
outro.
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É nesse contexto, ainda sob a vigência do PNE, que o Ministério da Educação
(MEC) lança, em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), sob a
alegação de que havia uma necessidade de um plano voltado à qualidade da educação,
já que as metas do PNE tinham caráter quantitativo.
Neste mesmo ano, o governo federal publica o Decreto n° 6.094, de 24 de
fevereiro de 2007, que dispõe sobre a implementação, pela União, do Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação (PMCTE), em regime de colaboração com
Municípios, Distritos Federal e Estados, mediante programas e ações de assistência
técnica e financeira. Este apoio da União aos demais entes federados passou a ser
condicionado à elaboração de mais um instrumento, o Plano de Ações Articuladas
(PAR). Este plano permite que as ações, tanto do Ministério da Educação (MEC) quanto
dos entes federados, se agreguem em torno de diretrizes previamente estabelecidas,
implicando uma rigorosa responsabilização das partes envolvidas.
O referido Decreto determina, ainda, que a qualidade da educação básica será
aferida, objetivamente, com base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB). Estabelecendo que o acompanhamento das metas fixadas deve ser feito pelos
membros do Comitê Local do Compromisso, criado para esse fim, que também tem por
objetivo promover a articulação institucional, a mobilização social e a produção e
disseminação de conhecimentos e comunicação, bem como o acompanhamento do
PAR.
Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo analisar a atuação dos Comitês
Locais do Compromisso como espaço de mobilização social pela educação, tendo como
referência a forma como o PAR vem sendo operacionalizado nas redes municipais de
ensino, dos municípios do Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, circunscritos à
29ª Diretoria Regional de Educação (DIREC).
A opção por estudar a atuação dos Comitês Locais do Compromisso como
espaço de mobilização é relevante, tendo em vista que o êxito de uma política pública
não depende tão somente da ação do poder público, mas, também, da participação da
sociedade, pois, conforme afirma Perez (2006), a adesão, a atuação ativa da sociedade é
fundamental para a eficiência da gestão pública. No entanto, é preciso ressaltar que a
institucionalização de canais de participação e controle social, a exemplo destes
comitês, não assegura, por si só, a dimensão participativa e plural da sociedade, pois o
processo de participação social enfrenta algumas dificuldades para a sua efetivação.
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Para Bezerra et al. (2011), o custo de oportunidade de participação, o baixo nível
de informação sobre políticas públicas, o baixo poder de barganha ou de negociação dos
setores mais pobres e a baixa efetividade das instituições políticas formais são fatores
que desestimulam a população a participar da vida social local.
Nesse contexto, a atuação dos Comitês Locais do Compromisso ganha
relevância, tendo em vista que estes têm como função primordial promover a
articulação institucional, a mobilização popular, a produção e disseminação de
conhecimentos e comunicação. Assim, estudá-los, por meio de um processo
investigativo e analítico se faz necessário, pois embora haja uma produção significativa
sobre educação, ainda são parcos os estudos voltados à educação, à mobilização social e
à aprendizagem da participação como condições para o desenvolvimento de uma gestão
participativa ou compartilhada (MUTIM, 2007, p. 116).
Dessa forma, o presente estudo buscou analisar a atuação dos Comitês Locais do
Compromisso como espaço de mobilização social pela educação, tendo como referência
a forma como o PAR vem sendo operacionalizado nos municípios do território do Vale
do Jiquiriçá, circunscritos à 29ª Diretoria Regional de Educação (DIREC). É importante
salientar que, dos 10 (dez) municípios que compõem a 29ª Diretoria Regional de
Educação (DIREC), aceitaram participar 06 (seis) municípios (Amargosa, Brejões,
Jiquiriçá, Nova Itarana, Mutuípe e São Miguel das Matas).
A partir desta análise, buscou-se propor medidas que pudessem facilitar a
atuação dos Comitês Locais do Compromisso, no acompanhamento da implementação
do PAR e na disseminação da informação, com vistas a promoção da mobilização social
em defesa de uma educação pública de qualidade.
Para tanto, realizou-se um levantamento do grau de execução das ações previstas
no PAR, com vistas a identificar uma possível correlação entre a atuação dos Comitês
Locais do Compromisso e responsabilização dos gestores municipais. Além disso,
buscou-se, também, conhecer a concepção dos membros do Comitê Local do
Compromisso acerca do papel destes comitês, no que tange à mobilização social e ao
acompanhamento das ações do PAR.
Com relação aos aspectos metodológicos, optou-se pela pesquisa aplicada, pois
esse tipo de pesquisa tem como principal objetivo produzir conhecimento para aplicação
de seus resultados, visando à solução do problema encontrado na realidade.
No que tange ao método e a forma de abordagem do problema, esta pesquisa se
caracterizou por ser qualitativa e quantitativa. Já com relação aos objetivos, esta
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pesquisa é descritiva e explicativa, pois busca descrever e analisar a atuação dos
Comitês Locais do Compromisso, identificando quem são esses membros e a concepção
destes acerca do papel atribuído aos comitês.
Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados, esta pesquisa recorreu a
dados primários e dados secundários, por meio da análise documental. A análise desses
dados documentais será de natureza qualitativa e quantitativa.
Assim sendo, no primeiro capítulo, buscou-se contextualizar a atual política
educacional brasileira na perspectiva do PDE, atentando-se para o seu processo de
elaboração e seus desdobramentos: O PMCTE e o PAR.
Além disso, buscou-se, também, abordar a questão da participação social na
gestão pública brasileira, apontando os limites, desafios e possibilidades desta
participação na educação, buscando respaldo nas teorias do Capital Social e da
Educação Ambiental como formas de viabilizar uma participação social mais efetiva.
No segundo capítulo, são descritos os procedimentos metodológicos usados para
o desenvolvimento da pesquisa. Neste capítulo, são apresentados o campo de pesquisa,
as técnicas empregadas na observação, na coleta de dados e na análise destes,
finalizando com a apresentação da proposta de intervenção, tendo em vista se tratar de
uma pesquisa aplicada.
No terceiro capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa, partindo-se da
situação de execução dos indicadores do PAR (2007-2010), até a análise da atuação dos
Comitês Locais do Compromisso como espaço de mobilização social pela educação.
No quarto capítulo, são apresentadas as conclusões da pesquisa, resultantes dos
dados coletados, que foram analisados à luz dos estudos de diferentes autores que tratam
do tema em questão.
Diante disso, espera-se que este estudo possa contribuir para uma atuação mais
efetiva dos Comitês Locais do Compromisso, bem como servir de estímulo para outros
trabalhos relacionados a esta temática, tendo em vista a constatação da impossibilidade
de esta pesquisa dá conta da complexidade do tema abordado.
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1. A POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA NA PERSPECTIVA DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (PDE)

1.1. Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE): um plano de educação ou um
plano de ações?

Historicamente, o sistema educacional brasileiro foi marcado por um modelo de
escola elitista no qual o acesso era restrito às camadas mais privilegiadas da população,
caracterizando-se, portanto, por uma postura antidemocrática e excludente.
Embora, nos últimos anos, tenham ocorrido avanços significativos no panorama
da educação brasileira, percebe-se que muito ainda precisa ser feito, tendo em vista que
o Brasil ainda convive com indicadores educacionais preocupantes.
Em nosso país, ainda, há 3,7 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da
escola. Da população com 15 anos de idade ou mais, cerca de 14 milhões não sabem ler
ou escrever; além dos problemas de acesso, temos, ainda, os problemas de permanência
e de aprendizagem, pois, dos alunos matriculados na Educação Básica, apenas 79%
concluem o 9º ano do Ensino Fundamental; no Ensino Médio, este número ainda é
menor, somente 58% concluem o 3º ano. Dos alunos que concluem a Educação Básica,
89% não aprenderam o que seria esperado em Matemática para esta etapa da educação,
o mesmo ocorre com relação à Língua Portuguesa, em que 71% dos alunos chegam ao
final da Educação Básica também sem aprender o que seria esperado1.
A oferta de uma educação de qualidade social para todos é, portanto, um desafio
nacional a ser vencido, tendo em vista que acesso, abandono e repetência escolar
configuram-se, ainda, como problemas do nosso sistema educacional. Acrescenta-se a
esta realidade a inexistência de uma política de financiamento de educação que faça
frente às desigualdades regionais e que possa, de fato, dar sustentação ao processo de
melhoria da qualidade da educação pública brasileira.
Sob a alegação de dar uma resposta a esta realidade, o governo federal lança, em
2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), uma espécie de “guardachuva”, que passou a abrigar todos os programas em desenvolvimento por este
Ministério.

1

Dados
extraídos
do
Parecer
CNE/CEB
nº:
9/2011,
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Quando do seu lançamento, o PDE foi alvo de algumas críticas, entre elas o fato
da sua elaboração não ter contado com a participação direta de setores históricos da
educação, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e o
Conselho Nacional de Educação (CNE).
A realidade é que o PDE não foi resultado de uma ampla consulta e debate com
as entidades científicas e sindicais do campo educacional. A participação de outros
atores sociais, a exemplo das entidades representativas dos dirigentes de educação,
como o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e das representantes dos
trabalhadores em educação, como a CNTE e outros segmentos da sociedade somente
veio ocorrer posteriormente.
Nesse sentido, a CNTE publicou um documento denominado “Posição da CNTE
sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)”, em que ao analisar como
ocorreu o seu processo de elaboração, aponta a sua preocupação com o referido plano

...a julgar pela “base social” eleita pelo PDE – a rede empresarial Todos pela
Educação, (...) – não é difícil prever que a lógica mercadológica deverá se
sobrepor à formação humanista, cidadã, acadêmica (strictu e latu senso)
requerida pelos movimentos sociais (CNTE, 2012, p. 3).

Além da crítica com relação ao seu processo de elaboração, a CNTE, embora
reconheça que o PDE trouxe importantes contribuições para o conjunto da educação
pública, não o considera como um plano de desenvolvimento, sob a alegação de que
este não trata das questões estruturais, mas de ações conjunturais e focalizadas.
Para a CNTE, ao contrário do que afirma o MEC, o PDE não possui o caráter
sistêmico das políticas públicas, essencial para que se possam atingir objetivos e
resultados não apenas quantitativos, mas qualitativos. Assim, afirma que o plano não
traz os pressupostos necessários para alterar o padrão e a concepção educacional, e que
este está alicerçado no atual sistema de organização educacional, que se caracteriza pelo
elevado grau de autonomia das três esferas de governo e pela descentralização das
políticas educacionais. Assim, segundo a CNTE,

A alternativa mais coerente para essa superação consistiria na implementação
de um sistema nacional de educação capaz de centralizar os elementos
intrínsecos à oferta pública de educação de qualidade, por meio de um regime
de colaboração entre as três esferas de governo. Essa estrutura, de forma
solidária, daria condições para disseminar as políticas constitutivas de um
projeto nacional de educação emancipador, pautado na robustez do
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financiamento público, nas condições de aprendizado e avaliação, na gestão
democrática, na valorização profissional, além de prever regulação para o
setor privado (CNTE, 2012, p. 2).

No entanto, segundo a CNTE, o PDE limita-se a uma visão meritocrática,
voltada aos princípios da “premiação por resultados”, contrária ao caráter universal das
políticas.
Se o PDE se limita, apenas, a uma visão meritocrática é questionável, no entanto
é pertinente a preocupação revelada pela CNTE tendo em vista que o Estado, nas
últimas décadas, vem sendo reorganizado a partir de um discurso neoliberal, com uma
nova forma de organização e gestão, sustentada em um modelo de administração
pública gerencial2.
É possível perceber que o atual modelo de política educacional brasileiro tem
como base o foco nos resultados, denominado por Ball (2004) de performatividade, que
traz os conceitos de “resultado”, “níveis de desempenho” e “formas de qualidade”.
Segundo esse autor, é a performatividade que permite o monitoramento do
Estado, permitindo-o governar a distância, inserindo-se nas culturas, práticas e
subjetividades tanto nas instituições dos setores públicos, como dos trabalhadores. Para
o autor, a performatividade serve para aproximar as instituições do setor público aos
princípios adotados pelo setor privado.
Nesse aspecto, Saviani (2011) chama atenção para uma lógica de mercado atual,
que se guia por mecanismos das chamadas “pedagogia das competências” e “qualidade
total”, que sob a égide desta transforma a empresa ou a sociedade em clientes das
escolas e os alunos são produtos que os estabelecimentos de ensino fornecem a seus
clientes. Para o autor, é isso que o movimento dos empresários fiadores do
“Compromisso Todos pela Educação” espera do PDE.
Além dessas críticas, o autor, ao confrontar a estrutura do PNE com a do PDE,
constatou que o segundo não constitui um plano, em sentido próprio. O autor o definiu,
quando do seu lançamento, como sendo um aglomerado de ações de natureza,
características e alcance distintos entre si
[...] o PDE não se define como uma estratégia para o cumprimento das metas
do PNE. Ele não parte do diagnóstico, das diretrizes e dos objetivos e metas

2

A administração pública gerencial, inspirada nos avanços realizados pela administração de empresas,
está voltada para a eficiência, a eficácia e a efetividade do aparelho do Estado, com foco em resultados
(PEREIRA, 2012, p. 6).
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constitutivos do PNE, mas se compõe de ações que não se articulam
organicamente com este (SAVIANI, 2011, p. 1.239).

Para o autor, além de o PDE ter sido formulado à margem e independentemente
do PNE, este não se configura como um Plano de Educação propriamente dito, e sim
num programa de ação. Como aspecto positivo do plano, Saviani (2011) ressalta aquilo
que ele traz de novo e que, portanto, não fazia parte do PNE e de outros planos
anteriores, que é a preocupação em atacar o problema qualitativo da educação básica
brasileira, o que se revela, segundo o autor, em três programas: a criação do IDEB; a
Provinha Brasil e o Piso do Magistério.
Com relação às críticas apontadas a não participação de segmentos importantes
da sociedade na elaboração do PDE, o MEC alega que a fluidez marca a construção
desse plano, o que permite constantes e permanentes reformulações, adendos,
incorporação de demandas de diferentes setores da sociedade.
A realidade é que o PDE traduz a atual política educacional brasileira e é
apresentado pelo MEC como uma importante iniciativa capaz de promover a reversão
dos baixos indicadores educacionais.
À luz dos elementos conceituais que subsidiaram a formulação deste plano,
pode-se afirmar que se trata de um plano executivo, sustentado em seis pilares: visão
sistêmica da educação, territorialidade, desenvolvimento, regime de colaboração,
responsabilização (accountability) e mobilização social, cujas ações estão organizadas
em torno de quatro eixos norteadores: educação básica, educação superior, educação
profissional e alfabetização (BRASIL, 2007).
Krawczyk (2013) afirma que o PDE promove uma revisão das responsabilidades
da União, colocando-a como responsável pelo combate às desigualdades regionais e
pela construção da qualidade educacional, cabendo aos Estados e, principalmente, aos
Municípios o compromisso pelo desenvolvimento educacional em seus “territórios”.
Assim, segundo a autora, o PDE apresenta-se como uma política nacional e um
arranjo institucional, que possibilita estabelecer o regime de colaboração entre os entes
federados, de forma a 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, contudo, ferir-lhes a autonomia.
Krawczyk (2013) aponta, ainda, que outra característica importante do PDE é a
visão sistêmica de educação, pois congrega uma variedade de ações que cobrem todas
as áreas de atuação do MEC e incide sobre uma série de aspectos nos diferentes níveis
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de ensino, reconhecendo as conexões intrínsecas entre educação básica, educação
superior, educação profissional e alfabetização.
O fato é que mesmo não tendo na sua gênese a participação da sociedade, o que
corrobora a tese de que pensar a participação e a gestão democrática dentro das
instituições brasileiras ainda se constitui em um desafio, o PDE é apresentado como um
importante instrumento de política pública, que busca um alinhamento com os objetivos
fundamentais da República.
Nesse sentido, para o MEC, o PDE, para além de um conjunto de ações,
configura-se como um plano: um plano de desenvolvimento da educação como
programa de ação; um plano de desenvolvimento da educação como horizonte do debate
sobre o sistema nacional de educação.
Enfim, um plano que procura se consolidar como política de Estado, visando o
enlace entre educação e desenvolvimento econômico e social, como estrutura capaz de
fazer frente ao problema da desigualdade de oportunidades, pois

A razão de ser do PDE está precisamente na necessidade de enfrentar
estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. (...) O PDE
pretende responder a esse desafio através de um acoplamento entre as
dimensões educacional e territorial operado pelo conceito de arranjo
educativo. Não é possível perseguir a equidade sem promover esse enlace
(BRASIL, 2007, p. 6).

1.2. A Educação Básica no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)

No que tange à Educação Básica, o PDE traz como elemento fundamental, para
o alcance dos objetivos, a formação e a valorização dos professores, ressaltando a
distinção dada aos profissionais da educação como sendo a única categoria profissional
com piso salarial nacional constitucionalmente assegurado.
Segundo Munhoz (2012), o PDE é o primeiro plano governamental brasileiro
que envolve todos os eixos da Educação, inclusive o Ensino Superior. Apesar de
abrangente, ele tem como prioridade a Educação Básica, e é para ela que se dirigem
suas principais medidas.
Na questão da formação, o referido plano destaca o comprometimento da União
com a política de formação de professores para os sistemas públicos, citando dois
programas: a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa Institucional de
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Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Para o MEC, estes dois programas são
estratégicos, pois estabelecem uma relação permanente entre educação superior e
educação básica. Com essa nova configuração, a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) passa a fomentar não apenas a formação de pessoal
para o nível superior, mas, também, a formação de pessoal de nível superior para todos
os níveis da educação.
No que tange à questão do financiamento da educação, o documento dá ênfase
ao salário-educação e ao FUNDEB. A criação deste fundo, além de englobar toda
Educação Básica, trouxe algumas inovações na política de financiamento da educação, a
exemplo da diferenciação dos coeficientes de remuneração das matrículas, não apenas
por etapa e modalidade, mas também pela extensão do turno: a escola de tempo integral
que recebe 25% a mais por aluno matriculado; a creche conveniada que passa a ser
contemplada para efeito de repartição dos recursos do fundo; e a atenção à educação
infantil que passa a ser complementada pelo ProInfância, programa que financia a
expansão da rede física de atendimento da educação infantil pública.
Ainda com relação à Educação Básica, o PDE traz a questão da avaliação e da
responsabilização, colocando o IDEB como importante indicador de qualidade. O índice
é expresso numa escala de zero a dez, e, segundo o MEC, a criação desse indicador
permitiu identificar as redes e as escolas públicas mais frágeis, possibilitando a União
dar respostas imediatas para os casos mais imediatos ao organizar o repasse de
transferências voluntárias com base em critérios substantivos, em substituição ao
repasse com base em critérios subjetivos.
A criação desse índice implicou uma reformulação do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), que deixou de ser apenas um exame aplicado a uma amostra
de alunos de cada Estado, para ser uma avaliação universal da educação básica pública.
Além disso, essa nova concepção de avaliação censitária exigiu alteração significativa
na forma de realizar o censo escolar, tendo em vista que com a criação deste índice, o
censo não poderia mais ser feito por escola, mas por aluno. Essa mudança permitiu que
os dados de fluxo fossem baseados em dados individualizados sobre promoção,
reprovação e evasão de cada estudante.
Para o MEC, com a criação do IDEB foi possível fixar metas de
desenvolvimento educacional de médio prazo para cada uma dessas instâncias, com
metas intermediárias de curto prazo que possibilitam visualização e acompanhamento
da reforma qualitativa dos sistemas educacionais. Como se pode perceber, a
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performatividade passa a assumir papel preponderante no direcionamento das ações do
MEC. Esta performatividade é medida através das avaliações de desempenho, a
exemplo da Prova Brasil, do Enem e do Enade.
Cabe ressaltar que a simples instituição de testes padronizados não assegura a
qualidade da educação. Em alguns casos, essa busca desmedida pela performatividade
tem se traduzido em perdas da qualidade educacional. Experiências vivenciadas em
outros países, a exemplo dos Estados Unidos, corroboram essa tese.
Nesse sentido, Ravitch (2011) cita o caso do Estado do Texas, em que, na
medida em que os professores passaram a destinar mais tempo para preparar os
estudantes para realizar testes padronizados, o currículo passou a ser enxugado e
matérias como Ciências, Estudos Sociais entre outras passaram a ser secundarizadas, o
que resultou na precarização da formação escolar destes alunos, que eram preparados
apenas para se sair bem em testes padronizados.
Finalizando as ações para a Educação Básica, o documento enfoca o plano de
metas: planejamento e gestão educacional. Nesta parte, o enfoque é dado a dois
instrumentos jurídicos que, segundo o MEC, permitem inaugurar um novo regime de
colaboração: o PMCTE e o PAR.

1.3. O Plano de Metas Compromisso de Todos pela Educação (PMCTE) e o Plano
de Ações Articuladas (PAR), no contexto do PDE.

Mesmo não tendo na sua gênese a participação da sociedade, o que corrobora a
tese de que pensar a gestão participativa dentro das instituições brasileiras ainda se
constitui em um desafio para a sociedade, o PDE é apresentado como sendo um
importante instrumento de política pública, que busca um alinhamento com os objetivos
fundamentais da República:

[...] construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (BRASIL, 2007, p. 4-5).

Assim, com o intuito de buscar garantir a eficiência e a eficácia das ações
previstas no PDE, as transferências voluntárias e assistência técnica do Ministério da
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Educação aos Municípios, Estados e Distrito Federal passaram a estarem condicionadas
à adesão ao PMCTE e à elaboração do PAR.
Com relação ao processo de elaboração do PMCTE, cabe ressaltar que este
também não contou com a participação dos profissionais das redes públicas de ensino.
Ao contrário, a sua elaboração contou com a participação de um grupo empresarial que,
em 2006, havia lançado o Movimento Compromisso Todos pela Educação. A
participação deste segmento foi tão intensa, que esse contrato territorial formulado para
a adesão de municípios, em troca de apoio técnico e financeiro do MEC, foi batizado
com o mesmo nome.
O PMCTE, instituído pelo Decreto n° 6.094, de 24 de fevereiro de 2007, é uma
espécie de contrato entre as diferentes esferas de governo, visando à conjugação dos
esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de colaboração,
das famílias e da comunidade.
Nesse sentido, o PMCTE estabelece 28 diretrizes voltadas à melhoria da
qualidade da educação básica, a ser implementadas pelos entes federados com a
colaboração da União, por meio de adesão voluntária. Para o MEC, o PMCTE tem
permitido que as ações, tanto deste ministério quanto dos entes federados, se agreguem
em torno de diretrizes previamente estabelecidas, implicando uma rigorosa
accountability3 das partes envolvidas.
Diante disso, para que se pudesse efetivar essa responsabilização foi necessário
criar mecanismos que possibilitassem o monitoramento das ações, tanto por parte da
União quanto da sociedade. Assim sendo, o MEC instituiu o IDEB, que passa a ser o
indicador objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de
adesão do Compromisso.
Já com relação ao acompanhamento por parte da sociedade, o PMCTE, na sua
28ª diretriz, prevê que as administrações locais implementem ações que contribuam para
a mobilização da sociedade, trazendo a obrigatoriedade dos entes federados
organizarem seus Comitês Locais do Compromisso.
Esses comitês devem ser constituídos por representantes de associações,
empresários, sociedade civil, trabalhadores, Ministério Público, Conselho Tutelar e
dirigentes do sistema educacional, tendo como objetivo promover o protagonismo da
3

Expressão que representa a prestação de contas dos gestores à sociedade civil, amparada em princípios
da ética, transparência nos atos, em benefício do bem comum (JACOBSEN; NETO apud MATIASPEREIRA, 2007, p. 147).
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população, por meio da articulação institucional, participação social, disseminação da
informação e do conhecimento, além de acompanhar as metas de evolução do IDEB e
mobilizar a sociedade para a consecução do PAR, criado com a finalidade de
operacionalizar a implementação das diretrizes do PMCTE.
Assim sendo, o Comitê Local do Compromisso constitui-se em um importante
espaço de participação, cuja função se expressa num movimento dinâmico de
mobilização com vistas a promover a afirmação do protagonismo da população na
defesa de uma educação pública de qualidade, por meio do acompanhamento da
efetivação das ações previstas no PAR.
O acompanhamento das ações do PAR também é feito pelo MEC, por meio do
Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação
(SIMEC); um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e
monitoramento das propostas on-line do governo federal na área da educação.
Esta nova ferramenta tecnológica de gestão estabelece um novo padrão de
relação entre União e os entes federados, pois sua criação, segundo o MEC, implicou
profundas mudanças culturais e organizacionais das práticas de governança, bem como
de sua forma de relacionamento com parceiros governamentais (estados, municípios e
outros órgãos do governo federal) e com a sociedade.
Já o PAR, provavelmente, nasce como resposta à crítica de que o PDE seria um
conjunto de ações desarticuladas, que não parte do diagnóstico, das diretrizes e dos
objetivos e metas constitutivos do PNE. Assim, o PAR se apresenta como um
instrumento para o diagnóstico da situação educacional local, estruturado em quatro
grandes dimensões: Gestão Educacional, Formação de Professores e dos Profissionais
de Serviço e Apoio Escolar; Práticas Pedagógicas e Avaliação; Infraestrutura Física e
Recursos Pedagógicos.
Essas dimensões são constituídas de áreas e indicadores, sendo que estes últimos
recebem uma pontuação segundo a descrição de critérios correspondentes a quatro
níveis, que devem retratar a situação que melhor reflete a realidade local com relação a
cada indicador. Assim, o nível 4 indica uma situação positiva, ou seja, aquilo que os
sistemas de ensino fazem é suficiente para manter uma situação favorável, não sendo
necessárias ações imediatas; o nível 3 indica uma situação intermediária, no qual se tem
mais aspectos positivos do q u e negativos, apontando, apenas, para a necessidade de
pequenos ajustes; o nível 2 aponta para uma situação insuficiente, em que os aspectos
negativos superam os positivos, indicando a necessidade do município implementar um
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conjunto de subações; já o nível 1 aponta para uma situação crítica, em que o município
precisará, também, implementar um conjunto de subações para melhorar os resultados
destes indicadores. Nestas duas últimas situações, são geradas ações que poderão ser
executadas pelo próprio município, ou contar com o apoio técnico e/ou financeiro
do Ministério da Educação.
Nesse sentido, o MEC considera o PAR um importante instrumento de gestão
educacional, uma vez que este possibilita os entes federados apontarem as prioridades a
serem atacadas para que a educação melhore e alcance ou ultrapasse as metas do IDEB.

1.4. Descentralização monitorada: oportunidade de democratização ou política de
transferência de responsabilidades para os governos locais?

Com a promulgação da Constituição de 1988, que reconheceu o município como
ente federativo, as administrações municipais passaram a desempenhar um papel de
extrema relevância na execução de políticas públicas, principalmente no âmbito da
educação. Esta participação mais efetiva dos municípios na gestão das políticas públicas
tem sido viabilizada graças à redefinição dos papéis dos governos locais.
Defensores da descentralização argumentam que este princípio acaba por
diminuir a presença autoritária do Estado. No entanto, em muitos casos, essa
descentralização tem se resumido, apenas, à transferência de responsabilidades,
constituindo em um grande problema, uma vez que esta não vem acompanhada de
transferência de recursos.
Diante disso, ao analisar a atual política educacional brasileira, Mendes (2012)
afirma que o que vem ocorrendo é um processo de desconcentração, ao invés da
descentralização, pois, segundo o autor, o que vem acontecendo no Brasil é a
municipalização das responsabilidades e execução de políticas públicas. Portanto, para o
autor,

os

princípios

da

descentralização/desconcentração

e

o

princípio

da

subsidiariedade, têm sido erroneamente traduzidos como regime de colaboração.
Para o autor, tanto o processo de descentralização quanto o da desconcentração
mantêm estreita relação com o princípio da subsidiariedade, no qual “... o que pode ser
feito pela instância local não deve ser feito pela instância regional, bem como o que
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pode ser feito pela instância regional não deve ser feito pela instância federal”
(MENDES, 2012, p. 6).
Nesse sentido, Oliveira et al. (1999) define desconcentração como sendo a
delegação de determinadas responsabilidades a entidades regionais ou locais que
dependem diretamente do outorgante. Para Rivas (2013), a desconcentração ocorre
quando o governo central atribui funções para órgãos locais, mantendo ainda
concentrado o seu poder de decisão. Nessa situação, o poder local mantém certa
dependência do poder central, passando apenas a executar funções operativas.
Já a descentralização, diferentemente da desconcentração, ocorre quando
entidades regionais ou locais possuem condição de organizar suas formas próprias de
administrar o sistema de educação pública, em suas respectivas áreas de atuação, porque
possuem graus significativos de autonomia. Para Rivas (2013), ao contrário do que
ocorre na desconcentração, em que há apenas uma delegação de competências
operacionais, na descentralização é dado aos governos locais o poder também de
decisão sobre questões importantes, inclusive o de gestão financeira.
Ainda com relação a esta questão, Mendes (2012) aponta dois pilares da atual
política educacional brasileira que mantém uma relação estreita com o princípio da
subsidiariedade: responsabilização e mobilização social.
Com relação a esta realidade, o autor afirma que há uma superlativação da
participação das esferas de governo subnacionais, aliada a maior participação da
sociedade civil nas ações do PDE.
Para o MEC, a responsabilização e a mobilização social são consideradas
essenciais para o sucesso da atual política educacional, conforme se verifica na citação
abaixo:
Se a educação é definida, constitucionalmente, como direito de todos e dever
do Estado e da família, exige-se considerar necessariamente a
responsabilização, sobretudo da classe política, e a mobilização da sociedade
como dimensões indispensáveis de um plano de desenvolvimento da
educação (BRASIL, 2007, p. 11).

Com relação a essa nova forma de relação entre os parceiros governamentais,
Arretche (apud MENDES, 2012) chama a atenção para uma questão crucial no atual
cenário

das

políticas

públicas,

que

tem

a

ver

com

os

princípios

da

descentralização/desconcentração e o princípio da subsidiariedade. O referido autor
afirma que essas políticas são concebidas de cima para baixo, e que por meio de
incentivos a tornam atraentes à subordinação de estados e/ou municípios a seus
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objetivos. Foi exatamente o que ocorreu com relação ao PMCTE e ao PAR, em que as
transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos Municípios, Estados e
Distrito Federal passaram a estar condicionadas à adesão a estes dois instrumentos.
Neste contexto, Araújo (2012) afirma que a falta de regulamentação do regime
de colaboração tem tornado ainda mais complexa a situação dos conflitos federativos no
Brasil. Segundo o autor, os contornos dos conflitos federativos no Brasil assumiram
duas dimensões: uma vertical e outra horizontal.
A vertical se traduz na atitude defensiva do governo federal ou livrando-se de
encargos com extinção de sua intervenção, ou incentivando programas de
descentralização, nos quais assume postura de fiscalizador dos processos. A
dimensão vertical dos conflitos federativos no Brasil também pode ser
tipificada mediante a ação competitiva e predatória dos entes federados
(estados e municípios) na disputa com o governo federal por recursos,
gerando agenda de demandas segmentadas e fragmentadas que só agravam os
conflitos (ARAÚJO, 2012, p. 758).

Para Frigotto (apud LOCATELI, 2012), a forma como vem ocorrendo a
delegação de responsabilidades às esferas de governo subnacionais tem transformado o
processo

de

descentralização

e

municipalização

em

formas

autoritárias

e

antidemocráticas de gestão educacional. Esta opção se revela, entre outros aspectos,
pelos dois propósitos que se desdobram do PDE, a responsabilização (accountability) e
a mobilização social.
Com relação ao propósito da responsabilização, este deixa transparecer que a
proposta é transferir a âmbitos menores a responsabilidade na execução das políticas,
uma vez que a responsabilização coaduna com o pilar da mobilização social, pois
conforme afirma Bianchetti (1997), a transferência de responsabilidades aos Estados ou
aos Municípios coincide com a necessidade de um maior controle por parte da
sociedade.
Assim, para a consolidação desses propósitos, o MEC implanta o PMCTE e o
PAR, que muito mais do que construir um regime de colaboração, esta medida parece se
aproximar mais do princípio da desconcentração monitorada, tendo em vista que a
institucionalização de instrumentos de planejamento padronizados para todo o país
possibilita o monitoramento das ações.
Diante disso, faz-se necessário uma atenção especial com relação aos princípios
da descentralização/desconcentração presentes na atual política educacional brasileira,
pois não fica muito clara se a opção por este modelo de gestão tem como base a
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filosofia individualista, própria da descentralização neoliberal ou se esta gravita em
torno das propostas de democratização do sistema, sustentadas pelos setores
democráticos e progressistas.
Esta preocupação se justifica, pois o Estado, nas últimas décadas, vem sendo
reorganizado a partir de um modelo de administração pública gerencial. Traços que se
percebem na atual política educacional brasileira, destacando-se entre outros o foco na
busca por resultados e no monitoramento.
A necessidade de se estar atento a esta realidade é perfeitamente justificável,
tendo em vista que é possível verificar muitos pontos comuns da atual política
educacional brasileira com a reforma da educação americana4, implantada nos Estados
Unidos pelo governo do presidente George W. Bush, que tinha como base altos padrões
de desempenho, testagens e responsabilização.
No caso americano, as escolas que não conseguiam atingir os objetivos
estipulados enfrentaram uma série de sanções onerosas, que iam desde a uma
notificação, a demissão de profissionais, substituição de diretores e a abdicação do
controle para um administrador privado.
Esta busca por padrões de desempenho, testagens e responsabilização também é
defendida pelo Movimento Todos pela Educação, formado por empresários brasileiros,
que recentemente divulgou o documento “A Transformação da Qualidade da Educação
Básica Pública no Brasil”5, em que defende, entre outras medidas, as avaliações
frequentes e a meritocracia para promoções e remuneração dos profissionais da
educação; salários baseados em uma parte fixa e outra variável, dependendo do
desempenho (medido pelo aproveitamento escolar dos seus alunos); contratações via
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), portanto sem garantia de estabilidade;
existência de escolas públicas com gestão autônoma; regulação dos diferentes graus de
4

Reforma do Sistema Educacional Americano que ficou conhecida como “Nenhuma Criança Fica para
Trás”.
5 O documento “A Transformação da Qualidade da Educação Básica Pública no Brasil” tem como
signatárias organizações que atuam no campo educacional. Além da Associação Parceiros da Educação, o
projeto contou com a Casa do Saber, Associação Cidade Escola Aprendiz, Fundação Bradesco, Instituto
Unibanco, Instituto Natura, Instituto Ecofuturo e Fundação Educar. As discussões que resultaram neste
documento tiveram início no dia 25 de maio de 2010, quando os especialistas em educação foram
convidados a responder a pergunta: “Caso fosse eleito presidente da República, quais as cinco grandes
ações que tomaria para resolver o problema da qualidade do ensino público básico”.

.
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participação de instituições não governamentais, com e sem fins lucrativos, na gestão de
escolas ou sistemas de ensino público – da parceria à completa responsabilidade (as
charter schools) – para estabelecer indicadores de monitoramento dos resultados e
auditagem dos recursos alocados; expansão do FUNDEB para que escolas privadas
(tradicionais ou charter schools) possam receber recursos públicos por aluno
matriculado, entre outras.
Já com relação à mobilização social, o documento publicado pelo MEC (“Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE): razões, princípios e programas”) sinaliza para
a necessidade da sociedade se mobilizar em defesa da educação e incorporá-la como
valor social.
Toro; Werneck (2004) definem mobilização social como uma convocação de
vontades que, a partir da definição de objetivos comuns, atua visando promover
mudanças em uma determinada realidade.
Nesse mesmo sentido, Henriques et al. (2007) a definem como sendo a reunião
de pessoas em torno de uma causa de interesse público. No entanto, ressalta que para
que haja a mobilização é necessário que as pessoas disponham de informação e
compartilhem sentimentos, conhecimentos e responsabilidades, para que possam
promover mudanças em uma determinada realidade.
Toro; Werneck (2004), por sua vez, afirmam que para que ocorra a mobilização
é preciso despertar o desejo de promover transformações na realidade e transformar este
desejo em disposição para agir. Nesse sentido, os autores apontam quatro dimensões
essenciais ao processo de mobilização social: o imaginário, o campo de atuação, a
coletivização e o acompanhamento.
Com relação ao imaginário, os autores afirmam que este enuncia uma forma de
futuro por construir, para isso é necessário ter bem claro o sentido e os propósitos da
mobilização, pois “A mobilização social não é uma oportunidade de conseguir pessoas
para ajudar a viabilizar nossos sonhos, mas de congregar pessoas que se dispõem a
contribuir para construirmos juntos um sonho, que possa ser de todos”
(TORO;WERNECK, 2004, p. 39). Portanto, segundo os autores, estes propósitos devem
refletir um consenso coletivo e ser expresso sob a forma de um horizonte atrativo, um
imaginário convocante que seja capaz de despertar paixões.
No caso do campo de atuação, os autores ressaltam a importância de este estar
bem definido e claro para os participantes. Para tanto, ressaltam que é preciso fornecer
explicações sobre os problemas que devem ser resolvidos, os meios de intervenção, o
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sentido e a finalidade das decisões e das ações que estão ao alcance das pessoas dentro
de seu campo de atuação e trabalho.
Com relação à coletivização, os autores ressaltam que essas mudanças não
resultam de um ato de heroísmo, mas da atuação de pessoas comuns que se dispõem a
atuar coletivamente, pois “Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um
propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhados”
(TORO;WERNECK, 2004, p. 13).
Toro; Werneck (2004) apontam a circulação de informação como uma das
formas de se alcançar a coletivização. Afirmam, ainda, que esta é responsável por
proporcionar estabilidade ao processo de mobilização social, pois diz respeito ao
sentimento e a certeza de que o que uma determinada pessoa está fazendo no seu campo
de atuação está também sendo feito por outros com os mesmos propósitos e sentidos. Os
autores apontam a circulação de informação como uma das formas de se alcançar a
coletivização.
Já com relação à última dimensão, o acompanhamento, os autores chamam a
atenção para a necessidade da circulação de informações no processo de mobilização.
Essas informações devem ser resultantes do processo de acompanhamento, e por esta
razão, Toro; Werneck (2004) sinalizam para a necessidade de haver critérios e
indicadores que permitam as pessoas saberem se sua atuação está de fato promovendo
mudanças. Segundo os autores, é preciso dar visibilidade social aos resultados, isso é
fundamental para manter o entusiasmo e ampliar a participação.
Além da mobilização social, o documento (BRASIL, 2007) traz, também, a
questão da responsabilização como outro imperativo importante. No entanto, o referido
documento limita-se, apenas, a apontá-la como elemento importante, sem definir,
claramente, quem serão responsabilizados e quais as eventuais penalidades aplicadas.
Com relação à responsabilização (accountability), pode-se afirmar que esta
aparece no bojo da reforma administrativa promovida nos anos 1990, como uma
necessidade de se promover o aumento da transparência na gestão pública.
Segundo Adrião; Garcia (2006), a ideia é introduzir na gestão pública
mecanismos que possibilitem a responsabilizar gestores públicos e prestadores de
determinado serviços públicos.
Nesse sentido, Schedler (apud PINHO; SACRAMENTO, 2012) afirma que a
eficácia da accountability depende de três questões: informação, justificação e punição.
Segundo o autor, as duas primeiras dizem respeito à obrigação dos detentores de
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mandatos públicos informarem, explicarem e responderem pelos seus atos; já a punição
diz respeito à capacidade das agências de impor sanções e perda de poder para aqueles
que violarem os deveres públicos.
O fato é que não se questiona a importância da accountability para o
fortalecimento da democracia e para a melhoria da eficiência e da eficácia na gestão
pública, muito menos a aplicação de penalidades para delitos cometidos por agentes
públicos. O que se questiona, com relação à atual política de educação do Brasil, na
qual a accountability é considerada como uma dimensão indispensável, é quem deverá
ser responsabilizado, de que forma se dará essa responsabilização e com que
consequências.
Estas preocupações são pertinentes, principalmente, pelos pontos comuns entre a
atual política educacional do Brasil e a política adotada nos Estados Unidos, em que
escolas que não conseguiram atingir os objetivos estipulados enfrentaram uma série de
sanções.
A realidade é que as bases para a institucionalização de um modelo de gestão
baseado em padrões de desempenho, testagens, responsabilização, com premiações e
punições, inerentes aos princípios neoliberais, estão postos na atual política educacional
do Brasil. Daí a necessidade da sociedade permanecer mobilizada diante desse contexto.

1.5. A participação
contextualização.

social

na

gestão

pública

brasileira:

uma

breve

Se os homens fossem anjos, não seria necessário haver
governos. Se os homens fossem governados por anjos,
dispensar-se-iam os controles internos e externos.
(MADISON apud SILVA, 2013, p. 1).

A partir da redemocratização do país, começaram a ser criados marcos legais
que vêm possibilitando a criação de mecanismos que permitem o exercício do controle
político do Estado pelos cidadãos, provocando uma redefinição dos papéis dos governos
locais relativos à gestão de políticas públicas.
Essa redefinição do papel dos governos locais também sofreu novos impactos
com a reforma da administração pública, promovida pelo governo de Fernando

34

Henrique, na década de 90, que consistiu, basicamente, em transformar a administração
pública brasileira de burocrática em administração pública gerencial.
Para Aragão (1997), essa visão gerencial na administração pública surge num
cenário de escassez de recursos, enfraquecimento do poder estatal e avanço de uma
ideologia privatizante, pautada na existência de um Estado atuante, orientado por
critérios de eficiência empresarial (de mercado).
Essa Nova Gestão Pública (NGP), com foco em resultados, tem como elementos
norteadores: a descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e
atribuições para os níveis políticos regionais e locais; a descentralização administrativa;
as organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal; o pressuposto da
confiança limitada e não da desconfiança total; o controle por resultados, a posteriori, ao
invés do controle rígido, passo a passo, dos processos administrativos; e por fim a
administração voltada para o atendimento do cidadão (PEREIRA, 2012).
Com relação aos diferentes pontos dessa reforma, interessa-nos o da
descentralização, que possibilitou a transferência de recursos e as atribuições para os
níveis políticos regionais e locais. Estas transferências, muitas vezes, estão
condicionadas a criação de mecanismos de controle social, o que explica, de certa
forma, as razões pelas quais estes mecanismos de controle ganharam especial
notoriedade, uma vez que a transferência de responsabilidades aos Estados e Municípios
coincide com a necessidade de um maior controle por parte da sociedade
(BIANCHETTI, 1997).
Nesse sentido, Teixeira (2002) afirma que a participação não depende apenas de
regras que instituem regimes democráticos, é fundamental também a criação de
mecanismos institucionais e de outros oriundos dos movimentos sociais para que ocorra
esse controle. Para o autor, a participação como instrumento de controle do Estado pela
sociedade possibilita aos cidadãos definirem critérios e parâmetros para orientar a ação
pública. Ressalta, ainda, que o controle social para ser de fato efetivo não deve se
restringir apenas aos seus centros periféricos, mas, sobretudo, deve ter como alvo as
decisões estratégicas e o próprio sistema econômico, tendo em vista que este está cada
vez mais submetido às leis do mercado.
Ao discutir esta questão, Teixeira (2002) traz o conceito de “participação
cidadã”, contrapondo-se ao conceito de “participação social e comunitária”. Para o
autor, enquanto a “participação social e comunitária” busca a simples prestação de
serviços à comunidade ou à sua organização isolada, participando de associações
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visando defender interesses específicos, a participação cidadã possui objetivos mais
amplos, que embora essencialmente políticos, uma vez que se constitui em uma
atividade pública e de interação com o Estado, não se reduz a mecanismos
institucionais, nem busca o exercício do poder, sustentando-se na sociedade civil.
Segundo o autor, a participação cidadã tem seu campo de atuação ampliado, sua relação
não se limita apenas ao Estado, mas também envolve o mercado.
Assim, a participação cidadã, além de utilizar os mecanismos institucionais já
existentes, articula-se com outros mecanismos que se legitimam pelo processo social.
Ao buscar essa articulação, este tipo de participação não visa negar o sistema de
representação, mas aperfeiçoá-lo, de forma que estas representações possam exigir o
controle social, a transparência das ações, bem como a responsabilização política e
jurídica dos detentores do poder.
Assim sendo, para o autor, este tipo de participação, ao ter seu campo de atuação
ampliado, estendendo-se ao mercado, deve oferecer a este os parâmetros que devem ir
ao encontro dos interesses do conjunto da sociedade, dentro de uma lógica de
desenvolvimento sustentável. Estes parâmetros podem ser construídos por meio de um
processo de debate público, de negociação entre os diferentes atores sociais e do
monitoramento de suas aplicações.
Esse conceito de participação cidadã se contrapõe ao conceito de participação
popular. Teixeira (2002) salienta que a expressão participação popular tem sido
utilizada para designar ações de caráter reivindicatório, promovidas pelos movimentos,
ou para se referir a manifestações anti-Estado, por vezes com uso da violência. Para o
autor, esta expressão também tem sido usada pelos representantes do Estado e
organismos internacionais com vistas a legitimar governos e as políticas de caráter
compensatórias aos efeitos das medidas de ajuste estrutural, além de usá-la como
estratégia de redução de custos, ao envolver segmentos dominados da população em
projetos e políticas que exigem a participação destes em mutirões e parcerias.
Diante disso, Telles (apud TEIXEIRA, 2002) propõe uma requalificação da
participação popular nos termos da participação cidadã, de forma que esta possa
interferir e influenciar na construção de uma ordem pública, sustentada na equidade e na
justiça.
Assim, segundo Teixeira (2002), o conceito de participação cidadã parece ser o
mais adequado para expressar o sentido de participação como forma de controle social
do Estado, pois com a participação cidadã é possível contemplar dois elementos
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contraditórios da atual dinâmica política: o “fazer parte ou tomar parte” e “cidadania”.
Para o autor, o primeiro elemento representa a participação político-social de
indivíduos, grupos, organizações, que mesmo atuando num espaço de heterogeneidade,
podem expressar interesses, identidades e valores que se situam no campo do particular.
Ainda, para o autor, o segundo elemento, tomado no sentido cívico, suscita os
sentimentos de dever e responsabilidade, mais propensos a comportamentos mais
solidários, ou seja, o componente cidadania acaba por enfatizar as dimensões de
universalidade, generalidade, igualdade de direitos, responsabilidades e deveres.
Dimensões estas que favorecem o processo de mediação social e institucional, que
visam o consenso e a legitimidade. Portanto,

... a participação cidadã é o processo social em construção hoje, com
demandas específicas de grupos sociais, expressas e debatidas nos espaços
públicos e não reivindicadas nos gabinetes do poder, articulando-se com
reivindicações coletivas e gerais, combinando o uso de mecanismos
institucionais com sociais, inventados no cotidiano das lutas, e superando a já
clássica dicotomia entre representação e participação (TEIXEIRA, 2002, p.
32).

Diante do atual contexto, não há dúvidas de que a redemocratização do país, a
promulgação da Constituição de 1988, a adoção do princípio da descentralização trazido
pela reforma da administração pública, ocorrida nos anos 90, promoveram uma
redefinição dos papéis dos governos locais relativos à gestão de políticas públicas.
No entanto, é importante ressaltar que a descentralização não pode se resumir
apenas a transferências aos governos subnacionais de responsabilidades, constituindo-se
em uma medida autoritária de gestão. Esta tem que se constituir, sobretudo, em uma
medida democrática, que represente a movimentação de autoridade dos governos
centrais para os governos locais, pois

O que se espera desse processo de transferência é que possibilite o
aprofundamento da democracia, a aproximação do cidadão das instâncias
decisórias e contribua para que as políticas públicas sejam realizadas de
forma mais eficiente e eficaz, afinal de contas, a priori, a visibilidade do
representante torna-se maior no âmbito das municipalidades. Assim, a
descentralização deve viabilizar também a transparência dos governos.
(PINHO & SACRAMETNO, 2009, p. 1358)

Assim, o que se almeja é que descentralização político-administrativa possa de
fato favorecer a transparência dos governos e a participação cidadã, pois para Perez
(2006), é essencial a utilização de instrumentos que procurem o consentimento da
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coletividade, a aproximação da sociedade e do Estado, do burocrata e do cidadão, do
governante e do governado.
Diante disso, a participação cidadã é de extrema importância, pois conforme
afirma Aith (2006), o Estado moderno apresenta um alto grau de complexidade, o que
exige de toda sociedade uma capacidade de análise e de controle social cada vez maior.
Nesse sentido, Teixeira (2002) afirma que a prestação de contas, conforme
parâmetros construídos socialmente, e a responsabilização dos agentes públicos pelos
atos praticados em nome da sociedade constituem dimensões imprescindíveis do
controle social do Estado. Daí a importância do enfoque da mobilização social como
fator importante para a responsabilização do gestor, pois para Matias-Pereira (2007),
quanto maior a possibilidade de os cidadãos poderem discernir se os governantes estão
agindo em função do interesse da coletividade e sancioná-lo apropriadamente, mais
accountable é um governo.

1.6. A participação social na educação: limites, desafios e possibilidades

Historicamente, perdurou no nosso sistema educacional um modelo de relação
entre os entes federados, pautado, muitas vezes, pelo tráfico de influência, pela pressão
político-partidária, que se concretizava por meio de convênios unidimensionais e
efêmeros. No entanto, nos últimos anos, percebe-se uma mudança nessa forma de
relação, em que esses tipos de convênios dão lugar aos planos plurianuais e de caráter
participativo.
Para Guimarães (2009), essa a nova tessitura institucional, plasmada pela
Constituição Federal de 1988, é que tem favorecido a prática de um modelo de gestão
pública baseada na institucionalização de canais de participação e controle social.
No entanto, a garantia institucional desses mecanismos/procedimentos não
assegura, por si só, esse modelo de gestão participativa, uma vez que pensar em
participação e gestão democrática dentro das instituições educacionais ainda se constitui
um desafio, pois o modelo de gestão praticado na administração pública ainda convive
com fortes resquícios do modelo patrimonialista, marcado pelo clientelismo,
fisiologismo, centralização de poder, falta de transparência e pelo distanciamento entre
governo e sociedade.
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Além desses fatores, autores como Holanda e Viana (apud CREMONESE,
2006) destacam o individualismo presente na cultura brasileira, decorrente da ausência
de uma tradição associativista e da falta de vocação para ação coletiva como fatores que
dificultam a o processo de participação social.
Em levantamento divulgado pela Rede Interamericana para a Democracia
6

(RID) sobre índices de participação, foi constatado que a maior parte da população
brasileira não participa nem política nem socialmente; os dados revelam que a média de
participação é de apenas 9%, a mais baixa entre os países estudados (BAQUERO,
2006, p. 62).
Bezerra et al. (2011) apontam, ainda, outros entraves para uma maior
participação social, a exemplo do custo oportunidade de participação, que, segundo os
autores, desestimula a população a participar da vida social local, por considerar estar
perdendo tempo, que poderia utilizar para gerar renda para casa e a baixa efetividade
das instituições políticas formais, que não favorece a promoção do sentimento de
confiança, essencial na formação de Capital Social.
Assim, são inúmeros os fatores que dificultam a existência de um contexto
cultural, político e social capaz de permitir que os atores sociais possam dispor de
estratégias próprias e exercer o controle sobre os caminhos do desenvolvimento local.
O fato é que, mesmo com essas dificuldades de participação, a descentralização
político-administrativa e o estabelecimento de mecanismos que favorecem a
participação social têm favorecido a superação desses entraves.
No entanto, Silva (2011) ressalta que a intervenção do Estado pode caracterizar
um movimento impositivo, de “cima para baixo”, contrário ao movimento de “baixo
para cima”, mais condizente com um processo de formação e consolidação do capital e
da coesão sociais. Esta situação parece favorecer a um tipo de participação que Bobbio
et al. (2004) denominam de presença, uma forma menos intensa e mais marginal de
participação, por se tratar de comportamentos essencialmente receptivos ou passivos,
em que não põe qualquer contribuição pessoal ao processo.
Diante disso, o ideal seria um estado de equilíbrio, em que, paralelamente à
intervenção do Estado por meio de políticas públicas que promovam processos
6

A RID, criada em 1995, é uma organização horizontal de organizações da sociedade civil concebida
para fortalecer a democracia participativa e a construção da cidadania. Trabalha principalmente em
âmbitos como a luta contra a corrupção, a integração regional, o intercâmbio entre as organizações da
sociedade civil, o fortalecimento dos organismos locais, a participação cidadã, o diálogo com os partidos
políticos e o estabelecimento de mecanismos que facilitem a deliberação cidadã.
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decisórios participativos, houvesse um contexto cultural, político e social capaz de
permitir que os atores sociais possam dispor de estratégias próprias com condições de
contribuir direta ou indiretamente nas decisões políticas (ALBAGLI; MACIEL, 1999
apud SILVA, 2011).
Em situações como estas, torna-se imprescindível desenvolver mecanismos que
contribuam para o desenvolvimento de ações coletivas, a exemplo dos Comitês Locais
do Compromisso, visto que estes devem ter uma atuação voltada para mobilização
social pela educação, por meio da articulação institucional, mobilização popular,
produção e disseminação de conhecimento e comunicação. Estes comitês são
considerados pelo MEC estratégicos na consolidação da atual política educacional
brasileira, pois
Para que o PAR alcance seu objetivo, é necessário que o “Comitê Local do
Compromisso” seja, realmente, atuante e observe, sistematicamente, o
alcance dos resultados e metas previstos a partir do Ideb (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) (BRASIL, 2013, p. 6).

Assim, tendo como função primordial a promoção do protagonismo da
população, a atuação efetiva destes Comitês, certamente, proporcionaria um tipo de
atuação, que Bobbio et al. (2004) designam de participação, termo usado para situações
em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma decisão política. Para
tanto, uma das condições seria a produção e disseminação de conhecimento, pois
diversos autores têm apontado que um dos fatores que favorecem o tipo de participação
denominada por Bobbio et al. (2004) de presença é o baixo nível de informação sobre
políticas públicas, que resulta no baixo poder de barganha ou de negociação de
determinados setores da sociedade.
Diante desse contexto, Mutim (2007) sinaliza para a necessidade da formação de
agentes gestores de desenvolvimento como condição essencial para que haja a
ampliação da participação e do controle social.

1.7. O Capital Social como fator de promoção da participação cidadã

As políticas públicas voltadas à educação se constituem em um importante
campo de atuação por parte do Estado brasileiro, principalmente a partir da Constituição
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Federal de 1988, com a adoção dos princípios do Estado Social e Democrático de
Direito.
Para Aith (2006), cabe aos governos representativos executarem políticas que
busquem a promoção desses direitos, pois quanto maior for a rede de proteção dos
direitos, assegurada por meio da implantação de políticas públicas eficazes, maior será o
desenvolvimento do Estado.
Assim, analisar como vem ocorrendo o processo de elaboração, execução e
avaliação das políticas públicas é de extrema relevância, tendo em vista que o êxito de
uma política pública não depende tão somente da ação do poder público, mas, também,
da participação da sociedade, pois conforme afirma Perez (2006), a adesão, a atuação
ativa da sociedade é fundamental para a eficiência da gestão pública.
Para o autor, a participação social aproxima a administração pública dos
conflitos sociais e políticos, o que proporciona uma gestão responsiva, dinâmica e
atenta à pluralidade dos interesses sociais.
Teixeira (2002) também enfatiza a necessidade do processo de mediação social e
institucional, com vistas a um mínimo de consenso e legitimidade. Para o autor, a
mediação se faz necessária por ser o poder uma relação social que envolve vários atores,
com projetos e interesses diferenciados e até contraditórios. Assim,

... as políticas públicas não podem ser efetuadas apenas a partir da presença
do Estado-coordenador ou de um mercado livre. (...) torna necessária uma
atuação por redes, em que Estado, mercado e sociedade possam interagir e
atuar conjuntamente de forma menos hierarquizadas (ARAÚJO, 2009, p. 39).

Diante disso, há uma necessidade de se buscar instrumentos que promovam a
aproximação da sociedade e do Estado, dentro de um conceito de governança, aqui
entendido como:
... à existência de mecanismos institucionais e informais que possibilitem e
garantam um ambiente no qual haja um fortalecimento do poder local, dos
processos de descentralização, da valorização dos movimentos comunitários,
da promoção do associativismo, do “empoderamento” (empowerment) dos
principais atores sociais, do desenvolvimento institucional da democracia em
rede (GUIMARÃES, 2009, p. 46).

No entanto, no que diz respeito a esta questão, entende-se que se faz necessária
uma discussão sobre as teorias acerca dos “movimentos sociais”, “sociedade civil”,
“Capital Social” e “Educação Ambiental”, esta última na perspectiva da gestão de
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sociedades sustentáveis, visando, assim, construir um aporte teórico capaz de apontar
respostas técnicas e políticas no atual contexto sócio educacional brasileiro.
A discussão sobre qual teoria deve embasar a questão da participação da
sociedade é pertinente, pois conforme afirmam Borba; Silva (2006), estas teorias
parecem responder a contextos históricos diferentes, com desafios teóricos e, também,
políticos distintos.
Assim, conforme analisam as autoras, nos anos 80, predominaram, no Brasil, as
pesquisas que tinham no conceito de “movimentos sociais” a sua referência
fundamental. Para as autoras, apesar da sua força e de sua validade permanente, a teoria
dos movimentos sociais traduzia o contexto do regime militar no qual os atores
organizados se colocavam contra o Estado, ou “de costas” para ele.
O maior problema deste enfoque, segundo as autoras, era o de, justamente,
ignorar o papel do Estado enquanto ator político. Diante desta situação, a categoria
“movimentos sociais” acaba perdendo certo espaço para categoria “sociedade civil”,
pois segundo Borba; Silva (2006), a categoria de “sociedade civil” não só ajudou a
explicar o contexto da ‘oposição” ao regime militar, mas, acima de tudo, permitiu lançar
luzes sobre o processo de transição para a democracia.
No entanto, ainda segundo as autoras, com a institucionalização da democracia,
o desafio empírico, político e teórico era explicar os processos de “governança
participativa”, ou seja, a produção de políticas públicas em arenas de decisão conjunta
entre a sociedade civil e o Estado.
Assim, é justamente o desafio de explicar esta nova realidade que parece ser a
maior falha da perspectiva da sociedade civil, uma vez que o conceito de sociedade civil
não possui os instrumentos heurísticos (métodos analíticos usado na resolução de
problemas) para centrar seu foco na variável ‘políticas públicas’, que é central neste
processo (BORBA; SILVA, 2006).
Diante disso, as autoras defendem a tese de que o conceito de Capital Social
oferece instrumentos mais precisos e operacionalmente mais úteis para explicar o
grande desafio empírico, político e teórico do século XXI: a ação do Estado (políticas
públicas) levando em consideração sua interação com a comunidade e suas parcelas
organizadas.
Para as autoras, a importância de se trabalhar com o conceito de Capital Social
está calcada na sua praticidade em medir, basicamente, o desempenho institucional, sem

42

enfatizar a questão econômica e o processo de construção democrática de forma
separada e excludente.
Assim sendo, embora o conceito de Capital Social ainda seja variado,
apresentando diversas vertentes, não havendo, portanto, um consenso entre os
estudiosos sobre qual vertente deve ser seguida, reconhece-se que o conceito de Capital
Social é um dos mais apropriados para embasar estudos que se propõe a analisar a ação
do Estado (políticas públicas), levando-se em consideração sua interação com a
sociedade.
No entanto, cabe ressaltar que não se pretende avaliar os resultados do Capital
Social, mas alguns valores intrínsecos ao seu conceito podem ser trabalhados no sentido
de promover a participação social.
Para Putnam (2006), o Capital Social refere-se à conexão entre indivíduos,
cadeias de relações, redes sociais, normas de reciprocidade e confiança que emergem
delas. O autor afirma que as obrigações, as normas, a confiança e as redes sociais
constituem-se em elementos centrais para o Capital Social. O autor considera o Capital
Social como elemento fundamental para a constituição e o desenvolvimento das
comunidades.

Segundo o autor, quanto mais desenvolvidos forem os sistemas de

participação cívica, maior será a probabilidade de os cidadãos cooperarem em benefício
mútuo. O autor chegou a essas conclusões após pesquisa realizada na Itália7, em que
procurou avaliar o impacto da descentralização administrativa naquele país na
diminuição das desigualdades regionais.
Putnam (2006) afirma ainda que o Capital Social também é gerado e renovado a
partir do momento em que os indivíduos criam redes, instituem e desafiam normas,
estabelecem vínculos de confiança, respeito e reciprocidade. O autor considera a
confiança como a base para a formação do Capital Social. Para o autor, quanto maior
for o nível de confiança entre os membros de numa comunidade maior será a
probabilidade de haver cooperação mútua.
Já para Nazzari (2006), os estudos sobre Capital Social pressupõem a integração
das esferas política, econômica e social, o que coaduna com o conceito de participação
cidadã, cujo campo de atuação envolve o Estado e o mercado (TEIXEIRA, 2002). Para
7

Putnam estudou o desempenho das instituições políticas na Itália, seguindo um conjunto diversificado
de indicadores subjetivos e objetivos. Ao fim dos estudos Putnam constatou que o Norte da Itália
aproveitou melhor as vantagens da descentralização do que a região Sul. Após essa constatação buscou
estudar a diferença de desempenho entre estas duas regiões, chegando a conclusão de que o contexto
cívico é decisivo para o funcionamento das instituições, ou seja, segundo o autor, boas sociedades
ajudam a produzir boas instituições.
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a autora, o capital social é o instrumento de empoderamento do cidadão que apresenta a
confiança, a cooperação e a participação política como suas principais variáveis. Para a
autora, as principais dimensões dessas variáveis envolvem os planos individuais, social
e institucional, sendo que:
No plano individual, desencadeiam sentimentos de confiança, reciprocidade,
identidade cívica e previsibilidade. No plano social, fortalecem a cooperação
sistêmica, coesão social, atitudes virtuosas e padrões valorativos e ético no
espaço público, e no plano institucional, levam ao engajamento em
associações voluntárias e na vida cívica, participação política e
horizontalidade nas relações sociais e institucionais (NAZZARI, 2006, p.
205).

Lima (2012) também concebe capital social como o conjunto de normas de
reciprocidade, informação e confiança presentes nas redes sociais informais
desenvolvidas pelos indivíduos em sua vida cotidiana, resultando em numerosos
benefícios diretos ou indiretos, sendo determinante na compreensão da ação social.
O autor considera o capital social como importante indicador de participação
política, se caracterizando como elemento crucial a ser mobilizado na implementação de
políticas públicas, tendo em vista que este se caracteriza pelo estabelecimento ou
consolidação de relações de confiança entre sociedade e Estado.

a "mobilização" do capital social de uma comunidade ou sociedade passou a
ser considerada um fator positivo no fortalecimento da participação popular
nas instituições políticas num contexto de crise das utopias e de pensamento
único, no qual o Estado é visto como grande vilão. Essa "mobilização"
refere-se à utilização dos recursos organizacionais e associativos, formais e
informais, existentes na sociedade civil no planejamento e execução de
políticas públicas (LIMA, 2012, p. 1).

No entanto, Lima (2012) ressalta que existência de capital social na sociedade
não garante o êxito de políticas públicas nele baseadas. Para o autor, depende da forma
como esse capital social é mobilizado e construído, por isso o considera como recurso
potencial. O autor também considera o capital social como produtivo composto por
redes sociais informais entre indivíduos e por formas de sociabilidade existentes na
sociedade, representadas pela vida associativa na família, na igreja, na escola e no
trabalho. Segundo o autor, as relações pessoais são determinantes na construção da
sociabilidade, podendo ser utilizadas de forma positiva na implementação de programas
sociais.
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Dentre as muitas formas que o capital social pode assumir, Coleman (apud
LIMA, 2012) cita as obrigações e expectativas, a confiabilidade das estruturas, os canais
de informação e as normas sociais.
No caso das obrigações e expectativas, Lima (2012) afirma que elas constituem
o relacionamento entre os indivíduos e tal como o capital financeiro, para que possa
funcionar depende da confiabilidade no meio social circundante, ou seja, “o capital
social depende da estabilidade das instituições e sua ruptura implica na perda desse
capital, com o fim das regras e normas aceitas socialmente” (LIMA, 2012, p. 3).
Já com relação à informação, o autor afirma que esta é considerada “uma forma
de capital social por ser concernente às relações sociais, por meio das trocas
permanentes entre os indivíduos, provendo a base para a ação social”.
Embora existam algumas divergências com relação aos conceitos de capital
social trazidos por Putnam, Bourdieu e Coleman, pois enquanto Putnam (apud
RECUERO, 2009, p. 49) considera que “o capital social percebido pelos indivíduos
pode ser algo possuído por indivíduos”, Bourdieu e Coleman defendem a ideia de que o
capital social está nas relações entre as pessoas, estas podem transformá-lo,
operacionalizá-lo, mas não podem possuí-lo, entende-se que estas diferenças não
impedem o reconhecimento de sua importância como importante indicador de
participação política, se caracterizando como elemento crucial a ser mobilizado na
implementação de políticas públicas.

1.8. A Educação Ambiental como formadora de Capital Social

Embora se admita que o conceito de capital social ainda é variado, não há
dúvidas que a este conceito estão agregados os sentimentos de confiança, reciprocidade
e pertencimento, além de redes sociais, e talvez por esta razão Baquero (2006)
considere que seu conceito parece ser uma ferramenta útil na prática da promoção da
participação social; atributos que coadunam com o papel dos Comitês Locais do
Compromisso, pois
...o estudo do capital social, portanto, diz respeito a um processo que se
assenta na constituição de redes que geram resultados positivos, por
intermédio de normas e confiança, e no reconhecimento de que, se
encontrarmos formas que promovam a confiança, podemos melhorar os
intercâmbios sociais (BAQUERO; BAQUERO, 2011, p. 236).
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Albagli e Maciel (apud SILVA, 2011) afirmam que o conceito de capital social
encontrou espaço não só no pensamento institucionalista, integrando o conceito de
instituição, mas também nas relações e estruturas informais. Segundo as autoras, o
capital social pode propiciar maior facilidade em socializar informações e
conhecimentos, o “empoderamento” de segmentos sociais excluídos, bem como a
redução da possibilidade de comportamentos oportunistas entre outros benefícios.
Para as autoras, o capital social pode ser um fator de interação cooperativa para
o desenvolvimento local e como tal o governo tem um papel importante no sentido de
estimular a formação de capital social, por meio de políticas públicas que promovam
processos decisórios participativos e estimulem atividades voluntárias e comunitárias.
Nesse sentido, contrário à ideia de Putnam (2006), para o qual o capital social é
resultante de um processo cultural de longo prazo, Evans (apud CREMONESE, 2006)
defende a ideia de que a formação de capital social pode ocorrer sem necessariamente
ter uma raiz histórica, enfatizando também o papel do Estado como agente indutor e
mobilizador deste, por meio de ações que promovam a aproximação entre o Estado e a
sociedade civil. Esta ideia coaduna com o pensamento de Cremonese (2006), para o
qual
...o capital social não é simplesmente um atributo cultural cujas raízes só
podem ser fincadas ao longo das gerações. É razoável acreditar que ele possa
ser criado em um menor tempo – desde que haja organizações
suficientemente fortes para sinalizar aos indivíduos alternativas aos
comportamentos políticos convencionais (CREMONESE, 2006, p. 94).

Embora se perceba claramente uma intervenção do Estado, no sentido de
estimular a participação, haja vista a institucionalização, nos últimos anos, de diversos
espaços de participação e controle social, geralmente associado à execução de
programas governamentais, esta institucionalização, por si só, não tem demonstrado ser
suficiente para que ocorra uma participação efetiva da sociedade.
Diante desse contexto, o ideal seria que, paralelamente à intervenção do Estado,
houvesse um contexto cultural, político e social propício a uma participação mais
efetiva, em que os atores sociais tenham condição de dar sua contribuição ao processo,
em uma atuação mais próxima do que Bobbio et al. (2004) designam de participação,
termo usado para situações em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para
uma decisão política.
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Assim, para que se possa construir um contexto cultural, político e social capaz
de permitir que os atores sociais disponham de estratégias próprias e exerçam o controle
social do Estado, faz-se necessário recorrer à categoria da Educação Ambiental, na
perspectiva da gestão de sociedades sustentáveis, pois, segundo Mutim (2007), a
Educação Ambiental como articuladora sistêmica dos processos formais e informais é a
maneira mais direta e funcional de se atingir a participação dos indivíduos e das
comunidades locais/territoriais na tomada de decisões, e, por conseguinte, no
desenvolvimento local e na gestão de sociedades sustentáveis.
Nesse sentido, Albagli e Maciel (apud SILVA, 2011), ao se referirem à questão
do desenvolvimento, afirmam que nos chamados arranjos produtivos é possível
perceber a existência de uma forte relação entre capital social e a formação de
aglomerações territoriais produtivamente inovadoras, decorrente do envolvimento de
uma variedade de segmentos, a exemplo de empresas, organismos governamentais,
associações, entre outros.
No entanto, as autoras chamam a atenção para o fato de que, embora haja
evidências entre capital social e a formação de aglomerações territoriais produtivamente
inovadoras, esta vinculação ainda não ocorre de forma automática. As autoras apontam,
além da confiança e da interação, o nível educacional, a densidade de relações de
aprendizado interativo, o sentimento de pertencimento, o nível de inclusão ou de
polarização social, a identidade entre interesses individuais e coletivos, as lideranças
locais e a relação Estado/sociedade como fatores relevantes a serem considerados para
gerar empreendimentos sistematicamente articulados.
Diante disso, entende-se que as teorias da Educação Ambiental e do Capital
Social são convergentes e podem, perfeitamente, criar as condições necessárias para que
ocorra a ampliação da participação e do controle social.
Assim sendo, partindo-se do princípio de que é perfeitamente possível promover
o desenvolvimento do capital social, independentemente de suas raízes históricas,
entende-se que a Educação Ambiental pode ser a fomentadora da formação de capital
social, num movimento de “baixo para cima”, mais condizente com o processo de
formação e consolidação do capital e coesão sociais.
Dessa forma, a Educação Ambiental anularia o movimento impositivo de cima
para baixo, resultante da intervenção do Estado, possibilitando a formação de capital
social, por meio de organizações sociais fortes, capazes de promover as condições
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favoráveis para a formação de um contexto cultural, social e político capaz de permitir
aos atores sociais intervirem de forma direta nos caminhos do desenvolvimento local.
Para Mutim (2007), a ampliação da participação e do controle social depende de
um processo de formação dos atores sociais. Um processo de capacitação que envolva,
principalmente, os agentes gestores do desenvolvimento.
A nosso ver, este processo de formação é decisivo no desenvolvimento do
capital social, pois entendendo a Educação Ambiental na perspectiva da gestão de
sociedades sustentáveis, é perfeitamente plausível afirmar que valores como confiança,
solidariedade, cooperação e reciprocidades são essenciais para que seja possível
...definir e alcançar objetivos comuns; considerar os valores culturais
relacionados aos diferentes modos de ver o mundo e no convívio com os
ecossistemas naturais, garantindo o bem-estar da população; alcançar padrões
elevados de produção que ressaltem a sustentabilidade socioambiental; e
realizar a plena participação de indivíduos e coletividades na gestão das
sociedades e do desenvolvimento local/territorial (MUTIM, 2007, p. 114).
Assim, o conceito de Educação Ambiental, aqui abordado, é perfeitamente
alinhado ao conceito de capital social, que tem a confiança como componente básico e
“quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, maior a probabilidade de
haver cooperação. E a própria cooperação gera confiança” (PUTNAM, 2006, p. 180).
Destarte, são basicamente estas as razões que justificam a opção pelas teorias do
Capital Social e da Educação Ambiental como caminhos para ampliação da participação
social.
Cabe salientar que a opção pela teoria do Capital Social não é baseada na busca
pelo desenvolvimento econômico, mas no sentido de construir um contexto cultural,
político e social capaz de proporcionar aos atores as condições de contribuir nas
decisões políticas.
Neste sentido, entende-se que a Educação Ambiental, como articuladora
sistêmica dos processos educativos formais e não formais, passa a ter um papel crucial
na formação de agentes gestores de desenvolvimento como condição essencial para que
haja a ampliação da participação e do controle social.
Assim, pretende-se usar a Educação Ambiental como formadora de capital
social, como forma direta e funcional de se atingir a participação dos indivíduos e das
comunidades locais/territoriais na tomada de decisões, e, por conseguinte, no
desenvolvimento local e na gestão de sociedades sustentáveis (MUTIM, 2007).

48

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para Apolinário (2004), pesquisa é o processo por meio do qual a ciência busca
dar respostas aos problemas que se lhe apresentam, ou seja, a pesquisa é a atividade
básica da ciência; é a investigação sistemática de determinado assunto, visando obter
novas informações e/ou reorganizar as informações já existentes sobre um problema
específico e bem definido.
Para Gil (apud ZANELLA, 2009), a pesquisa é um processo formal e
sistemático de desenvolvimento do método científico, que visa à produção de novos
conhecimentos. Com relação ao método científico, Salomon (1999) o define como
sendo a estratégia que visa organizar e orientar a atividade cientifica, levando a obter
um novo conhecimento científico que transforme a realidade.
Nessa perspectiva, buscou-se, por meio da pesquisa aplicada, analisar a atuação
dos Comitês Locais do Compromisso como espaço de mobilização social pela
educação, tendo como referência a forma como o Plano de Ações Articuladas (PAR)
vem sendo operacionalizado em 06 (seis) municípios do Território de Identidade do
Vale do Jiquiriçá.
A opção pela pesquisa aplicada decorreu da necessidade de se propor medidas
que impliquem em uma maior atuação desses comitês, no sentido de promover a
mobilização social em defesa da educação, pois conforme afirmam Barros e Lehfeld
(apud VILAÇA, 2011), a pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de
produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o objetivo de contribuir
para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado
na realidade. Esta definição coaduna com a de Zanella (2009), quando este afirma que a
pesquisa aplicada tem como motivação básica a solução de problemas concretos,
práticos e operacionais.
Diante disso, esta pesquisa caracteriza-se por ser aplicada, tendo em vista que
tem por objetivo contribuir para fins práticos, visando à solução do problema
encontrado na realidade, que, no caso desta pesquisa, refere-se às dificuldades referentes
à atuação dos Comitês Locais do Compromisso, no que tange à promoção e afirmação
do protagonismo da população em defesa de uma educação pública de qualidade.
No que tange ao método e à forma de abordagem do problema, esta pesquisa
caracterizou-se por ser qualitativa e quantitativa, pois conforme afirma Zanella (2009),
as pesquisas qualitativas e quantitativas são complementares. É quantitativa na medida

49

em que empregou instrumentos estatísticos, ao procurar medir e quantificar os
resultados da investigação, e foi qualitativa na medida em que teve o ambiente natural
como fonte direta dos dados, tendo por base conhecimentos teórico-empíricos, cuja
coleta se deu com a realização e transcrição de entrevistas e análise documental, além
de observação direta. Para tanto, recorreu-se a amostras representativas da população
para mensurar qualidades.
Nesse sentido, a pesquisa buscou levantar, por meio da aplicação de
questionários, o grau de execução das ações contidas no PAR, com vistas a identificar
uma possível correlação entre a atuação dos Comitês Locais do Compromisso e a
responsabilização dos gestores municipais. Diante disso, optou-se pelo que Creswell
(2010) denomina de procedimentos de métodos mistos concomitantes. Assim, esta
pesquisa partiu da convergência de dados quantitativos e qualitativos. Esta opção
permitiu a integração das informações na interpretação dos resultados, pois segundo
Creswell (2010), esse procedimento permite incorporar uma forma menor de dados com
outra coleta de dados maior, possibilitando, assim, analisar diferentes tipos de questões.
Dessa forma, segundo o autor, o qualitativo é responsável pelo processo, enquanto o
quantitativo pelos resultados.
Com relação aos objetivos, esta pesquisa é descritiva e explicativa, pois buscou
descrever e analisar a atuação dos Comitês Locais do Compromisso na ampliação da
participação social em prol da educação no Território do Vale do Jiquiriçá/Bahia, tendo
como referência o PAR. Para tanto se buscou identificar quem são os membros destes
Comitês e a concepção destes membros acerca do papel destes comitês, no que tange à
mobilização social e ao acompanhamento das ações do PAR, com vistas a analisar os
fatores determinantes e contributivos que possibilitam ou dificultam a participação
social, situando o ambiente social de ocorrência.
Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados, esta pesquisa procurou
enfocar dados primários (opiniões, percepções e significados que os sujeitos expressam
nos questionários e entrevistas) e dados secundários, por meio da análise documental. A
análise desses dados documentais foi de natureza quantitativa e qualitativa. É uma
pesquisa que se caracteriza como um estudo teórico (pois reflete sobre bibliografia
pertinente) complementado com a realização de uma pesquisa de campo, que propõe
enfocar o ambiente real de estudo, no qual a experiência do PAR se realiza na
atualidade.
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2.1. Campo de Pesquisa
Os territórios de identidades foram formados a partir de uma política de
desenvolvimento territorial federal e estadual. Na Bahia, são 27 territórios de
identidades e seu processo de formação leva em considerarão uma identidade social e
geográfica, resultante da localização, características ambientais comuns, infraestrutura
interna de comunicações e de serviços, além de aspectos econômicos.
O território do Vale do Jiquiriçá é composto de 20 municípios (Amargosa,
Brejões, Cravolândia, Elísio Medrado, Irajuba, Itaquara, Itiruçú, Jaguaquara, Jiquiriçá,
Lafaiete Coutinho, Lagedo do Tabocal, Laje, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova
Itarana, Planaltino, Santa Inês, São Miguel das Matas e Ubaíra) que fazem parte da
bacia hidrográfica do Rio Jiquiriçá. Distante 150 km, aproximadamente, da capital do
Estado, o território do Vale está situado ao oeste do Recôncavo da Bahia.
A atividade econômica do Vale do Jiquiriçá é caracterizada pela produção de
uma diversidade de culturas comerciais, com forte presença da agricultura familiar e da
agropecuária.
No que tange ao aspecto de organizações socais, segundo Olalde et al. (2012), a
sociedade civil é pouco desenvolvida, tendo na atuação dos sindicatos dos trabalhadores
rurais a sua maior expressão. Segundo o autor, embora nas últimas décadas houvesse a
formação de uma quantidade considerável de associações comunitárias e de pequenos
produtores, geralmente associados com a execução de programas governamentais ou
resultante da mobilização social promovida pelo movimento sindical, os principais
atores que atuam no território do Vale do Jiquiriçá ainda são as agências do Estado.
Para Olalde et al.(2012), apesar das alianças construídas entre os movimentos
sociais e os governos Federal e Estadual, o papel do poder público municipal ainda
continua sendo o mais importante, tendo em vista que o que predomina, em muitos
municípios que compõem esse território, são as forças políticas tradicionais. Segundo o
autor, a incipiente organização da sociedade civil tem se constituído em um empecilho
para que ocorra de forma efetiva a ocupação dos espaços de participação e controle
social, que têm sido, institucionalmente, criados, pois
O caráter tradicional de algumas administrações, faz com que prefira manter
relações pessoais de tipo assistencialista com a população e vinculações
externas com deputados para atrair recursos para sua região, antes que se
integrar em mecanismos mais modernos de gestão pública, como a
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articulação nos consórcios ou acessar os recursos disponibilizados através de
programas governamentais (OLALDE et al. 2012, p. 15-16).

No caso específico da educação, essa realidade tem sido mudada com a criação
do PAR, ao menos no que tange ao uso de modernos instrumentos de gestão pública,
que têm permitido captar recursos disponibilizados por meio de programas
governamentais.
No entanto, ainda se constata uma fragilidade no aspecto da articulação de
consórcios e da ocupação dos espaços de participação e controle social. Nesse sentido,
esta pesquisa se propôs a analisar a atuação dos Comitês Locais do Compromisso como
espaço de mobilização social pela educação, tendo como referência a forma como o
PAR vem sendo operacionalizado em 06 (seis) municípios do território do Vale do
Jiquiriçá/Bahia.
O referido território é constituído por municípios que pertencem a duas regiões
administrativas: a 13ª região, composta pelos municípios de Cravolândia, Irajuba,
Itaquara, Itiruçu, Jaguaquara, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Maracás,
Planaltino e Santa Inês; e a 29ª, formada pelos municípios de Amargosa, Brejões, Elísio
Medrado, Jiquiriçá, Laje, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, São Miguel das Matas e
Ubaíra.
Embora o território seja composto por 20 municípios, optou-se por trabalhar
com 06 (seis) municípios, pertencentes à 29ª região administrativa (Amargosa, Brejões,
Jiquiriçá, Mutuípe, Nova Itarana e São Miguel das Matas).
Já com relação aos Comitês Locais do Compromisso, somente foi possível
contar com a participação de 02 comitês, dos municípios de Amargosa e Mutuípe. Com
relação aos municípios de Brejões, Jiquiriçá e Nova Itarana, as suas respectivas
secretarias de educação informaram que estes municípios ainda não haviam
institucionalizado estes comitês. Já com relação ao comitê do município de São Miguel
das Matas, segundo informações obtidas junto a Secretaria de Educação deste
município, este chegou a ser criado, mas nunca atuou. Também não nos foi
disponibilizado o instrumento legal que o institucionalizou.
Diante disso, foram entrevistados 10 membros dos comitês dos municípios de
Amargosa e Mutuípe, sendo 50% representantes do poder público e a outra metade da
sociedade civil.
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Estes entrevistados foram previamente informados de que a participação no
referido estudo seria de forma voluntária, não trazendo nenhum risco a sua integridade
física ou mental e que este estudo não se reverteria em benefícios pessoais aos
participantes, mas contribuiria para a ampliação do conhecimento em relação ao tema.
Os entrevistados também tiveram a garantia de que poderiam se recusar a
participar da pesquisa e/ou deixá-la a qualquer momento, sem que isso lhes trouxesse
nenhum prejuízo. Foram informados, ainda, que seria garantido absoluto sigilo sobre a
identidade dos participantes, pois seus nomes não apareceriam em nenhuma publicação.
Assim, para preservar a identidade dos entrevistados, cada membro do comitê local foi
identificado por um código, que vai de C1 a C10, a letra “C” refere-se a Conselheiro e o
número que o acompanha foi definido obedecendo à relação, em ordem alfabética, dos
nomes dos entrevistados.

2.2. Técnica de observação e coleta de dados

Ao se referirem às pesquisas sobre políticas educacionais em uma perspectiva
crítica e com a análise da totalidade, levando-se em consideração as múltiplas relações,
autores, a exemplo de Mainardes (2011), ressaltam a importância de uma investigação
aprofundada tanto das mediações mais amplas como das mais imediatas.
Nesse sentido, esta pesquisa buscou investigar o contexto da prática (realidade
concreta), articulando-a com as determinações mais amplas, sem, contudo,
desconsiderar a importância da pesquisa de natureza teórica.
Inicialmente, adotou-se o que Creswell (2010) chama de procedimento de
métodos mistos sequenciais, em que se busca elaborar ou expandir os achados de um
método com os de outro método. Para tanto, foi aplicado, junto aos secretários de
educação, um questionário estruturado, com questões de múltipla escolha, em que se
propôs fazer um levantamento do grau de execução das ações contidas no PAR (20072010), dos 06 (seis) municípios pesquisados, a fim de se verificar seu estágio de
implementação.
Nesse questionário, foram apresentadas 04 (quatro) opções que melhor
retratariam a situação de cada indicador: ação não executada; ação com menos de 50%
de execução; ação com mais de 50% de execução; e ação com 100% de execução. Estas
situações correspondem aos critérios estabelecidos pelo MEC, quando do diagnóstico
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do PAR. Assim, a primeira situação corresponderia ao nível I, ou seja, crítico; a
segunda, ao nível II, insuficiente; o nível III, o intermediário; e o nível IV, o positivo.
Também foram coletados, no sítio do MEC, os dados referentes à situação
inicial do PAR, por dimensões, com seus respectivos níveis de execução, com vistas a
analisar, de forma comparativa, a evolução da execução do PAR nesses municípios
pesquisados. Assim, foi feita uma comparação geral, do estágio inicial e do estágio
final, bem como também por dimensões, com suas respectivas áreas.
Nesse primeiro momento, os dados coletados foram analisados por meio de
procedimentos estatísticos, uma vez que se buscou mensurar os resultados da
investigação, apresentando-os em porcentagens e gráficos, com vistas a retratar, de
forma objetiva, o estágio das ações do PAR, quando da sua elaboração, em 2007, e o
seu estágio de execução, no seu último ano de vigência (2010).
Já com relação aos membros dos Comitês Locais do Compromisso, aplicou-se
um questionário de caráter qualitativo e quantitativo, com perguntas descritivas,
comportamentais e preferenciais. Esse questionário contou com quatro blocos, sendo
que o primeiro buscou traçar o perfil dos membros dos Comitês Locais do
Compromisso; o segundo teve por objetivo identificar o nível de conhecimento dos
membros dos referidos comitês com relação ao PAR, bem como a forma como estes
vêm acompanhando o cumprimento das metas previstas no PMCTE; o terceiro buscou
identificar de que maneira estes comitês vêm atuando, no sentido de promover a
mobilização social, a articulação institucional, a disseminação da informação e do
conhecimento; e o último visou identificar como estes comitês têm acesso às
informações relativas à educação.
Além da aplicação de questionários, optou-se também pela realização de
entrevistas, pois, para Lüdke; André (1986), a entrevista é considerada um dos
instrumentos básicos para coleta de dados, pois permite a captação imediata e corrente
das informações desejadas, possibilitando, ainda, um aprofundamento de pontos
levantados por outras técnicas de coletas de alcance mais superficial.
Ainda, segundo as autoras, a entrevista permite a criação de uma relação mais
interativa entre o entrevistado e o entrevistador, principalmente as que não são
totalmente estruturadas, que não dispõem de ordem rígida de questões. Para as autoras,
a criação de um clima de estímulo e aceitação mútua possibilita que as informações
fluam de maneira notável e autêntica.
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Nestas etapas, também se fez uso da abordagem quantitativa e qualitativa, uma
vez que parte dos dados foi quantificada e outra parte teve seus resultados expressos em
forma de transcrição de entrevistas, narrativas, declarações, e da observação, uma vez
que o ambiente da pesquisa foi fonte direta da coleta dos dados.
Com relação à observação, Lüdke; André (1986) afirmam que esta possibilita
um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, importante
nas abordagens qualitativas. Além disso, para as autoras, a entrevista permite, também,
que o observador se aproxime da perspectiva dos entrevistados, possibilitando a
apreensão dos significados que estes atribuem à realidade que os cerca e às suas
próprias ações.

2.3. Técnicas de análise

A análise das ocorrências mapeadas deu-se à luz das teorias elencadas, buscando
correlacioná-las com a forma como os Comitês Locais do Compromisso vêm atuando,
no sentido de promover o protagonismo da população em defesa de uma educação de
qualidade, e como essa participação social tem ou não contribuído para a
responsabilização dos gestores, tendo como referência o grau de execução das ações do
PAR.
Nessa perspectiva, esta análise foi pautada dentro do conceito de Planejamento,
tendo o PMCTE e o PAR como instrumentos de referência, que têm possibilitado, entre
outras ações, a participação da sociedade no processo de planejamento da educação
local.
Nesta abordagem, buscaram-se situar estes dois planos dentro dos níveis
estratégico e operacional, tendo como base os estudos de Maximiano (2010) e Kunsch
(2003), e também os estudos de Gandin (2002), no que diz respeito ao conceito de
participação e dos níveis de planejamento, o político e o operacional.
Já a atuação dos Comitês Locais do Compromisso foi analisada à luz dos
conceitos de mobilização social, entendida como sendo uma convocação de vontades;
uma reunião de pessoas em torno de uma causa de interesse público (TORO;
WERNECK, 2004) e (HENRIQUES et al. 2007), e do conceito de participação cidadã,
tendo em vista que este sintetiza o que se espera dos membros dos Comitês Locais do
Compromisso, uma vez que este tipo de participação possui objetivos mais amplos,
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essencialmente políticos, que não se reduzem a mecanismos institucionais, nem buscam
o exercício do poder, contrapondo-se ao conceito de “participação social” e
“comunitária”, que tem sua atuação pautada na simples prestação de serviços à
comunidade ou à sua organização isolada (TEIXEIRA, 2002). Além desses autores,
buscou-se também analisar a atuação dos comitês dentro das dimensões e níveis de
participação trazidos por Lück (2006) e Gandin (2002).
Dentro deste contexto, entende-se ser imprescindível, também, a abordagem
sobre os conceitos de Capital Social, como fator de interação cooperativa para o
desenvolvimento local, e da Educação Ambiental, como articuladora de processos
educativos formais e não-formais, numa perspectiva de gestão de sociedade
sustentáveis.
A abordagem sobre esses conceitos foi feita a partir dos estudos de Putnam
(2006), Lima (2012), Nazzari (2006), Baquero; Baquero (2011), com relação ao Capital
Social, e Mutim (2007), com relação à Educação Ambiental.

2.4. Proposta de Intervenção

Ao se analisar a atuação dos Comitês Locais do Compromisso, tendo o PAR
como referência, os dados revelaram que estes comitês não vêm exercendo as suas
atribuições previstas quando da sua institucionalização.
Previstos pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, esses comitês têm por
objetivo promover a mobilização social, a articulação institucional, a disseminação da
informação e do conhecimento, o acompanhamento das diretrizes previstas no PMCTE
e a evolução do IDEB. Uma das formas para que esses comitês possam acompanhar o
cumprimento dessas diretrizes e a evolução do IDEB é por meio do PAR, tendo em
vista que este foi criado com o objetivo de operacionalizar a implementação destas
diretrizes e viabilizar o alcance das metas previstas no PMCTE.
No entanto, o presente estudo revelou que os comitês pesquisados não vêm
conseguindo exercer suas atribuições, uma vez que têm enfrentado uma série de
dificuldades, sendo uma das mais relevantes a inexistência de circulação da informação,
considerada essencial para o processo de mobilização, uma vez que para “...o sucesso de
uma mobilização é preciso que todos que dela participam tenham um comportamento
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comunicativo, tenham interesse e disposição para consumir e fornecer informações”
(TORO; WERNECK, 2004, p. 58).
Segundo os autores, é a informação que vai possibilitar a construção e definição
do imaginário, do campo de atuação, da coletivização e do acompanhamento,
considerados, pelos referidos autores, como quatro dimensões essenciais ao processo de
mobilização social.
Diante dessa realidade, apresenta-se com possibilidade para promover a difusão
da informação a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC),
como mecanismos de mobilização e participação social, através da socialização e da
gestão da informação, uma vez que “...se concebe as TIC como conjunto de recursos
tecnológicos que possibilitam e potencializam a participação da sociedade nos espaços
políticos, sociais e culturais” (BARRETO, 2010, p. 40).
Assim sendo, conforme afirma Barreto (2010), as TIC potencializam, ampliam e
fortalecem a participação social, tanto na formulação, quanto na deliberação e no
controle social das políticas públicas, pois, para o referido autor, estas tecnologias são
facilitadoras da interação entre o cidadão comum e as políticas públicas, pois permitem
a publicização da informação e a melhoria dos processos gerenciais, servindo como
estratégias e instrumentos de captação, organização, interpretação, socialização e uso
das informações, essenciais para o processo de tomada de decisão.
Para o autor, as TIC ainda se constituem em um importante aliado no processo
de mobilização social em prol da criação e manutenção de políticas públicas, “... por
possibilitar o acompanhamento das ações dos gestores públicos no que se refere ao
cumprimento de metas propostas à sociedade” (BARRETO, 2010, p. 41).
Diante disso, levando-se em consideração a importância do PAR como
instrumento de gestão educacional, que, operacionalmente, vem concretizando o atual
modelo de política educacional adotado pelo Brasil, bem como a necessidade da
ampliação da participação social na proposição, execução e monitoramento das ações
previstas no referido plano, propõe-se a construção do Instrumento de Monitoramento
do PAR (IMPAR), que permitirá aos membros do Comitê Local do Compromisso, o
acompanhamento das ações do PAR.
Assim, com o IMPAR, propõe-se tornar o PAR mais acessível ao entendimento
da população, facilitando a sua compreensão e o acompanhamento da implementação de
suas ações. O IMPAR conterá os 82 indicadores que compõem o atual PAR (20102014), divididos conforme as suas dimensões e suas respectivas áreas. A estes
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indicadores serão associadas quatro cores (vermelha, amarela, verde e azul) que irão
representar o estágio de execução de cada indicador. Assim, a cor vermelha informará
que o indicador ainda não foi iniciado, ou seja, este se encontra em um nível crítico; a
amarela que o indicador foi iniciado, mas está com menos de 50% de execução,
apresentando um estágio insuficiente; a cor verde indica que o indicador foi iniciado e
está com mais de 50% de execução, ou seja, este se encontra no estágio intermediário;
já a cor azul informa que o indicador foi totalmente executado, e que, portanto,
encontra-se no estágio positivo.
Este instrumento será disponibilizado em um portal educacional, que contará,
ainda, com um banco de dados com os principais indicadores educacionais (população
em idade escolar; matrícula; média de alunos por turma; horas/aula diárias; taxas de
aprovação, reprovação, evasão, distorção idade-série; desempenho na Avaliação Prova
Brasil; e os IDEB da rede e por escola) dos municípios do território do Vale do
Jiquiriçá, que facilitará a disseminação das informações relacionadas à educação.
Assim sendo, espera-se que a disseminação da informação, por meio do portal, e
a facilidade na compreensão e no monitoramento do PAR, por meio do IMPAR,
possam, de fato, ajudar a atuação destes comitês no sentido de promover a mobilização
social, em prol da melhoria da educação nos municípios do território do Vale do
Jiquiriçá que optarem em adotar esta ferramenta.
O IMPAR, juntamente com os resultados desta pesquisa, será apresentado aos
membros dos Comitês Locais do Compromisso, que foram pesquisados, a partir do
segundo semestre de 2013, dentro de um cronograma pré-estabelecido.
Destarte, espera-se que esta ferramenta possa ajudar a sociedade a acompanhar
os rumos da educação local, possibilitando-a fazer proposições, intervenções e a cobrar
responsabilidade do gestor público, de forma a tornar concreta a gestão democrática da
educação, não apenas como uma exigência legal resultante da reforma burocrática do
Estado, mas, sobretudo, por um outro paradigma, no qual a participação efetiva, o
envolvimento e a responsabilidade coletiva frente às questões educacionais sejam de
fatos norteadores das decisões do poder público local.
Embora se saiba que o acesso às novas tecnologias da comunicação e da
informação ainda não foi plenamente universalizado, espera-se, também, que esta
ferramenta possa ajudar os comitês a criarem estratégias que possibilitem a
determinados segmentos da sociedade, que não têm acesso a esses recursos
tecnológicos, poderem também acompanhar os rumos da educação local, possibilitando-
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os fazer proposições, intervenções e cobranças de responsabilidade dos gestores
públicos, de forma a tornar concreta a gestão participativa da educação.
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3. ATUAÇÃO DOS COMITÊS LOCAIS DO COMPROMISSO COMO
POSSÍVEL ESPAÇO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO,
TENDO O PAR COMO REFERÊNCIA

3.1. O Plano de Ações Articuladas (PAR) como instrumento de diagnóstico
educacional em seis municípios do Território do Vale do Jiquiriçá
Nos últimos anos, houve uma preocupação por parte do poder público no sentido
de promover a organização do sistema de ensino do país. A Constituição Federal de
1988 e a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, são
dois marcos legais que apontam para uma melhor organização da educação brasileira.
A Constituição Federal, no seu artigo 211, traz a obrigatoriedade da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios de organizarem seus sistemas de ensino em
regime de colaboração. Embora ainda não regulamentado, o regime de colaboração
prevê a necessidade de haver entrosamento entre os entes federados, para atender aos
grandes desafios impostos pelo atual panorama da educação brasileira, ou seja,

Em substância, podemos dizer que o regime de colaboração ou
compartilhamento de tarefas educacionais traduz o esforço do Estado de
praticar a descentralização política em termos de acesso da comunidade
escolar às políticas públicas (MARTINS, 2010, p. 1).

Nesse sentido, todos os fundamentos da Carta Magna de 1988 estão sustentados
no federalismo cooperativo, que tem a proposta de “equilibrar os conflitos federativos e
garantir a mesma qualidade de vida para todos os cidadãos, independente da região,
estado ou cidade que habitam” (ARAÚJO, 2010, p. 755).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), além de descrever as
responsabilidades de cada ente federado, também traz, nos seus artigos 5º e 8º, a
determinação para que estes organizem seus sistemas de ensino em regime de
colaboração. Assim, a construção do regime de colaboração entre os entes federados é
condição sine qua non para que se possa construir um sistema nacional de educação,
pois “de forma cooperativa, colaborativa e não competitiva, União, Estados, Distrito
Federal e Municípios devem agir em conjunto para enfrentar os desafios educacionais
de todas as etapas e modalidades da educação nacional” (CONAE, 2013, p. 25).
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Assim sendo, está claro que tanto a Constituição Federal quanto a LDB
sinalizam para a necessidade da organização dos sistemas de ensino e do regime de
colaboração, com vistas a congregar esforços no sentido de viabilizar a capacidade e a
responsabilidade que são inerentes ao Estado de implantar políticas públicas que
assegurem o atendimento às demandas sociais, com vistas à promoção do bem-estar
social.
Essa nova conjuntura impõe a instauração de uma nova postura dos gestores
públicos, estabelecendo uma relação entre Estado nacional, entes federados e sociedade,
mediada pelo direito de aprender do educando, por meio de ações articuladas, de caráter
plurianual, construídas, preferencialmente, com a participação de todos os segmentos
sociais.
Nesse contexto, o PAR é apresentado como um instrumento de gestão que busca
a aproximação entre a União e os demais entes federados, visando ao compartilhamento
de competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de
manutenção e desenvolvimento da educação, tendo em vista que o

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. 10).

No entanto, embora o PAR tenha promovido uma mudança na relação entre a
União e os entes federados, principalmente no que diz respeito às formas de
colaboração, tendo em vista que os convênios pontuais foram substituídos por planos de
caráter plurianual e multidimensional, elaborados por meio de diagnóstico de caráter
participativo, construídos com a participação da sociedade e dos gestores locais, ainda
não se pode afirmar que se tem concretizado o regime de colaboração.
No caso do PMCTE e do PAR, percebe-se, claramente, a presença do princípio
da subsidiariedade nesses dois instrumentos, para o qual as políticas devem ser
conduzidas pelos níveis de governos que estão mais próximos do cidadão. Porém, ainda
não se pode falar em institucionalização de uma política de educação baseada no regime
de colaboração.
Para Araújo (2012), longe de se concretizar o tão desejado regime de
colaboração, iniciativas recentes como a criação de fundos de educação, testes em larga
escala, PDE, PMCTE e do PAR são consideradas pelo autor como “minipactos”, que
não incidem sobre a questão estrutural da organização da educação nacional que é a
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constituição de um Sistema Nacional de Educação (SNE), pois para que isso ocorra são
necessárias:
...duas medidas vigorosas do ponto de vista político e institucional: uma
reforma tributária, que elimine as brutais desigualdades regionais, e a
regulamentação do regime de colaboração, ou seja, duas medidas que alteram
o modelo do federalismo brasileiro, do ponto de vista fiscal e do ponto de
vista jurídico-político (ARAÚJO, 2012, p. 754).

Assim, tanto Araújo (2012) quanto Mendes (2012) afirmam que estes arranjos
são erroneamente traduzidos como regime de colaboração. Mendes (2012) chega a se
referir ao PAR como instrumento regulatório, por ser este um mecanismo encontrado
pelo governo central para regular a própria relação entre as esferas governamentais.
Nesse sentido, um dos membros dos comitês do compromisso sinaliza para um
aspecto do PAR, que, de certa forma, corrobora o ponto de vista defendido pelos autores
acima.
(...) e outra coisa, que eu não saberia como resolver, sinceramente. Alguns
municípios têm ações muito específicas, tem problemas específicos, e o PAR
é um padrão. É um documento padrão. Então, as especificidades, às vezes, se
perdem lá dentro, apesar das dimensões. Foi um estudo bem feito, a meu ver,
e contemplaram muita coisa da educação, mas eu acho que a gente precisava
ir para uma questão das especificidades do município; se é que isso é
possível; aí caberia um estudo ‘pra’ isso (C – 4).

Assim, mesmo não se tendo a concretização do regime de colaboração e ainda
que o PAR não possibilite aos municípios a inserção de questões mais específicas de
suas redes de ensino, não se pode negar que este é um importante instrumento de
planejamento multidimensional, que tem possibilitado aos entes federados traçar o
diagnóstico da situação educacional de suas redes, em quatro grandes dimensões:
Gestão Educacional, Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio
Escolar; Práticas Pedagógicas e Avaliação; Infraestrutura Física e Recursos
Pedagógicos.
Essas dimensões são constituídas de áreas e indicadores. A primeira dimensão
possui 5 (cinco) áreas e 19 (dezenove) indicadores; a segunda dimensão possui também
5 (cinco) áreas, mas apenas 10 (dez) indicadores; a terceira tem 2 (duas) áreas e 8 (oito)
indicadores; e a quarta é formada por 3 (três) áreas e 14 (quatorze) indicadores,
totalizando assim 15 áreas e 52 indicadores.
Elaborado a partir de 2007, o primeiro PAR serviu, também, para revelar a
situação educacional dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em quatro
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dimensões, consideradas estratégicas para se alcançar a tão desejada qualidade da
educação.
Com relação aos 06 (seis) municípios pesquisados, Amargosa, Brejões, Jiquiriçá,
Mutuípe, Nova Itarana
arana e São Miguel das Matas, o PAR revelou uma situação não muito
favorável, no que diz respeito aos níveis em que se encontravam seus indicadores,
conforme se pode verificar no gráfico abaixo:

Gráfico 01: Diagnóstico da realidade educacional revelada pelo
pelo PAR (2007-2010),
(2007
nas
06 redes de ensino pesquisadas.

Fonte: SIMEC - MEC

Conforme demonstra o gráfico acima, de todoss os indicadores que compõem os
06 (seis) planos de ações pesquisados, apenas 15, 9% apresentaram uma situação
positiva, em que não necessitavam
cessitavam de intervenções imediatas, e 18,1% encontravam-se
encontravam
em situação considerada intermediária, que apontava para a necessidade de pequenos
ajustes, 31,1% estavam em uma situação insuficiente, e 35% encontravam-se
encontravam
numa
situação que apontava para a necessidade
necessidade de intervenções imediatas , ou seja, 66,1% dos
indicadores, a maioria absoluta, se encontravam numa situação de crítica a insuficiente.
Ao se analisar este diagnóstico educacional por dimensões, tem-se
tem
uma visão
dos pontos mais críticos dessas 06 (seis) redes de ensino. Na dimensão Gestão
Educacional, encontram-se
se alguns pontos importantes para melhoria da qualidade da
educação, pois abordam questões relacionadas ao desenvolvimento da Educação Básica,
por meio de ações que visem a sua universalização,
universalização, a equidade nas condições de acesso
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e permanência e conclusão na idade adequada, à articulação e desenvolvimento dos
Sistemas de Ensino, bem como à gestão dos recursos financeiros da educação.
Nessa dimensão, aparece, entre outras, a necessidade de os municípios terem
seus Planos Municipais de Educação
Ed
(PME), instrumento norteador no qual se definem
os objetivos, diretrizes e os rumos da educação,
educação de forma a possibilitar
possibilita um olhar
específico sobre as políticas educacionais do município, bem como a garantia
garant da
continuidade dessas políticas, tendo em vista ser este um plano de Estado.
Outro ponto também abordado por esta dimensão, diz respeito à questão da
valorização dos profissionais da educação.
educação Nesse aspecto,, há uma sinalização para a
necessidade da valorização
alorização tanto dos profissionais docentes quanto os não docentes da
educação pública básica. Além disso, esta dimensão também
també
trata da gestão
democrática e da importância dos mecanismos de participação e controle social, a
exemplo dos Conselhos
onselhos Municipais de Educação,
ducação, de alimentação escolar e dos
conselhos escolares.
Embora esta dimensão trate de aspectos de grande relevância para a educação,
os dados revelaram uma situação não muito satisfatória, tendo em vista que 50,5% das
ações previstas nesta dimensão
dimensão apresentaram uma situação crítica a insatisfatória. Nesta
dimensão, o percentual de indicadores que se encontravam em uma situação crítica é
superior aos demais níveis, e apenas 24,4% encontravam-se
encontravam se numa situação positiva,
conforme se percebe no gráfico
gráfic abaixo.
Gráfico 02: Dimensão Gestão Educacional – situação inicial.

Fonte: SIMEC - MEC
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Com relação às dimensões Formação de Professores e dos Profissionais
Profission
de
Serviço e Apoio Escolar e Práticas Pedagógicas e Avaliação, encontram-se
encontram indicadores
importantes
antes para a melhoria da qualidade da educação, uma vez que tratam da formação
dos profissionais docentes e não docentes, bem como das práticas pedagógicas
desenvolvidas nas redes de ensino. Assim, nesta dimensão são tratados tópicos como a
existência de políticas
olíticas para formação continuada de professores que atuam na
n Educação
Básica; a formação dos profissionais de serviços e apoio escolar;
escolar; a avaliação da
aprendizagem e do tempo para assistência individual/coletiva aos alunos que
apresentam dificuldade de aprendizagem;
ap
presença
resença de coordenadores ou supervisores
pedagógicos nas escolas; elaboração e organização das práticas pedagógicas,
pedagógicas além da
existência de políticas específicas
específica para correção do fluxo escolar. Com relação a estas
duas dimensões, os dados revelaram
revel
uma situação preocupante.
Na dimensão Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio
Escolar, 70,6% das ações encontram-se
encontram em uma situação crítica a insuficiente, em que
os aspectos negativos superam os positivos, revelando a necessidade
necessid
d os municípios
de
implementar um conjunto de subações para melhorar essa realidade. Nesta área, apenas
um quarto dos indicadores encontrava-se
encontrava se numa situação positiva e 22,9% em situação
crítica, necessitando de intervenções imediatas.
Gráfico 03: Dimensão Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio
Escolar – situação inicial.

Fonte: SIMEC - MEC
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Não há dúvidas quanto à importância desta dimensão para a melhoria da
qualidade da educação. Esta importância também foi atribuída pelos membros
me
dos
Comitês Locais do Compromisso, quando
quando questionados sobre qual dimensão do PAR
consideravam a mais importante. Dos membros entrevistados, 80% apontaram a
formação dos professores e dos não docentes como sendo a mais importante, conforme
se verificaa nas falas abaixo:
Assim, sempre a formação ‘pra’ mim é a mais importante, porque,
porque assim, se
a gente não tiver uma formação que a gente tenha a compreensão da
necessidade ‘né’, do conhecimento mesmo, do conhecimento, ‘da’ ciências
necessidade,
e de todas essas questões,
que
então, não tem nem como a gente avançar nas
outras ‘questão’. Então, eu considero, assim, essa questão da formação tanto
‘pra’’ professores, quanto para os outros servidores extremamente importante.
(C - 8)
Euu acredito..... ‘pra’ mim seria muito difícil estipular uma.... uma dimensão
como a mais importante. Porque eu entendo que elas são extremamente
articuladas. ‘Pra’ que a gente melhore a qualidade do ensino, a gente precisa
que todas elas ‘caminhe’ bem e de forma articulada. Mas se eu fosse...
fosse.. se
fosse necessário apontar uma ‘pra’ priorizar, por exemplo,
exemplo a utilização de
recursos eu acho que formação de professor, porque mesmo que a gente
recursos,
tenha outra deficiência em outras
outra áreas, se a gente tem um profissional bem
formado já facilita bastante a melhoria na qualidade do ensino.
formado,
ensino (C -4)

Quanto à terceira dimensão, Práticas Pedagógicas e Avaliação, esta apresentou
uma situação um pouco melhor com relação à segunda, uma vez que 45,8% das ações
estão em uma situação intermediária a positiva, ao passo
passo que na segunda dimensão
apenas 29,3% encontravam-se
encontravam se nessa situação. No entanto, também como ocorreu na
segunda dimensão, a maioria das ações, 54,2%, encontrava-se
encontrava se numa situação que vai de
crítica a insuficiente,, conforme demonstra o gráfico abaixo:
Gráfico 04: Dimensão Práticas Pedagógicas e Avaliação – situação inicial

Fonte: SIMEC - MEC
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Cabe ressaltar que, embora esta dimensão apresente uma situação mais favorável
quando comparada à segunda, esta realidade não assegura, necessariamente, a melhoria
melhor
do processo de ensino-aprendizagem,
aprendizagem, pois a prática pedagógica está diretamente ligada
à formação do professor, e nesta dimensão, os municípios pesquisados apresentaram
apenas 12,1% de ações plenamente executadas. Assim, embora estas duas dimensões
congreguem
eguem o que há de mais crucial, de mais estratégico em termos do fazer
pedagógico, a situação dos seus indicadores apresentou uma situação extremamente
preocupante.
Já no tocante à quarta dimensão, Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos,
Pedagógicos
composta de 3 (três) áreas e 14 (quatorze) indicadores, a situação se revelou ainda mais
preocupante, conforme se pode verificar no gráfico abaixo:

Gráfico 05: Dimensão Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos – situação inicial.
inicial

Fonte: SIMEC - MEC

Esta dimensão
imensão trata das questões relacionadas às instalações físicas, à integração
e expansão do uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na educação, bem
como à existência de recursos pedagógicos
pedagógicos para o desenvolvimento de práticas que
considerem a diversidade
dade de demandas educacionais.
educacionais. Nesta dimensão, encontram-se
encontram os
indicadores relacionados às condições das instalações físicas de salas
salas de aula e do
mobiliário escolar; a existência de bibliotecas,
bibliotecas, laboratórios (Informática e Ciências),
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quadras de esporte, cozinha e refeitório; bem como a existência suficiente de materiais
pedagógicos.
Com relação à infraestrutura, a situação das 06 (seis) redes de ensino
demonstrou a sua precariedade. Dos indicadores previstos nesta dimensão, 91,7%
apresentaram uma situação extremamente grave, que exigia intervenções imediatas por
parte do poder público. Nesta dimensão, somente 1,2% dos indicadores se encontrava
no nível 4, ou seja, em uma situação positiva, e 7,1% encontravam-se no nível 3,
necessitando, apenas, de pequenos ajustes. Esta realidade revela a precariedade das
condições de trabalho dos profissionais da educação e a inexistência de espaços
favoráveis ao pleno desenvolvimento dos estudantes.
Nesta dimensão, os dados revelaram uma situação insatisfatória com relação às
condições de infraestrutura física das escolas, demonstrando a inexistência de espaços
importantes para o processo de ensino aprendizagem, a exemplo de bibliotecas,
laboratórios de informática, quadra de esporte, entre outros.
Os dados revelaram uma carência de equipamentos e material pedagógico, que
também são importantes para o desenvolvimento de práticas pedagógicas significativas
e atraentes.
A necessidade de mais investimento nesta dimensão foi apontada na fala de uma
das entrevistadas, conforme se pode verificar no trecho abaixo:
Eu.... pode até parecer loucura, mas eu considero a infraestrutura física e
pedagógica. (...) Porque eu considero assim,..... porque, assim, se a gente não
tiver uma estrutura física, se a gente não tiver uma escola fisicamente de
qualidade, não tem instrumento que consiga prender o aluno ‘pra’ que ele
consiga um índice bom. A escola tem que ter qualidade, tem que ter.... tem
que ser atrativa ‘pra’ que o aluno ‘teja’ ali. E aí a gente não encontra isso...
encontra parede rachada, piso furado, aí fica difícil! (C - 9)

Diante desta realidade, ao se analisar este diagnóstico educacional desses
municípios, verifica-se uma situação preocupante com relação aos diferentes aspectos
abordados pelo PAR. Esta realidade, de certa forma, acaba por explicar os baixos
indicadores educacionais desses municípios.
Diante disso, espera-se que o PAR, como instrumento de planejamento
multidimensional, que possibilita realizar um diagnóstico das redes de ensino, revelando
as suas potencialidades e fragilidades, também se traduza em um instrumento de
políticas públicas, dentro de uma concepção que as compreende como sendo “ações que
determinam o padrão de proteção social, implementado pelo Estado, voltadas, em
princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das
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desigualdades

estruturais

produzidas

pelo

desenvolvimento

socioeconômico

(HÖFLING, 2013, p. 31). Políticas que envolvam a distribuição e redistribuição de
poder e a repartição de custos e benefícios sociais, e que sejam

“o resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das
relações de poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos e
políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil. (BONETI,
2007, p. 74)

Pois, para Teixeira (2002), são estas relações de poder que devem, a princípio,
determinar o conjunto de ações do Estado, colocando-o na condição de agente
repassador à sociedade das decisões saídas do âmbito da correlação de forças, uma vez
que
Elaborar uma política pública significa definir quem decide o quê, quando,
com que conseqüências e para quem. São definições relacionadas com a
natureza do regime político em que se vive, como grau de organização da
sociedade civil e com a cultura política vigente (TEIXEIRA, 2002, p. 2).

Diante disso, espera-se que as ações previstas no conjunto das políticas públicas
na área de educação, proposto pelo governo federal, possam, de fato, promover a
consecução dos objetivos republicanos, presentes na Constituição Federal de 1988,
como se propõe o próprio governo, conforme se verifica abaixo
[...] o objetivo da política nacional de educação deve se harmonizar com os
objetivos fundamentais da própria República, fixados pela Constituição
Federal de 1988: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (BRASIL, 2007, p. 5-6).

Já com relação à sociedade, espera-se que esta possa não apenas se fazer
representar nestes espaços de participação social, mas, sobretudo, que possa atuar de
forma efetiva, exercendo influência nos rumos da educação local.
Nesse sentido, os Comitês Locais do Compromisso possuem um papel
estratégico na promoção do protagonismo da população, dentro de uma perspectiva em
que a participação efetiva, o envolvimento e a responsabilidade coletiva frente às
questões educacionais possam ser, de fato, norteadores das decisões do poder público.
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3.2. O Plano de Ações Articuladas (PAR) como instrumento de planejamento e
gestão educacional, em seis municípios do Território do Vale do Jiquiriçá

O MEC considera o PAR um importante instrumento de gestão educacional,
uma vez que este possibilita aos Estados e Municípios apontarem as prioridades a serem
executadas para que a educação melhore, por meio do regime de colaboração,
permitindo a continuidade das políticas de educação, tendo em vista que a
... sua temporalidade o protege daquilo que tem sido o maior impeditivo do
desenvolvimento do regime de colaboração: a descontinuidade das ações, a
destruição da memória do que foi adotado, a reinvenção, a cada troca de
equipe, do que já foi inventado (BRASIL, 2007, p. 25).

Ainda, segundo o MEC, por ser um instrumento de gestão de caráter
multidimensional e plurianual, o PAR tem promovido a substituição de uma cultura de
colaboração pautada na prática de convênios unidimensionais e esporádicos por uma
prática pautada no regime de colaboração, conforme prevê a Constituição de 1988.
Nesse sentido, o PAR instituiu uma nova forma de relação entre a União e os entes
federados, estabelecendo uma relação mais próxima dos princípios republicanos,
afastando-se de práticas pautadas, muitas vezes, pelo tráfico de influência e pelo jogo de
interesses.
No entanto, para Mendes (2012), há uma distorção do papel da União em relação
ao que preceitua a Constituição Federal. Para o autor, no caso específico das políticas
educacionais, além do não cumprimento dos papéis definidos pela Constituição, há uma
ingerência de entes federados “maiores” sobre os “menores”, o que não contribui para
uma dimensão de efetivação da autonomia dos municípios, mas sim de dependência
destes, pois
... o entendimento dominante é o de que as políticas sejam elaboradas em
âmbito federal para serem implementadas/executadas em âmbito local por
Estados e municípios sem que, no entanto, seja feita uma avaliação prévia de
condições infra-estruturais (e muitas vezes também sociais, culturais e
políticas) necessárias para esta responsabilização/execução (MENDES, 2012,
p. 6).

Diante disso, tanto Araújo (2012) quanto Mendes (2012) sinalizam para a
necessidade de lei complementar que estabeleça as normas para a cooperação entre a
União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, pois
Os contornos dos conflitos federativos no Brasil, por falta de regulamentação
do regime de colaboração, se tornaram ainda mais complexos e assumiram
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duas dimensões: uma vertical e outra horizontal. A vertical se traduz na
atitude defensiva do governo federal ou livrando-se de encargos com
extinção de sua intervenção, ou incentivando programas de descentralização,
nos quais assume postura de fiscalizador dos processos. A dimensão vertical
dos conflitos federativos no Brasil também pode ser tipificada mediante a
ação competitiva e predatória dos entes federados (estados e municípios) na
disputa com o governo federal por recursos, gerando agenda de demandas
segmentadas e fragmentadas que só agravam os conflitos. Na dimensão
horizontal, a “guerra fiscal” é exemplo clássico de conflitos entre os entes
federados. (ARAÚJO, 2012, p. 108)

Com relação à educação, tanto o PMCTE quanto o PAR revelam essa dimensão
vertical do governo federal, uma vez que a cooperação e assistência aos municípios têm
sido pautadas por uma postura fortemente marcada pelo controle de uma instância de
poder sobre a outra, pois com o PMCTE e o PAR, os Estados, Distrito Federal e os
Municípios passaram apenas a assumir atribuições meramente operativas, efetivando-se
os princípios da desconcentração e da subsidiariedade, tendo em vista que o poder de
decisão ainda encontra-se concentrado no governo federal, principalmente, com relação
à gestão dos recursos financeiros.
Nesse sentido, o PMCTE, por suas características, se apresenta como uma
espécie de planejamento estratégico, pois se trata de um plano instituído pelo poder
central e de longo prazo, com projeção de metas para até 2022. Além disso, é amplo
e de grande abrangência, ao qual todos os demais estão subordinados.
Para Kotler (apud ROSA, 2012), o planejamento estratégico é uma metodologia
gerencial que possibilita apontar a direção a ser seguida, tendo por objetivo uma maior
interação com o ambiente. Nessa mesma perspectiva, Maximiano (2010) afirma que o
planejamento estratégico está relacionado com o processo de criação de estratégias que
possam definir o tipo de relação que a instituição pretende estabelecer com o seu
ambiente. Segundo o autor, o planejamento estratégico compreende a análise e tomada
de decisão acerca do tipo de comportamento a ser adotado pela organização. Nesse
mesmo sentido, Kunsch (2003) define o planejamento estratégico como sendo
responsável pelas grandes decisões da instituição, por isso que ele ocupa o topo da
pirâmide dentro de uma organização. Segundo a autora, o planejamento estratégico visa

[...] buscar as melhores formas para gerenciar as ações estratégicas das
organizações, tendo por base as demandas sociais e competitivas, as ameaças
e as oportunidades do ambiente, para que a tomada de decisões no presente
traga os resultados mais eficazes possíveis no futuro (KUNSCH, 2003, p.
214).

71

Já com relação ao PAR, este se enquadra na categoria do planejamento
operacional. Projetado para uma duração de curto prazo, quando comparado ao prazo do
PMCTE,

o

PAR

busca

criar

as

condições

para

uma

adequada realização dos trabalhos desenvolvidos pelas secretarias de educação, pois
apresenta metodologias formalmente designadas no documento e está voltado para o
alcance de metas específicas, conforme estabelece o artigo 9º, do Decreto nº 6.094, de
24 de abril de 2007: “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”.
Além disso, contém os procedimentos (subações) a serem adotados para o
alcance dos resultados finais esperados, com a indicação dos recursos necessários para
sua execução, da definição de prazos e dos responsáveis pela sua execução. Estas
características colocam o PAR no âmbito do planejamento operacional, pois
O planejamento operacional é responsável pela instrumentalização e
formalização, por meio de documentos escritos, de todo o processo de
planejamento, bem como das metodologias adotadas. Controla toda a
execução e procura corrigir os desvios em relação às propostas sugeridas.
Permite visualizar as ações futuras num contexto operacional em termos de
hierarquia funcional (KUNSCH, 2003, p. 214-215).

Ainda nesse sentido, Gandin (2002) apresenta dois níveis de planejamento que,
de certa forma, também dialogam com o PMCTE e o PAR. Para o autor, há dois níveis
de planejamento, o político e o operacional. O autor ressalta que há uma correlação
entre estes dois níveis de planejamento, pois o político desencadeia o operacional.
Segundo o autor, o operacional está relacionado ao planejamento do “como” e “do que”,
incluindo a pormenorização do “o que”, ou seja, refere-se aos meios, a cada aspecto
isoladamente, dando ênfase à técnica e instrumentos, visando alcançar a eficiência.
Trata-se de um planejamento de curto prazo.
Já o nível político, é o planejamento do “para quem”, do “para quê”, que inclui,
de forma mais abrangente, o “o que”. Este nível de planejamento trata dos fins; ele é
globalizante e, ao contrário do operacional que dá ênfase à técnica e à eficiência , este
busca a criatividade e a eficácia, tendo duração de médio e longo prazo.
Para Gandin (2002), o planejamento político nutre-se na ideologia, nas ciências,
buscando o rumo e a missão da instituição, enquanto o operacional baseia-se na técnica,
ou seja, está voltado ao fazer, ao realizar. Assim, dentro desses aspectos abordados por
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Gandin (2002), o PMCTE se enquadra no nível de planejamento político enquanto que
o PAR estaria no nível operacional.
Cabe ressaltar que estes dois níveis não se separam, pois “... convém dizer
imediatamente que a correlação entre estes dois níveis ou tipos deve ser entendida como
integração sequencial completa, de modo que o político desencadeia coerentemente no
operacional e este realiza as propostas no político” (GANDIN, 2002, p. 36).
Dessa forma, o PAR, como instrumento de planejamento operacional, cria as
condições necessárias para que os entes federados possam avançar na tomada de
decisões que impliquem uma maior organização de suas redes de ensino, principalmente
no que tange à questão do conhecimento da situação educacional e da necessidade da
implantação de uma cultura de planejamento, tendo em vista que o PAR parte de um
diagnóstico minucioso da realidade das redes de ensino, para, a partir deste
levantamento situacional, apresentar uma série de procedimentos (subações) a serem
executados.
Nesse sentido, o PAR se configura como importante instrumento de
planejamento. Esse reconhecimento aparece também nas falas dos membros dos
Comitês Locais do Compromisso, que foram entrevistados. Todos os membros destes
comitês consideram o PAR como um instrumento que viabiliza a melhoria da qualidade
da educação, conforme se verifica nas falas abaixo:
Um instrumento importantíssimo ‘pra’ gestão, que é esse instrumento de
planejamento, que muita das coisas da educação, às vezes, elas são ‘difícil’
de ser ‘resolvida’ por conta desse planejamento que, na maioria das vezes,
não existi. Então, o PAR, eu considero um instrumento.... eu acho que é um
dos melhores assim.... que, às vezes, quando vem os programas tanto a nível
estadual quanto a federal, a gente costuma falar dos pacotes, às vezes, a
gente tem muitas criticas em relação a isso. Eu acho que o PAR foi um dos
melhores, nesse sentido mesmo de planejamento. (C - 8)
...de acordo com as reuniões que eu participava, eu achava interessante,
certo? Porque é algo de bom que ‘tá’ vindo ‘pro’ município e se é bom tudo
que venha, tudo de bom vem principalmente voltado ‘pra’ educação, ‘né’,
que algo que se deve priorizar. E de certa forma, ele contribuiu muito aqui...
(C - 6)
Considero um dos planos mais importantes, que houve do governo. Porque é
a partir desse plano que há o processo de desenvolvimento da educação.
Tudo que está nele é o que necessita ser feito para educação, para qualificar a
educação. Então, é necessário, porque exige da secretaria, da instituição, o
planejamento interno ao compreender o PAR um projeto maior e..., planejar,
articular e promover essa educação que o PAR traz, que a educação de
qualidade. (C - 5)
Eu definiria como um planejamento geral ‘pra’ educação ‘né’. É onde a
educação pode contar com um planejamento global ‘né’, para execução de
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suas ações. (...) Exatamente por isso, porque ele dá direcionamento para as
ações da secretaria, é um..., um planejamento que é construído de forma
coletiva, não é ‘centralizada’, ‘né. Tem o envolvimento de educadores e,
também, da sociedade civil em alguns momentos. (C – 1)

Nas falas dos entrevistados percebe-se que estes enxergam o PAR como um
instrumento de planejamento de extrema importância para os municípios, tendo em
vista que este aponta o que poderia ser feito para que a educação possa melhorar. É
ressaltada, também, outra característica importante desse instrumento, que é a
possibilidade de planejar de forma coletiva, participativa, possibilitando romper com a
crença de que cabe apenas aos técnicos a tarefa de planejar. Esta importância da
participação efetiva da população, do seu envolvimento e da responsabilidade coletiva é
apontada na fala de uma das entrevistadas:
E é extremamente importante, porque, assim, a própria visão da educação não
vai ser só dos educadores, de quem ‘tá’ na educação, mas uma visão de fora.
E é extremamente importante, porque, na maioria das vezes, essas pessoas
tem um olhar, tem uma avaliação, então, quando a gente senta e a gente vai
‘tá’, ou planejando ou avaliando, vendo as ações que ‘tá’ no PAR, essas
pessoas ‘dão’ a posição dela em relação aquilo que ela ‘tá’ vendo de fora,
porque a gente tem um olhar de educador, de dentro, ‘né’, e quem ‘tá’ fora,
às vezes, observa coisas muito ‘importante’, que não é observado pela gente.
Então, eu considero isso extremamente importante (C - 8).

Com relação ao planejamento participativo, Gandin (2002) chama a atenção
para uma questão relacionada ao conceito de participação, pois, para o autor, esse
processo tem enfrentado alguns problemas que acabam comprometendo os seus reais
propósitos, a exemplo da manipulação das pessoas pelas autoridades, da utilização de
metodologias inadequadas, que muitas vezes não favorecem a participação, bem como a
falta de clareza acerca do conceito do que seja de fato participação.
Nesse sentido, o autor aponta três níveis em que a participação pode ser
exercida. O primeiro nível, denominado de colaboração, está associado à questão da
manipulação. Nesse nível, que segundo o autor não deveria nem se chamar de
participação, as pessoas são chamadas para dar legitimação ao processo, ou seja, ‘a
autoridade’ chama as pessoas a trazerem sua contribuição para o alcance do que esta
mesma ‘autoridade’ decidiu como proposta” (GANDIN, 2002, p. 56). Para o autor, este
tipo de prática acaba por levar as pessoas a acreditarem que a sua participação não serve
para nada, pois o objetivo deste nível de participação é a manutenção do status quo.
Neste nível de participação, não acontece a dimensão política da participação,
que, segundo Lück (2006), refere-se ao sentido do poder das pessoas de construírem a
sua história e a história das organizações as quais representam. Esta dimensão acontece
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quando o processo de participação implica a vivência da democracia, em que ocorre a
substituição do poder “sobre” pelo poder “com” (LÜCK, 2006, p. 66).
No segundo nível, denominado por Gandin (2002) de nível da decisão, a
participação ocorre num patamar mais elevado do que o da colaboração. No entanto, o
autor ressalta que nesse nível são decididos apenas aspectos não muito relevantes, em
que as decisões são tomadas a partir de algumas possibilidades previamente traçadas,
que são apresentadas ao plenário como alternativas, sem, contudo, estar focada naquilo
que de fato importa.
Já o terceiro nível, ressaltado por Gandin (2002) como pouco frequente, é o que
ele chama de construção em conjunto, que ocorre quando as pessoas detêm o poder, ou
seja,
A construção em conjunto acontece quando o poder está com as pessoas,
independentemente dessas diferenças menores e fundamentadas na igualdade
real entre as pessoas. Aí se pode construir um processo de planejamento em
que todos, com seu saber próprio, com sua consciência, com sua adesão
específica, organizam seus problemas, suas ideias, seu conhecimento da
realidade, suas propostas e suas ações. Todos crescem juntos, transformam a
realidade, criam o novo, em proveito de todos e com o trabalho coordenado
(GANDIN, 2002, p. 57).

Seria nesse sentido o papel a ser desempenhado pelos Comitês Locais do
Compromisso. É nessa perspectiva que podem estar atuando estes comitês, de forma a
proporcionar a participação cidadã, pois este tipo de participação, além de buscar
utilizar os mecanismos institucionais já existentes, articula-se com outros mecanismos
que se legitimam pelo processo social, não para negar o sistema de representação, mas
aperfeiçoá-lo, de forma que estas representações possam exigir o controle social, a
transparência das ações, bem como a responsabilização política e jurídica dos detentores
do poder (TEIXEIRA, 2002).
Para tanto, estes comitês podem atuar na perspectiva da Educação Ambiental
como articuladora sistêmica dos processos formais e informais, tendo em vista que essa
seria a maneira mais direta e funcional de se atingir a participação dos indivíduos e das
comunidades locais/territoriais na tomada de decisões, e, por conseguinte, no
desenvolvimento local e na gestão de sociedades sustentáveis, pois
...a Educação Ambiental como articulação sistêmica dos processos
educativos formais e não formais é parte vital e indispensável para se chegar
ao desenvolvimento local e à gestão de sociedades sustentáveis, pois é a
maneira mais direta e funcional de se atingir objetivamente a meta da
participação dos indivíduos e das comunidades locais/territoriais na tomada
de decisão a respeito do patrimônio socioambiental (MUTIM, 2007, p. 115).
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Este tipo de participação se aproxima das dimensões políticas e pedagógicas
apontadas por Lück (2006), pois favorecem a vivência da democracia, não pela
substituição de poder, mas, sobretudo, pela divisão deste, numa concepção de que não
se deve mais planejar “para o povo”, mas “com o povo”. Além disso, este tipo de
participação, por si só, se constitui também no processo de formação, uma vez que,
como afirma a autora acima, a prática da participação, é, em si, um fator fundamental de
promoção de aprendizagens.
No entanto, mesmo sendo considerado um importante instrumento de
planejamento e gestão, que prima pela construção coletiva, participativa, o PAR, por si
só, não tem garantido, pelo menos nos 06 (seis) municípios pesquisados, o avanço na
implantação de medidas que possam corrigir as deficiências de suas redes de ensino.
Essa realidade foi também apontada por um dos membros do Comitê Local do
Compromisso:
Sei lá... o PAR assim, eu acredito que o PAR.... A intenção do PAR seria,
assim, muito forte na educação, né? A junção, sociedade, professor,
formando essa construção, mas acontece que o PAR, ele não..., ele não..., não
sei (...) o PAR nunca se deslanchou em município nenhum, o PAR não teve...
talvez , não teve apoio da sociedade, não teve apoio do poder público, para
poder ‘né’, se sustentar e poder assim, formar ‘né’, na educação, um elo
forte. Como nós temos aqui em Mutuípe, nós temos o Projeto Historiar ‘né’
Jú? Eu considero assim; eu vejo o PAR, como o Projeto Historiar ‘né’, tem
fundamento, tem uma boa base, mas ele não sai do papel. Fico até receosa de
falar, mas ele não sai do papel. Assim, é muitas ideias, é muita articulação,
mas ele não anda, ele não tem ação, ele tá ali inscrito, ele tem as diretrizes,
tem a base, tem o meio, mas ele não sai do papel. Porque, eu não sei, mas ele
não sai do papel, ele não tem ação. (...) o PAR é assim, esquecido, assim,
parece que o PAR chegou, todo mundo se apavorou, o PAR, - não sei se no
seu município aconteceu isso. Todo mundo tem um certo medo do PAR, eu
mesmo via falar do PAR, mas nunca participei de nada a fundo do PAR.
Rosana é que ficava “gente olha o PAR”, é tanto que R. é PAR. R. L. PAR,
‘né’, porque ela ficava nessa luta, brigando pelo PAR, querendo o PAR,
reunião, reunião e nunca conseguia reunir, ninguém nunca ia, ninguém
nunca aparecia . É assim, é muito complicado falar do PAR (C - 9).

Esta situação reforça ainda mais a importância da participação dos Comitês
Locais do Compromisso na mobilização social, na articulação institucional, no
acompanhamento das ações do PAR e na disseminação da informação, em prol da
educação, pois os dados levantados referentes ao nível de execução das ações previstas
no PAR corroboraram a percepção da entrevistada.
De um total de 312 ações, englobando todos os planos de ação articulada dos
seis municípios pesquisados, percebe-se que os municípios, embora tenham
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demonstrado certa evolução, ainda ficaram muito distantes de conseguir executar todas
as ações previstas. Apenas 22% das ações foram executadas, enquanto 65% das ações
ainda se encontram em fase de execução
execução e 13% nem sequer foram iniciadas, ou seja, os
municípios ainda têm por executar 78% das ações previstas. Assim, a primeira versão
do PAR chega ao seu último ano de vigência com um baixo grau de execução, conforme
se pode observar no gráfico abaixo:
Gráfico 06: Grau de execução das ações previstas no PAR (2007-2010),
(2007
dos 06
municípios pesquisados.

Fonte: Questionário.

Embora ainda se tenha um baixo grau de ações executadas, apenas 22,1%,
22
ao se
comparar a situação inicial com a situação verificada no
no último ano de vigência do PAR
(2010), percebe-se
se que os municípios não permaneceram inertes diante da situação
revelada. Ainda que no ritmo muito lento, diante da urgência que a realidade exige,
pode-se
se verificar certa evolução, conforme mostra o gráfico seguinte:
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Gráfico 07: Comparação situação inicial (2007) e a situação final (2010).

Fonte: Questionário.

Ao se comparar a situação inicial com a situação verificada no último ano de
vigência do PAR (2010), percebe-se
percebe que os municípios apresentaram
am certa evolução na
execução do referido plano.
Na fase inicial do PAR, 35% das ações encontravam-se
encontravam se numa situação crítica,
em que necessitava de intervenções imediatas; esse percentual cai para 12,8%, no
último ano de vigência do PAR, representando uma redução de 37%. Esta evolução
também ocorreu com relação às ações que se encontravam no nível intermediário, que
saíram de 18,1% para 33,7%, um aumento de 86%.
Já com relação ao grau de ações que foram plenamente executadas, a evolução
foi pequena, saindo de 16% para 22%, o que revela um baixo grau de execução. No
entanto, somente quando se separa as ações do PAR por áreas, tem-se
tem se um retrato mais
aprofundado da realidade destes municípios, com relação ao nível de execução.
Na primeira dimensão do PAR, Gestão
Gestão Educacional, encontram-se
encontram
5 (cinco)
áreas que tratam de questões relacionadas à gestão; articulação e desenvolvimento dos
sistemas de ensino; comunicação com a sociedade; suficiência e estabilidade da equipe
escolar; universalização e o desenvolvimento da Educação Básica, por meio de ações
que assegurem a equidade nas condições de acesso, permanência e conclusão na idade
adequada, bem como a gestão dos recursos financeiros, especificamente, no que diz
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respeito ao cumprimento do dispositivo constitucional
constitucional de vinculação desses recursos à
educação. Nesta dimensão, pode-se
pode observar o seguinte panorama:
Gráfico 08: Grau de execução do PAR, por áreas, da dimensão Gestão Educacional.

Fonte: Questionário.

Conforme demonstram os números, nesta dimensão, os municípios
municípios apresentaram
um grau de execução razoável, destacando as áreas 4 (quatro) e 5 (cinco) como sendo as
que mais avançaram, com 58% e 42%, respectivamente, de ações plenamente
executadas. Além disso, não apresentaram nenhuma ação em nível crítico, e apenas
a
8%
encontram-se
se no nível insuficiente. De todas as áreas que compõem o PAR, estas duas
foram as que mais apresentaram ações plenamente executadas.
No entanto, embora tenha sido uma das dimensões com um grau de execução
satisfatório, os dados revelaram
revelaram a necessidade de melhoria com relação à área 3, em que
apresentou 21% de ações em estado crítico, demonstrando certa fragilidade dos sistemas
de ensino com relação à existência
xistência de parcerias externas para realização de atividades
complementares, execução/adoção
execução/adoção de metodologias específicas, utilização da escola
como espaço comunitário, bem como as ações relacionadas a manutenção ou
recuperação de espaços e equipamentos públicos da cidade, que podem ser utilizados
pela comunidade escolar. Além disso, os dados
dados também revelaram a necessidade de se
avançar na questão da gestão democrática, pois 20% dos indicadores ainda se
encontram no nível crítico e 15% no nível insuficiente.
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A gestão democrática é importante para a melhoria da educação, e para que ela
de fato possa influenciar na qualidade do ensino, não basta, apenas, a criação dos
espaços institucionais de participação social, é preciso criar, também, as condições
necessárias, para que, de fato, esta participação ocorra de forma efetiva, pois não há
dúvidas da importância de se estreitar as relações entre o poder público e a sociedade,
pois
A participação cidadã e o controle social são questões que se articulam. Elas
são partes constitutivas deste novo formato institucional que está alicerçado
na concepção de uma cidadania ativa, segundo a qual a sociedade civil é um
ator político importante e capaz de contribuir no processo de formulação e
fiscalização de políticas sociais. Tais elementos orientam o novo modelo de
gestão pública: a gestão democrática (GUIMARÃES, 2009, p. 36).

Com relação à dimensão Formação de Professores e de Profissionais de Serviços
e Apoio Escolar, esta possui também 5 (cinco) áreas. Estas áreas trazem indicadores
relacionados à questão da existência e implementação de políticas de formação inicial e
continuada dos profissionais do magistério e dos profissionais de serviços e apoio
escolar.
Nesta dimensão, destacam-se de forma negativa as áreas de formação continuada
e a de formação de professores nas áreas de educação especial e educação do campo,
pois os dados revelaram uma situação preocupante, pois não houve nenhuma ação com
100% de execução, conforme se pode verificar no gráfico seguinte:
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Gráfico 09: Grau de execução do PAR, por áreas, da dimensão Formação de Professores
e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar.

Fonte: Questionário.

Já com relação à área de formação inicial, embora esta apresente 75% das ações
com um bom estágio de execução, os dados revelam uma situação preocupante, pois os
municípios apresentaram apenas 8% de execução, sendo que 13% encontram-se em
estado crítico.
A mesma realidade foi encontrada nas áreas 2 (dois) e 3 (três), que tratam da
formação continuada dos professores da Educação Básica. A área 2 (dois) diz respeito à
formação continuada para os professores que atuam na Educação Infantil e da formação
dos professores que atuam nos anos/séries iniciais e finais do ensino fundamental, com
vistas a melhorar a qualidade da aprendizagem da leitura/escrita e Matemática, enquanto
que a 3 (três) está voltada à formação dos professores que atuam em educação especial,
escolas do campo, comunidades quilombolas ou indígenas.
Nestas duas áreas, não houve nenhum indicador com 100% de execução, e
apresentaram os maiores percentuais de indicadores em estado crítico, 17% e 33%,
respectivamente. Assim, embora seja uma das dimensões mais importantes do PAR,
ainda não teve por parte dos municípios pesquisados a atenção devida.
No entanto, ao contrário das áreas 2 (dois) e 3 (três), destacaram-se de forma
positiva as áreas 4 (quatro) e 5 (cinco), que embora apresentem uma taxa alta de
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indicadores em estado insuficiente, 33%, estas duas áreas não apresentaram nenhum
indicador em estado crítico.
No caso da dimensão Práticas Pedagógicas e Avaliação,, esta possui duas 2
(duas) áreas e 8 (oito) indicadores. Estes indicadores dizem respeito à existência de
coordenadores pedagógicos nas escolas, a oferta,
oferta periódica e em horários diferentes aos
do normal da sala de aula,
aula de assistência individual e/ou coletiva aos alunos
a
que
apresentam dificuldade de aprendizagem, além da existência de programas de incentivo
à leitura para o professor e aluno, de formas de registro da frequência e da existência de
política específica para correção do fluxo escolar.
Com relação aos indicadores
indicadores que dizem respeito a esta dimensão, os dados
revelaram um bom grau de execução. Na área 1, 50% dos indicadores foram executados
e 21% foram iniciados, sendo que 50% dos indicadores já estão com mais de 50% de
execução e apenas 8% não havia sido executado ainda. O mesmo ocorreu com a área 2
(dois), em que foi constatado que 21% dos indicadores foram concluídos e 54% já se
apresentavam com mais de 50% de execução. No entanto, os dados revelaram que na
área 1, 29% dos indicadores estão no estado crítico
crítico a insuficiente, enquanto que na área
2 (dois), o percentual é de 26%, conforme
conforme se pode verificar no gráfico abaixo:

Gráfico 10: Grau de execução do PAR, por áreas, da dimensão Práticas Pedagógicas e
Avaliação.

Fonte: Questionário.
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Já a última dimensão, Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos,
Pedagógicos possui 03
áreas, cujos indicadores envolvem desde as ações voltadas à infraestrutura física das
unidades de ensino, a integração e expansão do uso de Tecnologias da Informação e
Comunicação à existência
ia de recursos pedagógicos que considerem a diversidade de
demandas educacionais. Nestas áreas, encontrou-se
encontrou se o menor grau de execução,
execução
conforme se constata no gráfico abaixo:
Gráfico 11: Grau de execução do PAR, por áreas, da dimensão Infraestrutura Física e
Recursos Pedagógicos.

Fonte: Questionário.

Na questão das instalações físicas, que abordam desde a existência de
bibliotecas, laboratórios de ciência e informática, quadras de esporte, cozinha,
refeitório, condições físicas das salas de aula,
aula dos mobiliários escolares
es à condição de
acesso para pessoas com deficiência física, a situação revelou-se grave, tendo em vista
que apenas 2% dos
os indicadores previstos foram executados,
s, e 64% apresentaram um
grau de execução inferior a 50% e 19% sequer foram iniciados.
Já com relação à segunda área, Integração e Expansão do uso de Tecnologias da
Informação e Comunicação na Educação Pública, os indicadores melhoraram um pouco,
tendo em vista que não houve registro de nenhum indicador sem execução.
execução No entanto,
apenas
as 8% foram executados
executad e 67% dos indicadores ainda estão com menos de 50% de
execução.
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Esta realidade não se altera quando se analisa a área voltada aos recursos para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas. Nesta área, embora tenha se registrado
apenas 7% de indicadores não iniciados, o nível de execução é muito baixo, uma vez
que somente 3% dos indicadores foram plenamente executados, enquanto que 57%
estavam numa situação insatisfatória.
Diante dos dados apresentados, constata-se que das quatro dimensões que
compõem o PAR, a de Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos é a que apresentou
o menor grau de execução. Não é de se estranhar tal fato, pois esta dimensão é a que
requer o maior aporte de recursos financeiros, pois seus indicadores dizem respeito à
construção, ampliação, reformas e aquisição de equipamentos e material pedagógico.
Cabe ressaltar ainda que a necessidade de recursos financeiros não se dá apenas no
momento da construção e aquisição de equipamentos, mas, sobretudo, para a
manutenção desses espaços e destes equipamentos.
Em segundo lugar, aparece a dimensão Formação de Professores e de
Profissionais de Serviços e Apoio Escolar, com baixos níveis de indicadores executados.
Trata-se também de uma dimensão que requer altos investimentos financeiros,
principalmente com relação à formação inicial.
Estas últimas duas dimensões também foram apontadas pelos membros dos
comitês como importantes no processo de melhoria da qualidade da educação, conforme
se percebe nas falas abaixo:

É... seria a questão da formação ‘né’, porque tudo perpassa pela formação
do...do professor . Eu considero que seria a mais importante, mas a questão
da infraestrutura, o professor com formação e faltando também a parte da
infraestrutura, de recursos pedagógicos também é... Essa formação sozinha
ela não conseguem dá conta (C - 1).
Eu vou, assim, eu vou optar pela que ‘tá’ mais, assim, mais como diz?
Gritante no momento, a infraestrutura. Porque, eu acredito, assim, que o
aluno precisa ‘tá’ no ambiente bom, no ambiente aconchegante ‘pra’ poder
assim, é... se sentir bem.. ‘pra’ que ‘tenham’ um aprendizagem significante .
Porque assim, se você chegar em uma escolar ver a escola toda suja , toda
esburacada, você assim, não vai ‘tá se sentir bem’... assim você não vai
sentir prazer em tá estudando. E aqui... e aqui no município, atualmente, é o
que ‘tá’ mais formação assim, os professores ‘tão’ buscando, aquele que não
‘conseguem’, através da secretaria de educação’, vai com recursos ‘próprio’,
e assim, ‘tá’ sempre buscando . Então, eu acho que no momento é a
infraestrutura (C - 10).
Eu acho de grande importância, porque, assim, os professores, de certa
forma, ‘é’ eles que ‘tão’ ali, é lidando diretamente ‘né’, com o público alvo
que ... nossas crianças, ‘nosso’ adolescentes, e eles tem que ‘tá’, é...
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digamos que ali’...,preparados e atualizados, ‘né’. Eu acho que é de grande
importância isso aí, ‘né’ (C – 6).

Estas dimensões acabam por revelar a forma como vem ocorrendo a relação
entre os entes federados, quando se trata da descentralização dos recursos financeiros.
Há uma enorme dependência financeira de governos subnacionais com relação ao poder
central. Assim, é preciso refletir sobre o papel do PAR, como instrumento que viabiliza
o regime de colaboração, uma vez que este tem servido muito mais ao processo de
desconcentração do que de descentralização, pois para Mendes (2012), o que vem
ocorrendo no Brasil é a municipalização das responsabilidades e a execução de políticas
públicas.
Assim, tendo como referência os conceitos de descentralização trazidos por
autores como Rivas (2013); Oliveira et al.(1999); Mendes (2012), entre outros, pode-se
afirmar que o que vem ocorrendo na atual política educacional brasileira é o processo de
desconcentração, lastreado pelo princípio da subsidiariedade, pois a desconcentração
ocorre quando o governo central atribui funções para órgãos locais, mantendo ainda
concentrado o seu poder de decisão. Nesse contexto, o poder local passa a executar
funções operativas, mantendo certa dependência do poder central, tendo em vista que
não é dado aos governos locais o poder também de decisão sobre questões importantes,
inclusive o de gestão financeira (RIVAS, 2013).

3.3. A atuação dos Comitês Locais do Compromisso como instrumento de
mobilização social pela educação.

A institucionalização dos Comitês Locais do Compromisso, prevista na 28ª
diretriz do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, possui um papel relevante, tendo
em vista que estes comitês, além de fazer o acompanhamento das ações do PAR, têm o
objetivo de promover o protagonismo da população, por meio da articulação
institucional, mobilização popular, produção e disseminação de conhecimento e
comunicação.
Nesse sentido, Perez (2006) afirma que a participação ativa de diferentes
segmentos da sociedade contribui de forma significativa para a eficiência da gestão
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pública; é a aproximação da administração pública dos conflitos sociais e políticos que
torna a gestão responsiva, dinâmica e atenta à pluralidade dos interesses sociais. Nesse
sentido, o MEC considera a mobilização social e a responsabilização como dois
imperativos importantes que se desdobram dos propósitos da atual política educacional
brasileira.

Se a educação é definida, constitucionalmente, como direito de todos e dever
do Estado e da família, exige-se considerar necessariamente a
responsabilização, sobretudo da classe política, e a mobilização da sociedade
como dimensões indispensáveis de um plano de desenvolvimento da
educação (BRASIL, 2007, p. 11).

Assim, estes Comitês Locais do Compromisso devem contar com representantes
da sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar, dirigentes do sistema
educacional público e outros segmentos da Prefeitura Municipal, visando ao
desenvolvimento do PAR no município. Desta forma, o dirigente municipal deve
garantir a participação representativa da sociedade civil e do governo local no exercício
de mobilização e acompanhamento das temáticas educacionais ofertadas à comunidade.
Embora previsto legalmente, nem todos os municípios instituíram seus Comitês
Locais do Compromisso. Dos 06 (seis) municípios pesquisados, apenas os municípios
de Amargosa, Mutuípe e São Miguel das Matas institucionalizaram seus comitês, sendo
que o comitê do município de São Miguel das Matas nunca chegou a atuar.
Segundo orientação do MEC8, o papel do Comitê Local do Compromisso pode
também ser atribuído ao Conselho Municipal de Educação, desde que com a devida
alteração do ato legal que o instituiu, a partir da criação de um subgrupo de trabalho.
A falta de uma atuação mais efetiva da sociedade, em especial destes comitês,
explica, em parte, o baixo nível de execução do PAR. Criados com a finalidade de
realizar o acompanhamento das metas de evolução do IDEB e promover a mobilização
social em prol da educação, por meio da articulação institucional, produção e
disseminação de conhecimento e comunicação, os Comitês Locais do Compromisso têm
um papel importantíssimo na definição dos rumos da educação local.
8

Orientação constante no documento: “Questões importantes sobre o preenchimento do PAR Municipal
2011
–
2014”.
Disponível
em:
<
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=365>.
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Com relação à mobilização social, uma das atribuições dos Comitês Locais do
Compromisso, Henriques; Braga e Mafra (2007) a definem como sendo a reunião de
pessoas em torno de uma causa de interesse público. Para o autor, a mobilização social
em relação à determinada causa de interesse público não implica a retirada da função do
Estado, mas representa uma forma de a sociedade criar seus próprios meios para
solucionar determinados problemas que o Estado, por si só, não se mostra capaz de
fazer.
Dos comitês pesquisados, 90% dos seus membros têm formação na área de
educação, sendo que 80% possuem formação superior completa. Dos entrevistados,
70% são representantes de instituições que têm atuação na área educacional. Além
disso, 100% destes responderam que estudaram toda a sua Educação Básica em escola
pública, e 66% dos que disseram possuir formação superior, afirmaram ter cursado a
graduação em instituição pública.
Esse contexto, em tese, pode favorecer uma maior participação desses membros,
tendo em vista que os temas tratados lhes são familiares e estes têm vínculos com a
causa em questão. Esta situação também poderia facilitar a mobilização social, pois
segundo Henriques; Braga e Mafra (2007), para que haja a mobilização é necessário que
as pessoas disponham de informação e compartilhem sentimentos, conhecimentos e
responsabilidades, para que possam promover mudanças em uma determinada
realidade.
No entanto, com relação à informação, apontada pelo autor como essencial no
processo de mobilização social, esta se apresenta como um obstáculo a ser suplantado
pelos membros dos comitês pesquisados. Dos membros que foram entrevistados, apenas
30% afirmaram ter pleno conhecimento sobre o conteúdo do PMCTE, 50% afirmaram
conhecer parcialmente e 20% afirmaram desconhecê-lo completamente. A situação
também não se altera muito com relação ao nível de conhecimento do PAR. Dos
entrevistados, apenas 30% afirmaram conhecê-lo totalmente, enquanto que 60%
afirmaram conhecê-lo parcialmente, e 20% disseram desconhecê-lo por completo.
Uma das razões que tem dificultado o conhecimento do PAR está ligada aos
meios e instrumentos disponíveis para o seu acesso, pois apenas 30% dos entrevistados
afirmaram que os meios disponíveis têm possibilitado o seu acompanhamento, enquanto
que a maioria absoluta, 70%, afirmou que não. Outro ponto relevante que tem
dificultado uma maior compreensão deste instrumento, e, por conseguinte, o seu
monitoramento, se dá em virtude da sua complexidade, pois 100% o consideram um
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instrumento de difícil compreensão. Esta dificuldade de compreensão do PAR aparece,
também, na fala de alguns entrevistados:

... ‘pra’ quem atua diretamente com ele, você vai se habituando as ações e
com a operacionalização do instrumento, mas ‘pra’ quem não... não tem essa
vivência é... é difícil ... é complicado você operar o sistema. Na verdade,
eu acho que a gente pode facilitar a compreensão do PAR, a gente precisa....
precisaria rever todo o instrumento na verdade. Porque ... ele fica disponível
no sistema, inclusive pra acesso da sociedade civil. Existem os relatórios que
a sociedade civil pode acessar, mas ainda é muito complicado ‘pra’ pessoas
que não vivencia esse instrumento, que não trabalha com esse instrumento
diariamente. Então, é...por exemplo, o Conselho Municipal de Educação tem
dificuldade de acompanhar o PAR, imagine a sociedade civil não organizada,
digamos assim. Então, ainda é um instrumento complexo que precisa ser
estudado, que precisa se ver forma de facilitar o acesso e a compreensão. (...)
eu acho que ainda é um instrumento complexo, isso ‘pra’ mim é negativo (C
- 4).
Eu acho que essa questão do monitoramento, a gente... eu acho que o sistema
em si, ele precisava melhorar um pouco essas informações, porque, às vezes,
‘tá’ lá, a gente acessa, mas assim, como é que falo isso... Aí, é como a gente
falou anteriormente, ele não é fácil ‘pra’ quem não tem certos
conhecimentos. Então, eu acho que precisa ser mais trabalhado essa questão
(C - 8).
Não. Ele não é fácil não. É muito complicado, é muito complexo (C – 10).

Importante ressaltar que dos membros entrevistados que afirmaram conhecer o
PAR plenamente, todos são representantes das secretarias de educação e atuam
diretamente com esse instrumento.
Ainda sobre o processo de mobilização, Toro; Werneck (2004) definem
mobilização social como uma convocação de vontades que, a partir da definição de
objetivos comuns, atua visando promover mudanças em uma determinada realidade.
Segundo os autores, o processo de mobilização precisa passar por dois estágios:
primeiro é preciso despertar o desejo de promover transformações na realidade, e o
segundo é a transformação desse desejo em disposição para agir. Nesse sentido, os
autores apontam o imaginário, o campo de atuação, a coletivização e o
acompanhamento como quatro dimensões essenciais ao processo de mobilização social.
Com relação à primeira dimensão, os autores ressaltam a importância de se
explicitar o sentido e os propósitos da mobilização. Para os autores, estes propósitos
devem refletir um consenso coletivo e serem expressos sob a forma de um horizonte
atrativo, um imaginário convocante que seja capaz de despertar paixões. No caso da
mobilização social pela educação, esta tarefa, a princípio, não se revela como algo
difícil de ser realizado, tendo em vista o fato do envolvimento que a sociedade tem com
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esta área, bem como a importância que esta a atribui como meio de alcançar a promoção
do desenvolvimento social.
No entanto, com relação aos Comitês Locais do Compromisso, a grande
dificuldade estaria no fato de que estes precisam ter bem claros e definidos o sentido e
os propósitos dessa mobilização social pela educação, pois para que isso ocorra se faz
necessário que seus membros tenham muito bem definido quais seriam o papel e o
campo de atuação destes comitês, o que na prática não vem acontecendo.
Os dados revelaram uma falta de conhecimento, por parte dos entrevistados,
acerca do papel dos Comitês Locais do Compromisso. As respostas dadas pelos
membros dos comitês que foram entrevistados apontam para um conhecimento restrito
das atribuições destes comitês, e do seu papel enquanto colegiado que deve primar pela
mobilização social, conforme se verifica nas falas abaixo:

Eu acho que a gente precisa é, inicialmente, através, até a própria secretaria,
reunir esses comitês, esse comitê local e ‘tá’ dizendo ao comitê o que ele
representa, porque, às vezes, como eu já falei antes, esse comitê ou
conselhos, eles são compostos, mas as pessoas, verdadeiramente, não sabem
o que está fazendo ali. Então, é... fazer essa chamada, ‘né’, ‘pra’ ‘esse’
representes do conselho e dizer o que eles representam, e tentar ir junto, não
sei se com técnico, fazer um trabalho desse tipo, ‘pra’ ‘tá’ dizendo ‘pra’ eles
que a função não é só vim pra reuniões pontuais, ‘pra’ poder ‘tá’ falando do
monitoramento do PAR, das ‘ação’ que foi executada , das que não foi ,
porque não foi, mas de ‘tá’ mobilizando a comunidade para as ações da
Educação, entendeu? E isso assim, a gente peca muito em relação a isso, em
relação às ações que a gente desenvolve, enquanto educação, de’ tá’ dizendo
a comunidade daquilo que a gente tá fazendo, eu acho que o comitê pode ‘tá’
ajudando neste sentido (C - 8).
Eu acho que seria ‘tá’ mesmo cobrando deles, assim, por exemplo, vamos
supor, por exemplo, os transportes escolares. Os transportes escolares ‘tava’
de péssima qualidade, “tava” horríveis. Então, assim, eu como membro do
PAR tenho a obrigação de ‘tá’ ali cobrando uma melhoria nesse sistema de
transportes. A merenda escolar, por exemplo’ se eu ‘tô’ vendo que a
merenda escolar não ‘tá’ boa, eu tenho como..., é... responsabilidade ‘tá’
cobrando uma melhoria (C - 10).
Olha, a principal função, além de outras, é acompanhar mesmo, acompanhar
o processo como ele está se desenvolvendo. E nesse acompanhamento
acredito, deveria ter permanentemente encontro com as pessoas, para que
houvesse maior compreensão, para que o processo fosse desenvolvido (C 5).

Conforme se pode verificar nas falas dos entrevistados acima, há certa confusão
com relação às atribuições destes comitês, ficando claro que para os entrevistados a
principal função é de acompanhar, de fiscalizar as ações do PAR. São poucos os
entrevistados que fazem referência a uma das mais importantes atribuições destes
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comitês, que é a de promover a mobilização social, por meio da articulação
institucional, a disseminação da informação e do conhecimento. A grande maioria dos
entrevistados revela nas suas falas uma função limitada destes comitês, restringindo a
sua atuação a apenas acompanhar o PAR, fiscalizar e cobrar. E mesmo aqueles que
sinalizaram para uma atuação mais ampla, que envolva sociedade e promova a
disseminação da informação, admitem que isto não vem acontecendo.
Eu acho que é fazer o PAR funcionar, ‘né’. Fazer o PAR funcionar, tentar
trazer ‘pra’ as reuniões a sociedade civil, ‘né’, ‘pra’ que o PAR tomasse um...
uma diretriz, ‘né’. Se fortalecer e também. É esclarecer, acho que deveria ter
um boletim informativo do PAR, as reunião do PAR ‘deveria’ ser ‘gravada’
também, nós temos uma rádio aqui, poderia ser ao vivo ‘pra’ toda
comunidade que estivesse ausente participar de tudo que está acontecendo no
PAR, do comitê, tipo ‘pra’ divulgar o PAR, porque a reunião do comitê não
precisava ser fechada e tão pouco secreta, ela poderia ser aberta, convidasse
as rádios , jornais ‘né’, os meios de comunicação, e que as reuniões ‘fosse’
debatidas, fossem ‘levada’, ‘né’, em discussão; eu garanto a você que nas
próximas reuniões ‘teria’ mais sociedade civil, teria mais servidores e seria
assim , uma discussão muito, muito maior para o PAR (C - 9).
É participar entendeu? É fiscalizar; é tentar ajudar, tentar dá algumas
opiniões, ‘pra’ que esses recursos, ‘pra’ que esse programa tenha uma
abrangência maior, que a sociedade, através das pessoas, participe também, e
fiquei sabendo desses, através das pessoas que ‘participa’ do PAR, a
sociedade fique sempre sabendo das coisas que tão acontecendo na
educação, de como os recursos estão sendo direcionados, de como o gestor
‘tá’ organizando, ‘tá’ repassando esses recursos. (...) a responsabilidade
como eu falei, anteriormente, de ‘tá’ ali fiscalizando, é... buscando o
conhecimentos em relação aos recursos que ‘tá’ sendo passado, como ‘tá’
sendo investido, se tão realmente alcançando as metas, se realmente ‘tá’
sendo direcionada ‘pra’ o programa que realmente esse dinheiro ‘tá’ vindo,
esse... esse programa que foi criado tá sendo... direcionado (C - 3).
A principal função é acompanhar o desempenho das ações ‘né’. Na verdade,
esse acompanhar seria também... eu poderia usar o termo de fiscalizar, se ‘tá’
realmente sendo é... se ‘essa’ ações ‘tão’ realmente acontecendo ‘né’
(C – 1).

Dessa forma, as falas dos entrevistados acabam por revelar que estes não sabem
exatamente qual seria o papel destes comitês. Muitas das falas acabam atribuindo a
função de fiscalizar a estes comitês. No entanto, para o MEC, estes comitês não devem
ter função fiscalizadora. Eles devem ser encarregados da mobilização da sociedade e do
acompanhamento das metas de evolução do IDEB. Nesse sentido, o MEC diferencia os
atos inerentes ao controle social dos que são atribuídos à mobilização social
Controle social é a capacidade que tem a sociedade organizada de atuar nas
políticas públicas, em conjunto com o Estado, para estabelecer suas
necessidades, interesses e controlar a execução dessas políticas. Assim, na
Educação, os mecanismos institucionalizados do controle social são
representados pelos conselhos de educação; os conselhos do Fundeb; os
conselhos do CAE (Conselho de Alimentação Escolar), entre outros. São
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elementos básicos do controle social: o controle das atividades, dos
programas, projetos, serviços e ações das políticas públicas; da observância
das normas gerais que regulam as atividades auxiliares ou meio; e da
aplicação dos recursos financeiros e do uso dos bens públicos Já a
mobilização social deve ser pautada pela articulação institucional,
mobilização popular, produção e disseminação de conhecimento e
comunicação. Por meio da articulação institucional, há a construção de
alianças e parcerias com diversas organizações e movimentos nacionais e
internacionais. Busca-se, ainda, envolver estudantes, profissionais de
Educação, familiares, cidadãos em mobilizações locais e nacionais. Por
último, com a mobilização social, pretende-se estimular a afirmação do
protagonismo da população na luta pela educação de qualidade (BRASIL,
2013, p. 6-7).

Assim sendo, se os membros dos comitês não têm clareza sobre o seu campo de
atuação, por conseguinte, também desconhecem o sentido e os propósitos da
mobilização, o que dificulta a definição de um imaginário, um horizonte atrativo, que
seja capaz de despertar paixões, pois

O imaginário enuncia uma forma de futuro por construir, contém elementos
de validade formais (históricos e científicos) e, nesse sentido, é uma fonte de
hipóteses para ação e o pensamento. É um critério para orientar e avaliar os
múltiplos esforços e as decisões que se requer para convertê-lo em realidade.
É um horizonte perceptível (TORO; WERNECK, 2004, p. 40).

Essa falta de clareza sobre o papel dos comitês repercute na forma como estes
vêm atuando. Ao serem questionados sobre o que estes comitês vêm fazendo, 90% dos
entrevistados responderam que estes comitês promoveram apenas reuniões internas, mas
nenhuma ação voltada para a articulação institucional, com vistas à construção de
alianças e parcerias com organizações e movimentos sociais, muito menos para a
disseminação da informação e do conhecimento.
Já com relação à terceira dimensão, a coletivização, Toro; Werneck (2004)
chamam a atenção para o fato de que as mudanças não resultam de um ato de heroísmo,
mas da atuação de pessoas comuns que se dispõem a atuar coletivamente. E para que
isso ocorra, os autores ressaltam, mais uma vez, a necessidade de se deixar claro o
campo de atuação de cada participante, fornecendo explicações sobre os problemas que
devem ser resolvidos, os meios de intervenção, o sentido e a finalidade das decisões e
das ações que estão ao alcance das pessoas dentro de seu campo de atuação e trabalho.
Os autores ressaltam, ainda, que para que haja a participação é essencial que as
pessoas disponham de informações claras sobre os objetivos, a situação e as prioridades
da mobilização e se sintam seguras e confiantes com relação a sua capacidade de
contribuir para o alcance dos objetivos coletivos.
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Ainda com relação à coletivização, Toro; Werneck (2004) afirmam que esta é
responsável por proporcionar estabilidade ao processo de mobilização social, pois diz
respeito ao sentimento e à certeza de que o que uma determinada pessoa está fazendo no
seu campo de atuação está também sendo feito por outros com os mesmos propósitos e
sentidos. Os autores apontam a circulação de informação como uma das formas de se
alcançar a coletivização

No caso da mobilização, o foco é no compartilhamento da informação (não
simplesmente na sua circulação) e o resultado desejado é que as pessoas
formem opiniões próprias, se disponham a agir e ajam. E mais, que se sintam
donas dessa informação, repassem-na, utilizem-na e se tornem elas próprias
fontes de novas informações. Para o sucesso de uma mobilização é preciso
que todos que dela participam tenham um comportamento comunicativo,
tenham interesse e disposição para consumir e fornecer informações (TORO;
WERNECK, 2004, p. 58).

Embora apontada pelos autores como uma dimensão importante no processo de
mobilização, a coletivização ainda não é uma realidade dentro dos comitês pesquisados.
Além da inexistência de circulação de informação, esta dimensão é prejudicada porque
não há uma participação efetiva de todos os segmentos que compõem estes comitês;
além disso, estes não se reúnem com uma determinada regularidade; 100% dos
entrevistados afirmaram não existir uma regularidade de encontros, que as reuniões são
esporádicas, e somente acontecem quando a Secretaria de Educação convoca.
Entre os diversos fatores que favorecem a não participação da sociedade, está o
custo oportunidade de participação, que, segundo Bezerra et al. (2011), desestimula a
população a participar da vida social local, por considerar estar perdendo tempo que
poderia utilizar para gerar renda para casa.
Além disso, Holanda e Viana (apud CREMONESE, 2006) apontam também a
ausência de uma tradição associativista e a falta de vocação para ação coletiva como
fatores que dificultam a participação social. Estes fatores aparecem também nas falas
dos entrevistados, quando se referem às dificuldades que a sociedade tem em participar
Eu acho que ‘a nível de Brasil e de Bahia’ a gente está muito imaturo na
questão do empoderamento da sociedade civil. Não só no comitê, mas assim,
todos os ‘órgão colegiado’; muitas vezes as pessoas vão, são representantes
da sociedade civil, mas não tem consciência do seu papel, inclusive que ele
‘tá’ representando um segmento e que ele precisa da devolutiva, ‘pra’ seu
segmento, do que ‘tá’ sendo discutido ali. No comitê não é diferente; as
pessoas, os membros que ali representam os segmentos (...) eles não se
empoderam do seu papel, de fato, de sua função e também não tem
consciência de que precisa dá uma devolutiva ‘pra’ sociedade.
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(...) Eu acho que é por que a gente é muito novo, a gente ainda está
engatinhando nesta questão da gestão participativa. (...) a gente reclama
muito do que ‘tá’ errado, mas quando a gente é chamado a participar
sistematicamente, você precisa participar de reuniões, dá um tempo, algumas
horas do seu tempo ‘pra’ esse tipo de coisa, aí fica difícil, poucas pessoa
querem e poucas pessoas ‘assumem’. Algumas até se ‘compromete’,
disponibiliza o nome, mas na hora de assumir mesmo, não ‘assume’ (C – 4).
Eu acho que falta também um pouco de tempo e interesse da minha parte
‘né’. (...) eu acho que se houvesse mais um pouquinho de tempo e interesse a
gente poderia ‘tá’ buscando mais... (C -6).
Eu acho que o que dificulta é a falta de tempo, assim, a jornada de trabalho,
assim, você trabalha 40 horas e ter que disponibilizar de um tempo ‘prá’ ’tá’
é, não sei, e pra tá acompanhando. (C – 10)
O compromisso das pessoas que fazem parte do comitê. (...) Isso dificulta um
pouco ‘né’, porque a gente tem que ‘tá’ engajada nesse trabalho, ‘pra’ que
essas reuniões deem certo. E o pessoal alegava, assim, a falta de tempo ‘pra’
participar de todas as reuniões (C – 7).

No caso dos comitês pesquisados, a falta de participação e a inexistência de um
cronograma pré-estabelecido de reuniões prejudicou a dimensão da coletivização, tendo
em vista que os membros destes comitês não tinham conhecimento do que um
determinado membro está fazendo, e, por conseguinte, não há circulação de informação,
que, segundo Toro; Werneck (2004), é uma das formas de se alcançar esta dimensão. A
necessidade de haver mais reuniões é apontada pelos membros destes comitês,
conforme se pode verificar nas falas abaixo:
...Porque era ‘pra’ ter mais reuniões. É ter mais reuniões, mais
acompanhamento mesmo, ‘né’. A gente tivesse, assim, se juntando, se
encontrando, ‘pra’ puder ‘tá’ discutindo as metas do PAR, para desenvolver
mais (C – 2).
Assim, como ele (comitê) ainda atua pontualmente (...), porque ele foi criado
a partir do momento que mobilizou ‘né’, para elaboração do PAR, e ele se
reuni pontualmente, quando é convocado, mas considero importante, e que
eles têm sim, feito proposições (C -8).

Diante disso, percebe-se que os Comitês Locais do Compromisso poderiam atuar
no sentido de promover essa coletivização, tanto internamente quanto com outras
instituições formais e informais, de forma a fortalecer a gestão social, naquilo que
Guimarães (2009) denomina de arranjos de governanças, nos quais

[...] as redes sociais desempenham um papel decisivo, fazendo com que o
princípio da hierarquia ceda espaço ao princípio da cooperação, baseada no
estabelecimento de relações de confiança mútua. O desafio, assim, é o de
criar um ambiente institucional capaz de superar relações de desconfiança,
não apenas entre Estado e sociedade civil, mas também entre as organizações
desta última. O desenvolvimento da confiança entre os atores sociais não é
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apenas um resultado esperado da cooperação, mas também seu pressuposto
(GUIMARÃES, 2009, p. 47-48).

Guimarães (2009), ao se referir aos arranjos de governança, faz referência a dois
aspectos que, de certa forma, dizem respeito ao papel que os Comitês Locais do
Compromisso devem exercer. O primeiro se refere à necessidade de estes comitês
atuarem no sentido de constituir e fortalecer as redes sociais, por meio da mobilização
social e da articulação institucional. Essa necessidade aparece na fala de um dos
membros dos comitês que foi entrevistado, quando se refere à forma como os encontros
do comitê acontecem:
Chamar a comunidade e esta está vindo, ela precisa se automotivar para...
Porque, o que a gente via os encontros pontuais, encontros maçantes, ‘pra’
passar somente aquelas informações, mas que não se abria para as discussões
com a comunidade. E outra coisa, a comunidade de certa forma, ela não
‘participavam’. Elas participavam. Alguns grupos, algumas associações,
alguns movimentos participavam, vinham, mas de certa forma não tinham
abertura de se envolver para compreender além do óbvio, além do que é,
além do que está. Você tem que compreender além do que é o programa, ou
seja, tornar o programa social ‘pra’ isso é preciso que se compreenda a
importância social desse projeto (C - 5).

O segundo aspecto diz respeito à necessidade de se estabelecerem relações
baseadas na confiança e na reciprocidade. Assim sendo, os Comitês Locais do
Compromisso precisam atuar nesse sentido, tendo em vista que estes sentimentos são
essenciais para o processo de formação de Capital Social.
Lima (2012), ao se referir ao conceito de Capital Social, afirma que este
conjunto de normas de reciprocidade, informação e confiança presentes nas redes
sociais informais resulta em numerosos benefícios, sendo determinantes na
compreensão da ação social. Putnam (2006) também considera a confiança como a base
para a formação do Capital Social. Para o autor, a existência de cooperação mútua
depende do nível de confiança existente entre os membros de uma determinada
comunidade.
Assim, para que se possam estabelecer estas relações de confiança e de
cooperação mútua, é preciso que estes comitês passem a se reunir com regularidade, que
promovam a articulação institucional, a mobilização social, pois a geração de confiança
entre os indivíduos resulta das interações frequentes.
Para Baquero; Baquero (2011), a participação em associações seria um elemento
catalisador de confiança, e o compartilhamento de informações, a solidariedade e
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reciprocidade, bem como o senso de pertencer a uma comunidade facilitam a ação
coletiva, a difusão de inovações, além de reduzir comportamentos oportunistas.
Ao se referir à necessidade de superar relações de desconfiança, Guimarães
(2009) ressalta que esta não deve se restringir apenas às relações entre Estado e
sociedade civil, mas também entre as organizações desta última. Nessa perspectiva, o
autor sinaliza para uma ampliação dos campos de participação, considerando, também,
outros segmentos que fazem parte da sociedade civil. Essa ampliação do campo de
participação dialoga com o conceito de participação cidadã trazido por Teixeira (2002),
tendo em vista que, para o autor, a participação cidadã tem seu campo de atuação
ampliado, uma vez que sua relação não deve se limitar apenas ao Estado, mas também
deve envolver o mercado, ou seja, a participação cidadã é um

[...] processo complexo e contraditório entre sociedade civil, Estado e
mercado, em que os papéis se redefinem pelo fortalecimento dessa sociedade
civil mediante a atuação organizada dos indivíduos, grupos e associações
(TEIXEIRA, p. 30, 2002).

Sendo assim, acredita-se que seja nessa perspectiva que os Comitês Locais do
Compromisso devam atuar. Seu campo de atuação precisa ser ampliado; suas relações
não devem se limitar apenas ao Estado, mas podendo envolver outros segmentos da
sociedade civil, inclusive o mercado, principalmente pelo fato de que o mundo
empresarial tem exercido uma forte influência na formulação da atual política
educacional brasileira, tendo em vista que um dos documentos norteadores dessa
política, o PMCTE, contou com a colaboração de um grupo empresarial, fundadores do
movimento Compromisso Todos pela Educação.
Além disso, sabe-se que o Estado brasileiro, nas últimas décadas, vem sendo
reorganizado a partir de um discurso neoliberal, com uma nova forma de organização e
gestão, sustentadas em um modelo de administração pública gerencial.
Essa realidade está presente na atual política educacional brasileira, tendo em
vista a existência de muitos pontos que convergem para a reforma da educação
implantada nos Estados Unidos da América, no governo do presidente George W. Bush,
que tinha como base altos padrões de desempenho, testagens e responsabilização, que
Ball (2004) denomina de performatividade.
Para o referido autor, a performatividade serve para aproximar as instituições do
setor público dos princípios adotados pelo setor privado. Esta busca pela
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performatividade também é defendida pelo grupo de empresários que formam o
Movimento Todos pela Educação, ao propor uma política de educação voltada para as
avaliações frequentes, a meritocracia para promoções e remuneração dos profissionais
da educação, a existência de escolas públicas com gestão autônoma, a regulação dos
diferentes graus de participação de instituições não governamentais, com e sem fins
lucrativos, na gestão de escolas ou sistemas de ensino público (as charter schools), e a
expansão do FUNDEB para que escolas privadas (tradicionais ou charter schools)
possam receber recursos públicos por aluno matriculado, entre outras.
Por essas e outras razões, que se defende a ideia de que a atuação dos membros
destes comitês pode acontecer dentro do conceito da participação cidadã, uma vez que
esta possui objetivos amplos, essencialmente políticos, que não se reduz a mecanismos
institucionais, além de ter um campo de atuação ampliado, pois sua relação não se limita
apenas ao Estado, mas também envolve o mercado (TEIXEIRA, 2002).
A atuação destes comitês nessa perspectiva favorece a formação de Capital
Social, considerado por Nazzari (2006) como instrumento de empoderamento do
cidadão, tendo a confiança, a cooperação e a participação política como suas principais
variáveis.
No entanto, para que estes comitês possam favorecer a formação de Capital
Social e, por conseguinte, a ampliação da participação cidadã e do controle social faz-se
necessário que haja um processo de formação desses atores sociais.
Nesse sentido, Mutim (2007) aponta para a necessidade de se usar a Educação
Ambiental como forma direta e funcional de se atingir a participação dos indivíduos e
das comunidades locais/territoriais na tomada de decisões, e, por conseguinte, no
desenvolvimento local e na gestão de sociedades sustentáveis, pois ao analisar a
Educação Ambiental nessa perspectiva, Mutim (2007) afirma ser possível

... definir e alcançar objetivos comuns (...) e realizar a plena participação de
indivíduos e coletividades na gestão das sociedades e do desenvolvimento
local/territorial, que são os propósitos gerais da Educação Ambiental e da
sociedade frente aos desafios do mundo contemporâneo (MUTIM, 2007, p.
114).

Além desse processo de formação, faz-se necessário, também, que se
intensifique o processo de comunicação, por meio da circulação de informação,
considerada por Henriques; Braga e Mafra (2007) como imprescindível no processo de
mobilização social.
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Nesse aspecto, constatou-se que os comitês muito pouco ou quase nada vêm
fazendo no sentido de estabelecer canais de comunicação com a sociedade. Os dados
revelaram que apenas 10% dos entrevistados afirmaram que o comitê tem promovido
canais de comunicação. No entanto, quando perguntado se a sociedade sabe da
existência dos comitês, 100% dos entrevistados afirmaram que a sociedade desconhece
a existência destes comitês. Quando indagados sobre como eles avaliam a atuação dos
comitês, 90% afirmaram que estes são pouco atuantes, e 10% revelaram que não atuam.
No que tange à divulgação para a sociedade dos indicadores educacionais, 80%
afirmaram que os comitês nunca realizaram nenhuma ação nesse sentido, e apenas 20%
afirmam que o comitê tem feito esta divulgação. Com relação a essa questão,
Toro;Werneck (2004) afirmam que é preciso dar visibilidade social aos resultados, pois
isso é fundamental para manter o entusiasmo e ampliar a participação.
Essa questão da necessidade de dar visibilidade social aos resultados exige dos
Comitês Locais do Compromisso uma atuação de acompanhamento, considerada por
Toro; Werneck (2004), ao lado do imaginário, do campo de atuação e da coletivização,
uma dimensão importante no processo de mobilização.
Com relação a essa dimensão, os autores sinalizam para a necessidade de haver
critérios e indicadores que permitam às pessoas saberem se sua atuação está de fato
promovendo mudanças, pois isso também é fundamental para manter o entusiasmo e
ampliar a participação.
No que tange à atuação dos comitês com relação a essa dimensão, tendo o PAR
como parâmetro, verificou-se que esse acompanhamento não vem sendo feito de forma
efetiva. Quando perguntados se vêm fazendo o acompanhamento da implantação das
ações previstas no PAR, 40% dos entrevistados afirmaram que fazem, 30% disseram
que fazem, mas de forma parcial, e 30% disseram que não fazem nenhum tipo de
acompanhamento. Já com relação à forma como estes têm acesso às informações do
PAR, 20% disseram que as obtêm pela internet, 30% por meio de cópia impressa, 20%
afirmaram que as obtêm por meio de informações passadas pelas secretarias de
educação, e 30% afirmaram que não dispõem de nenhuma forma de acesso às
informações. Importante ressaltar que dentre os entrevistados que afirmaram fazer o
acompanhamento das ações do PAR, 75% são membros que representam as secretarias
de educação, nos seus respectivos comitês, e trabalham diretamente com o PAR.
Diante disso, os dados corroboram uma das razões apontadas por Bezerra et al.
(2011) como um fator que dificulta uma maior participação da sociedade que é o baixo
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nível de informação sobre políticas públicas, que acaba por favorecer a um tipo de
participação que Bobbio et al. (2004) denominam de presença, uma forma menos
intensa e mais marginal de participação, por se tratar de comportamentos
essencialmente receptivos ou passivos, em que não põe qualquer contribuição pessoal
ao processo. Esta realidade foi apontada nas falas dos membros dos comitês locais, que
foram entrevistados:

É o que falta, assim, ‘pra’ mim, esclarecer, assim, (...) ‘pra’ eu participar
mais, e ser assim, eu ter mais conhecimento assim, a fundo do projeto que é o
PAR (C – 2).
Eles sabem que estão ali representando determinado segmento da sociedade.
Alguns até tem conhecimento do seu papel, mas não realizam, a verdade é
essa. Mas outros não têm. Eu acho que isso precisaria ser mais esclarecido,
precisaria ser mais trabalhado com as pessoas (C – 4).
Além da falta de tempo ‘né’, talvez, é escolhido, assim, vai você sem ter
noção do que é realmente, que papel você vai está lá executando. (...) os
conselhos são compostos, mas as pessoas, verdadeiramente, não sabem o que
‘está’ fazendo ali (...) Então é fazer esta chamada (...) ‘pra’ ‘tá’ dizendo ‘pra’
eles que a função não é só vim ‘pra’ reuniões pontuais ‘pra’ poder ‘tá’
falando do monitoramento do PAR, das ações que foram executadas, das que
não ‘foi’, por que não foi, mas de ‘tá’ mobilizando a comunidade para as
ações da educação... (C -6).

Assim, a partir das informações levantadas, constata-se que a comunicação e
circulação de informações, essenciais para o processo de acompanhamento,
coletivização e de mobilização, não vêm ocorrendo. Com relação a essa questão, os
membros dos comitês reconhecem a importância e o papel que estes comitês têm com
relação a esse aspecto, como se pode perceber nas falas abaixo:

[...] o comitê, além de acompanhar as ações e acompanhar se essas ações
‘estava’ sendo ou estão sendo ‘executada’, eu acho que essas mobilização
também, de tá levando a sociedade, dizendo o que é o PAR, dizendo....
Mostrando essas ações que foram ‘elaborada’ pelo município que estão no
PAR, qual a função do PAR , de tá mobilizando mesmo a sociedade pra ter
conhecimento daquilo, porque o PAR é... O que a educação de certa forma
‘tá’ executando , então ‘tá’ mostrando a sociedade o que a educação, no
município, ‘tá’ executando, e que essa educação, esses sistema, por exemplo,
municipal de educação, ele não anda sozinho, ele ‘tá’ articulado a uma
política maior, porque o PAR é um instrumento ‘né’? Federal, então ele ‘tá’
articulado a uma política maior de desenvolvimento inclusive (C - 8).
Se reunir com frequência, ‘né’? Depois é passar tudo isso.... Essas
informações ‘pra’ sociedade de um.... De modo geral, um todo e também
multiplicar, ‘né’, o que você ouviu lá, procurar ‘tá’ divulgando. (...) Porque
aí, o povo sabe ‘qui’ realmente tem algo ali... Uma instituição, vamos
dizer..., ajudando, e recursos estão vindo, entendeu? Então, tem que divulgar
o que realmente está acontecendo, ‘né’? (C - 6).
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Dessa forma, uma das estratégias para que estes comitês possam realizar a
mobilização social seria a de promover a circulação da informação, tanto internamente,
quanto externamente, de forma que esta informação possa ser dialógica, libertadora e
educativa (HENRIQUES; BRAGA e MAFRA 2007).
Para o referido autor, deve ser dialógica no sentido de que esta comunicação não
deve se resumir a simples transferência de saber, mas, sobretudo, consistir em um
encontro de sujeitos interlocutores; dialógica na medida em que defende uma causa de
interesse mútuo, compartilhada por todos que se sentem comprometidos com um fim
único e comum a todos.
Ainda, segundo o autor, sendo a comunicação dialógica, ela tende a ser
necessariamente libertadora, pois não visa à manipulação do outrem, mas tenta, de
forma coletiva, problematizar um conhecimento sobre uma determinada realidade,
visando compreendê-la e transformá-la, pois “a comunicação eficiente se dá através do
acordo entre os sujeitos, ou seja, a expressão de um dos sujeitos tem que ser percebida
dentro de um quadro significativo comum ao outro sujeito” (HENRIQUES; BRAGA e
MAFRA, 2007, p. 27).
Para o autor, a comunicação também assume um papel pedagógico, pois, ao ser
dotada de caráter educativo, esta acaba produzindo referências para mudança de atitudes
e mentalidades. Assim, o que se espera destes comitês é que seus membros possam, de
fato, ter uma atuação dentro do que Teixeira (2002) define como participação cidadã,
mais próxima do nível de participação que Gandin (2006) denomina de construção em
conjunto, em que todos, independentemente das diferenças, detêm poder.
Essa participação cidadã voltada para a mobilização social, por meio da
articulação institucional, é um fator importante para a responsabilização do gestor, pois
para Matias-Pereira (2007), quanto maior a possibilidade de os cidadãos poderem
discernir se os governantes estão agindo em função do interesse da coletividade e
sancioná-lo apropriadamente, mais accountable é um governo. Accountability,
entendida aqui como sendo
... a responsabilidade, a obrigação e a responsabilização de quem ocupa um
cargo em prestar contas segundo os parâmetros da lei, estando envolvida a
possibilidade de ônus, o que seria a pena para o não cumprimento dessa
diretiva (PINHO; SACRAMENTO, 2012, p. 1348).
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4. CONCLUSÃO

A partir da promulgação da Constituição de 1988, que traz a obrigatoriedade da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios de organizarem seus sistemas de ensino
em regime de colaboração, as políticas públicas voltadas à educação passaram a se
constituir em um importante campo de atuação por parte do Estado brasileiro.
Assim, com a proposta de também atender a essa nova ordem jurídica, o MEC
lança, em 2007, o PDE, que se caracteriza como sendo um conjunto complexo de
programas e ações governamentais, abrangendo todos os níveis e modalidades do
sistema educacional brasileiro, sendo apresentado como um importante instrumento de
política pública, que visa buscar um alinhamento com os objetivos fundamentais da
República.
Nessa perspectiva, Krawczyk (2008) afirma que o PDE promoveu uma revisão
das responsabilidades da União, apresentando-se como uma política nacional, que vem
possibilitando aos entes federados compartilharem competências políticas, técnicas e
financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da
educação.
No entanto, cabe ressaltar que para que os Estados, Distrito Federal e os
Municípios pudessem ter acesso a esta assistência técnica e financeira, o MEC a
condicionou à adesão ao PMCTE e ao PAR, sendo que o segundo tem por objetivo criar
as condições necessárias para a implementação das diretrizes previstas no primeiro, por
meio do regime de colaboração. Assim, com o PAR, foi inaugurada uma nova
conjuntura, no que diz respeito às formas de cooperação, tendo em vista que os
convênios pontuais foram substituídos por planos de caráter plurianual e
multidimensional, elaborados por meio de diagnóstico de caráter participativo.
No entanto, mesmo com a criação destes instrumentos que vêm possibilitando
aos entes federados contarem com a assistência técnica e financeira do MEC, ainda não
se pode afirmar que há institucionalizada uma política de educação baseada no regime
de colaboração, tendo em vista a falta de autonomia financeira destes entes
subnacionais. O que se percebe com o PMCTE e o PAR é a presença do princípio da
subsidiariedade, que consiste na ideia de que as políticas devem ser conduzidas pelos
níveis de governos que estão mais próximos do cidadão.

100

O problema é que o princípio da subsidiariedade tem sido empregado por meio
da desconcentração, em que há apenas uma delegação de competências operacionais,
quando este deveria ser praticado pela descentralização, em que é dado aos governos
locais também o poder de decisão sobre questões importantes, inclusive o de gestão
financeira.
Essa realidade foi constatada neste estudo, tendo em vista que os dados
coletados revelam que mesmo com esta assistência técnica e financeira do MEC, os 06
(seis) municípios pesquisados apresentaram um baixo nível de execução do PAR.
A primeira versão do PAR (2007-2010) chega, no seu último ano de vigência,
com menos de um quarto dos seus indicadores num estágio positivo, enquanto que a
maioria se apresentou, ainda, no nível que vai de crítico a insuficiente. Mas, é quando se
analisa a situação da execução do PAR, por dimensões, com suas respectivas áreas, que
se percebe a inexistência de uma política de educação pautada no regime de
colaboração, pois são exatamente nas dimensões que dependem de um maior aporte de
recursos que se encontraram os mais baixos níveis de execução.
Na dimensão Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, o nível de execução
é extremamente baixo, destacando-se, de forma negativa, as áreas de instalações físicas
e equipamentos pedagógicos. Já na dimensão Formação de Professores e de
Profissionais de Serviços e Apoio Escolar, os percentuais de indicadores executados
também foram muito baixos, destacando-se, de forma negativa, as áreas de formação
inicial, formação continuada e formação dos profissionais de apoio, que não
apresentaram nenhum indicador executado.
Dessa forma, constata-se que das quatro dimensões que compõem o PAR, a de
Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos é a que apresentou o menor grau de
execução, nos municípios pesquisados, ocupando o segundo lugar a dimensão
Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar.
Estes dados acabaram por revelar a forma como vem ocorrendo a relação entre
os entes federados, quando se trata da descentralização dos recursos financeiros. Há
uma enorme dependência financeira dos governos subnacionais com relação ao poder
central, o que aponta para a necessidade urgente da regulamentação do regime de
colaboração, acompanhada de uma reforma tributária que promova mudanças na forma
como vem ocorrendo, atualmente, a divisão dos recursos entre os entes federados.
Apesar desses aspectos, é pertinente salientar que o PAR, embora ainda não se
configure numa política baseada efetivamente no regime de colaboração, tem
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promovido a substituição de uma cultura de cooperação pautada na prática de convênios
pontuais por uma prática que se aproxima do regime de colaboração previsto na
Constituição de 1988, impondo, assim, uma nova forma de relação entre a União e os
entes federados, mais próxima dos princípios republicanos.
Além disso, o PAR tem possibilitado aos entes federados uma maior
organização de suas redes de ensino e um maior conhecimento da situação educacional
dessas redes, uma vez que realiza um diagnóstico da realidade educacional, que gera
uma série de procedimentos (subações) a serem adotados, com a indicação dos recursos,
definição de prazos e dos responsáveis pela sua execução. Porém, cabe ressaltar que
tanto o PMCTE quanto o PAR têm permitido ao governo federal assumir uma postura
de fiscalizador dos processos. Uma postura marcada pelo controle de uma instância de
poder sobre a outra, colocando, muitas vezes, os municípios na condição de executores
de atribuições meramente operativas.
Destarte, o que se espera é que o PAR possa se distanciar da condição de
instrumento de controle e ingerência nas instâncias de poder local, para se aproximar de
um instrumento de políticas públicas, dentro de uma concepção que as compreende
como sendo “ações que determinam o padrão de proteção social, implementado pelo
Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando a
diminuição

das

desigualdades

estruturais

produzidas

pelo

desenvolvimento

socioeconômico” (HÖFLING, 2013, p. 31).
Ainda com relação às responsabilidades do poder público, é importante ressaltar
que, embora uma grande parte das atribuições inerentes aos municípios dependa do
repasse financeiro por parte do governo central para sua execução, outras dependem
apenas do compromisso do gestor local, o que muitas vezes não vem ocorrendo, como
se pode verificar, quando medidas simples, mas de grande importância, são
negligenciadas. É o caso, por exemplo, da institucionalização dos Comitês Locais do
Compromisso, espaços de participação social, importantes no processo de
democratização da educação, cuja criação está prevista na 28ª diretriz do PMCTE.
Dos 06 (seis) municípios pesquisados, somente foi possível contar com a
participação de 02 comitês, dos municípios de Amargosa e Mutuípe, pois 03 (três) ainda
não haviam sido institucionalizados e um foi criado, porém nunca atuou. Destes
municípios cujos comitês vêm atuando, os dados revelaram que estes não vêm
exercendo o papel para o qual foram criados, e, por conseguinte, pouco ou nada vêm
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fazendo no sentido de influenciar as decisões relativas à educação em seus municípios
de atuação.
Os dados revelaram que são diversos os fatores que contribuem para que estes
comitês não tenham uma atuação mais efetiva. A ausência de uma tradição
associativista, a falta de vocação para ação coletiva, a falta de tempo para participar, o
baixo nível de informação sobre políticas públicas, a dificuldade de acesso à informação
são alguns fatores, revelados nesta pesquisa, que dificultam o processo de participação
social, o que corrobora a tese de que apenas a institucionalização dos espaços de
participação não é suficiente para que ocorra o processo de empoderamento da
sociedade. É preciso que haja um contexto cultural, político e social capaz de permitir
que os atores sociais possam dispor de estratégias próprias para o exercício do controle
social do Estado.
Ainda com relação a esta questão da participação, Gandin (2002) chama a
atenção para o fato de que esse processo tem enfrentado alguns problemas que acabam
comprometendo os seus reais propósitos, a exemplo da manipulação das pessoas pelas
autoridades, da utilização de metodologias inadequadas, que muitas vezes não
favorecem a participação, bem como a falta de clareza acerca do conceito do que seja,
de fato, participação.
Nesse sentido, percebe-se que a atuação destes comitês tem gravitado em torno
dos níveis de participação denominados pelo autor de colaboração e de decisão, tendo
em vista que, na maior parte das vezes, os membros destes comitês são chamados
apenas para dar legitimação ao processo ou para decidir aspectos não muito relevantes,
em que as decisões são tomadas a partir de algumas possibilidades previamente
traçadas, que são apresentadas ao plenário como alternativas, sem, contudo, estarem
focadas naquilo que de fato importa. Nesses níveis de participação não ocorre a
dimensão política da participação, que, segundo Lück (2006), refere-se ao sentido do
poder das pessoas de construírem a sua história e a história das organizações as quais
representam.
Assim sendo, entende-se que estes comitês poderiam estar atuando dentro do
nível de participação que Gandin (2002) denomina de ‘construção em conjunto’, que
ocorre quando as pessoas detêm o poder, independentemente as diferenças existentes.
Dessa forma, é nessa perspectiva que deveriam estar atuando estes comitês, de
forma a proporcionar a participação cidadã, buscando utilizar os mecanismos
institucionais já existentes, articulando-se com outros que se legitimam pelo processo

103

social, de forma que estas representações possam exigir o controle social, a
transparência das ações, bem como a responsabilização política e jurídica dos detentores
do poder (TEIXEIRA, 2002). Esse tipo de participação favorece a vivência da
democracia, não pela substituição de poder, mas, sobretudo, pela divisão deste (LÜCK,
2006).
Outro fator que tem dificultado a atuação dos Comitês Locais do Compromisso,
que também foi revelado nesta pesquisa, está relacionado à informação. Considerada
por Henriques; Braga e Mafra (2007) e Toro; Werneck (2004) como essencial para que
haja a mobilização social, esta se apresenta como um obstáculo a ser suplantado pelos
membros dos comitês pesquisados.
Os dados revelaram que menos de um terço dos membros dos comitês têm pleno
conhecimento sobre o conteúdo do PMCTE. A situação se repete quando a questão é
relacionada ao conhecimento do PAR, em que menos de um terço dos entrevistados
afirmaram conhecê-lo totalmente. Uma das razões que tem dificultado este
conhecimento está ligada aos meios e instrumentos disponíveis para o seu acesso, pois a
maioria absoluta afirmou que os meios disponíveis para acompanhar o PAR não têm
possibilitado o seu acompanhamento.
Outro ponto relevante que tem dificultado uma maior compreensão deste
instrumento, e, por conseguinte, o seu monitoramento, se dá em virtude da sua
complexidade, pois todos os entrevistados o consideraram um instrumento de difícil
compreensão.
Essas dificuldades relacionadas à informação acabam comprometendo a
compreensão do imaginário do campo de atuação, da coletivização e do
acompanhamento, apontadas por Toro; Werneck (2004), como dimensões essenciais ao
processo de mobilização social, pois, para os autores, para que haja o processo de
mobilização é preciso despertar o desejo de promover transformações na realidade, bem
como a transformação desse desejo em disposição para agir. É por esta razão que estas
dimensões precisam estar bem claras.
Assim sendo, os dados revelaram que das quatro dimensões apresentadas, os
membros dos comitês parecem ter clareza apenas com relação à dimensão do
imaginário, que em princípio seria a busca pela construção de uma educação pública de
qualidade. Esta clareza na compreensão do imaginário que deve direcionar a
mobilização social pode ter sido favorecida pelo fato de a maioria absoluta dos
entrevistados possuírem formação na área de educação e terem atuação, também, na
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área educacional. Além disso, todos os entrevistados responderam que estudaram toda a
Educação Básica em escola pública, o que favorece, em tese, um comprometimento e
uma identificação maior com a busca pela construção de uma educação pública de
qualidade.
No entanto, com relação ao campo de atuação, os dados revelaram uma falta de
conhecimento, por parte dos entrevistados, acerca do papel dos Comitês Locais do
Compromisso. As respostas dadas apontam para um conhecimento restrito das
atribuições destes comitês, e, por vezes, equivocado. Foram poucos os entrevistados que
fizeram referência a uma das mais importantes atribuições destes comitês, que é a de
promover a mobilização social. A maioria absoluta dos entrevistados respondeu que
estes comitês promoveram apenas reuniões internas e sua atuação ficou restrita a
acompanhar o PAR, fiscalizar e cobrar. Esta falta de compreensão das reais atribuições
dos comitês acaba comprometendo o seu campo de atuação.
O mesmo fato ocorre com relação à coletivização. Embora importante, a
coletivização não vem ocorrendo dentro dos Comitês Locais do Compromisso, tendo
como principais causas a inexistência de circulação de informação, a falta de
participação de alguns segmentos que possuem representação nestes comitês, além da
falta de uma regularidade dos encontros. Essa falta de participação e a inexistência de
um cronograma pré-estabelecido de reuniões têm prejudicado a dimensão da
coletivização, pois os membros dos comitês não têm conhecimento do que um
determinado membro está fazendo, não havendo, portanto, a circulação de informação,
uma das formas de se alcançar esta dimensão (TORO; WERNECK, 2004).
Dessa forma, estes comitês precisam atuar no sentido de promover essa
coletivização, tanto internamente quanto com outras instituições formais e informais, de
forma a fortalecer a gestão social.
Já com relação à última dimensão, o acompanhamento, Toro; Werneck (2004)
sinalizam para a necessidade de haver critérios e indicadores que permitam as pessoas
saberem se sua atuação está de fato promovendo mudanças. Os autores ressaltam a
importância de se dar visibilidade social aos resultados, pois isso é fundamental para
manter o entusiasmo e ampliar a participação. No entanto, isto não vem ocorrendo. Os
dados revelam que estes comitês não têm promovido canais de comunicação, não fazem
divulgação dos indicadores educacionais, são pouco atuantes e por estas razões a
sociedade desconhece a sua existência.

105

Portanto, para que estes comitês possam dar visibilidade social aos resultados,
precisam atuar mais na dimensão do acompanhamento, considerada por Toro; Werneck
(2004), como sendo também uma dimensão importante no processo de mobilização. No
que diz respeito ao PAR, os dados apontaram a complexidade do instrumento como
fator que tem dificultado o seu acompanhamento.
Diante do exposto, chega-se à conclusão de que os municípios pesquisados
apresentaram um baixo nível de execução do PAR, principalmente nas dimensões
relacionadas à formação de docentes e não docentes e de infraestrutura física. No
entanto, apesar de o PAR ter, junto aos entrevistados, um conceito positivo, no tocante a
sua importância enquanto instrumento de planejamento, gestão e financiamento da
educação, bem como o fato deste ter promovido avanços significativos na forma como
vinha ocorrendo a relação da União com os demais entes federados, este ainda não se
configura como instrumento que assegura a concretização do regime de colaboração,
muito menos o princípio da descentralização, tendo em vista que, no caso específico dos
municípios, estes não dispõem de poder de decisão sobre alguns temas relevantes, muito
menos possuem autonomia financeira.
Já com relação à atuação dos Comitês Locais do Compromisso, constatou-se que
estes têm exercido pouca influência nas decisões relativas à educação. Os dados
levantados apontam que a comunicação e a circulação de informações, essenciais para o
processo de acompanhamento, coletivização e de mobilização não vêm ocorrendo. O
que exige um aprimoramento destes aspectos por parte destes comitês, para que possam
atuar no sentido de constituir e fortalecer as redes sociais, por meio da mobilização
social e da articulação institucional. Para tanto, é preciso promover a circulação de
informações e promover a coletivização baseada na confiança e na reciprocidade,
imprescindíveis para o processo de formação de Capital Social.
Além disso, é preciso deixar claro também o seu campo de atuação, atentando
para a necessidade de que suas relações não devem se limitar apenas ao Estado, mas
pode envolver outros segmentos da sociedade civil, inclusive o mercado.
Diante disso, advoga-se que a atuação destes comitês passe a acontecer dentro
do conceito da participação cidadã, uma vez que esta possui objetivos amplos,
essencialmente políticos, que não se reduz a mecanismos institucionais. A atuação
desses comitês nessa perspectiva favorece a formação de Capital Social, considerado
importante mecanismo de empoderamento (NAZZARI, 2006), possibilitando, assim, “a
participação da sociedade na tomada de decisões, por meio da definição de objetivos
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comuns, da plena participação de indivíduos e coletividades na gestão das sociedades e
do desenvolvimento local/territorial” (MUTIM, 2007, p. 114).
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APÊNDICES

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título do Projeto: Plano de Ações Articuladas (PAR): a atuação dos Comitês Locais
do Compromisso como espaço de mobilização social pela educação, no Território do
Vale do Jiquiriçá/Bahia.
Pesquisador responsável: Eliezer Santos da Silva
Pesquisador Orientador: Professor Doutor Avelar Mutim

Eu,

______________________________________________________,

afirmo

ter

conhecimento dos procedimentos relacionados à pesquisa, cujo objetivo é: “Analisar a
atuação dos Comitês Locais do Compromisso como espaço de mobilização social pela
educação, tendo como referência a forma como o Plano de Ações Articuladas (PAR)
vem sendo operacionalizado nos municípios do Território do Vale do Jiquiriçá, com
vistas a propor medidas que impliquem em uma maior participação da sociedade no
monitoramento e na tomada de decisões em relação ao referido plano”. A metodologia
do trabalho envolve princípios da participação, usando como processos de levantamento
de informação, a observação, entrevistas exploratória ou semi-estruturadas (gravadas
em equipamento digital) e questionários, e como procedimentos utilizará a análise de
conteúdo e técnicas estatísticas.
Declaro para fins de direito, que estou ciente e de acordo em participar de modo
voluntário e gratuitamente no referido estudo, que não apresenta riscos à minha
integridade física ou mental. Autorizo a divulgação dos resultados das análises, estando
ciente de que será garantido absoluto sigilo sobre a minha identidade, que meu nome
não aparecerá em nenhuma publicação e que este estudo não reverterá em benefícios
pessoais aos participantes, mas contribuirá para a ampliação do conhecimento em
relação ao tema. Sei que tenho liberdade de recusar a participar da pesquisa e deixá-la a
qualquer momento, sem que isso traga nenhum prejuízo às minhas atividades na
instituição.
Salvador , _____/_____/________.
______________________________
Assinatura do participante

_________________________
Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO: LEVANTAMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS
NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR), REFERENTE AO PERÍODO 2007
– 2010

Dimensão 1: Gestão Educacional.
Área: Gestão democrática: Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino.
1.

Conselhos Escolares implantados e com participação atuante de todos os

segmentos.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
2. Conselho Municipal de Educação devidamente implementado e atuante.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
3. Conselho de Alimentação Escolar devidamente implementado e atuante.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
4. Escolas com Projeto Pedagógico (PP) implementado.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
5. Critérios para escolha da direção escolar devidamente regulamentado, por meio de
lei, decreto, portaria ou resolução.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
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6. O Plano Municipal de Educação (PME) aprovado e implementado.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
7. Plano de Carreira para o magistério aprovado e sendo cumprido.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
8. Implantação de regras claras para o estágio probatório de professores e demais
profissionais da educação.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
9. Plano de Carreira para os profissionais de serviços e apoio escolar aprovado e sendo
cumprido.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área:

Desenvolvimento

da

Educação

Básica:

ações

que

visem

a

sua

universalização, às melhorias das condições de qualidade da educação,
assegurando a equidade nas condições de acesso e permanência e conclusão na
idade adequada.
10. Ensino Fundamental de 09 anos organizado e implantado.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
11. Os alunos participam de atividades (reforço escolar, artes, lazer, informática,
esportes entre outras) no contraturno.
a. ação não executada
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b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
12. A secretaria promove a divulgação e análises dos resultados das avaliações oficiais
do MEC e a partir da análise são geradas estratégias para melhoria desses resultados.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área: Comunicação com a Sociedade.
13. Existência de acordos com parceiros externos (ONGs, Institutos, Fundações etc)
para o desenvolvimento de atividades complementares às realizadas nas escolas.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
14. As escolas adotaram metodologias específicas para o desenvolvimento do ensino,
fornecidas por parceiros externos (ONG, Institutos, Fundações etc).
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
15. As escolas da rede são utilizadas pela comunidade em atividades esportivas,
culturais e/ou para discussão de questões de interesse da comunidade.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
16. O poder público recupera e mantêm, constantemente, espaços públicos de lazer,
esportivos e outros, que podem ser utilizados pela comunidade escolar.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
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Área: Suficiência e Estabilidade da Equipe Escolar.
17. As escolas da rede apresentam uma relação matrícula/professor adequada
resultante de uma política da SME que visa garantir boas condições de trabalho ao
professor.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
18. A Secretaria de Educação e as escolas calculam o número de remoções e
substituições do quadro de professores da rede, visando gerar um planejamento para
que no ano seguinte as remoções e substituições sejam reduzidas e realizadas de
maneira a não gerar prejuízos para o aprendizado dos alunos.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área: Gestão Financeira
19. Existência de mecanismos de fiscalização e controle, tanto interno quanto externo
e social, que assegurem o rigoroso cumprimento do dispositivo constitucional de
vinculação de recursos da educação.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
20. A aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do FUNDEB está de
acordo com os princípios legais.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Dimensão 2: Formação de Professores e dos Profissionais de serviço e Apoio
Escolar.
Área: Formação continuada de Professores da Educação Básica.
21. Os professores que atuam nas creches possuem habilitação adequada.
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a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
22. Os professores que atuam na pré-escola possuem habilitação adequada.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
23. Os professores da rede que atuam nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental
possuem formação superior em curso de licenciatura.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
24. Os professores da rede que atuam nos anos/séries finais do Ensino Fundamental
possuem formação superior na área/ disciplina de atuação.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área: Formação continuada de Professores da Educação Básica.
25. Existência de políticas voltadas para a formação continuada dos professores que
atuam na Educação Infantil (creches e pré-escolas).
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
26. Existência de políticas voltadas para a formação continuada dos professores que
atuam nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, visando a melhoria da
qualidade de aprendizagem da leitura/escrita, da matemática e dos demais
componentes curriculares.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
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c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
27.Existência de políticas voltadas para a formação continuada dos professores que
atuam nos anos/séries finais do Ensino Fundamental, visando à melhoria da qualidade
de aprendizagem de todos os componentes curriculares.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área: Formação de professores da Educação Básica para atuação em Educação
Especial, escolas do campo, comunidades quilombolas ou indígenas.
28. Os professores que atuam em educação especial, escolas do campo, comunidades
quilombolas ou indígenas participaram de cursos com formação específica para
atuação nestas modalidades.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área: Formação inicial e Continuada de professores da Educação Básica para
cumprimento da Lei 10.639/03.
29. Existência de políticas para formação inicial e continuada de professores que
visem à implementação da Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área: Formação do Profissional de Serviços e Apoio Escolar.
30. Os profissionais de serviço e apoio escolar das escolas da rede participaram de
programas de qualificação, voltados para gestão escolar.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Dimensão 3: Práticas Pedagógicas e Avaliação.
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Área: . Elaboração e organização das práticas pedagógicas.
31. As escolas da rede possuem coordenadores ou supervisores pedagógicos em tempo
integral.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
32. Os professores participam, periodicamente, de reuniões de planejamento
pedagógico.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
33. A secretaria de educação e as escolas estimulam e dão condições para a realização
de práticas pedagógicas fora do espaço escolar (visita a museus, cinema, teatro,
exposições, passeios ecológicos, atividades de integração com a comunidade do
entorno).
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
34. As escolas da rede desenvolvem programas que incentivam a leitura em todas as
etapas de ensino, para o professor e o aluno.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área: Avaliação da aprendizagem dos alunos e tempo para assistência
individual/coletiva aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem.
35. Os professores da rede de ensino, além dos aspectos informativos (notas), utilizam
elementos formativos para gerar o conceito final e estimulam a autoavaliação.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
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d. ação com 100% de execução
36. As escolas oferecem tempo para assistência individual e/ou coletiva aos alunos que
apresentam dificuldade de aprendizagem, oferecida periodicamente em horários
diferentes aos do normal da sala de aula.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
37. Existem mecanismos claros para o registro diário da frequência dos alunos. A
escola entra em contato com os pais para saber o motivo da ausência por mais de 03
dias consecutivos; a escola comunica as instâncias pertinentes quando não consegue
trazer o aluno de volta à frequência regular.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
38. Existência de políticas específicas para superar as dificuldades de aprendizagem
com vistas promover a correção de fluxo (repetência e evasão) e prevenir as distorções
idade- série.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Dimensão 4: Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos.
Área: Instalações Físicas gerais.
39. As instalações das bibliotecas escolares foram adequadas visando oferecer
melhores condições de organização e armazenamento do acervo.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
40. As escolas são equipadas com laboratórios de ciências, informática e/ou artes, e
estes estão devidamente equipados e em quantidade suficiente para atender as
necessidades dos professores e alunos.
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a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
41. As escolas da rede possuem quadra de esportes em bom estado de conservação,
permitindo uma utilização segura.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
42. As escolas possuem cozinha devidamente equipada e em bom estado de
conservação.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
43. As instalações para o ensino são adequadas e atendem aos requisitos de dimensão
para o número de alunos, acústica, iluminação, ventilação, limpeza e mobiliário em
bom estado de conservação.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
44. As escolas da rede apresentam instalações adequadas às condições de acesso para
pessoas com deficiência, com rampas de inclinação adequada e instalações sanitárias
apropriadas.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
45. As instalações e equipamentos das escolas são adequados ao fim a que se destinam
e estão em bom estado de conservação.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
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c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área: Integração e Expansão do uso de Tecnologias da Informação e
Comunicação na Educação Pública.
46. As escolas da rede possuem computadores ligados à rede mundial de
computadores.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
47. As escolas da rede possuem sala específica de vídeo equipada com TV,
Vídeo/DVD e equipamento multimídia e têm disponíveis materiais pedagógicos
atualizados para utilização destes recursos.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
Área: Recursos Pedagógicos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que
considerem a diversidade de demandas educacionais.
48. As escolas da rede possuem o acervo adequado às etapas de ensino ofertadas,
atendendo de forma adequada às necessidades dos alunos e professores.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
49. As escolas da rede possuem materiais pedagógicos diversos (mapas, jogos,
dicionários, brinquedos) em quantidade adequada para atender alunos e professores.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
50. As escolas da rede possuem equipamentos e materiais esportivos de qualidade e
em quantidade suficiente para o desenvolvimento de práticas desportivas.
a. ação não executada
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b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
51. Os recursos pedagógicos existentes consideram a diversidade racial, cultural e de
pessoas com necessidades educacionais especiais.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
52. Professores, coordenadores/supervisores pedagógicos e alunos confeccionam
materiais didáticos e pedagógicos diversos.
a. ação não executada
b. ação com menos de 50% de execução
c. ação com mais 50% de execução
d. ação com 100% de execução
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MEMBROS DO COMITÊ
LOCAL DO COMPROMISSO

PERFIL DOS MEMBROS DO COMITÊ
1. Nome: __________________________________________________________
2. Sexo:
a. masculino
b. feminino
3. Profissão: _____________________________________________
4. Como você se considera:
a. branco(a).
b. pardo(a).
c. preto(a).
d. amarelo(a).
e. indígena.
5. Faixa etária:
a. 18 a 30 anos
b. 31 a 40 anos
c. 41 a 50 anos
d. 51 a 60 anos
e. Mais de 60 anos
6. Tem formação na área de educação?
a. sim
b. não
7. Nível de Escolaridade:
a. fundamental completo
b. fundamental incompleto
c. médio completo
d. médio incompleto
e. superior completo
f. superior incompleto
g. especialização latus sensu
h. especialização stricto sensu
8. Em que tipo de escola você cursou a Educação Básica?
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a. somente em escola pública.
b. parte em escola pública e parte em escola particular.
c. somente em escola particular.
d. filantrópica
9. Em que tipo de instituição você cursa/cursou o ensino superior?
a. pública.
b. privada.
c. não tenho formação superior
10. Caso tenha filhos, em que tipo de instituição estes estudam/estudaram?
a. não tenho filhos.
b. meus filhos estudam/estudaram na rede pública
c. meus filhos estudam/estudaram na rede privada
d. meus filhos estudam/estudaram parte na rede pública e parte na rede privada
11. A instituição que o senhor (a) representa tem atuação na área de educação?
a. sim
b. não
Se sim, qual? ___________________________________________________
12. Qual instituição ou segmento o senhor representa? __________________________

CONHECIMENTO DO PAR
1. Qual o seu grau de conhecimento acerca do Plano de Metas Compromisso de Todos
pela Educação?
a. conheço plenamente
b. conheço superficialmente
c. não conheço
2. O município vem cumprindo as 28 diretrizes previstas no Plano de Metas
compromisso de Todos pela Educação?
a. sim
b. não
c. não sei informar
3. O senhor (a) conhece as ações previstas no Plano de Ações Articuladas (PAR), do seu
município?
a. conheço plenamente
b. conheço superficialmente
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c. não conheço
4. Com relação ao grau de implementação das ações do PAR (2007-2010), o município
executou?
a. em torno de 25% das ações previstas.
b. em torno de 50% das ações previstas.
c. em torno de 75% das ações previstas.
d. 100% das ações previstas.
e. Não sei informar.
5. A sociedade civil conhece o Plano de Ações Articuladas (PAR) do município?
a. sim
b. não
c. não sei informar
6. O senhor (a) considera o Plano de Ações Articuladas (PAR) um instrumento de fácil
compreensão?
a. sim
b. não
7. As ações previstas no Plano de Ações Articuladas (PAR) cuja responsabilidade ou
recurso dependem do Município estão sendo executadas de acordo com o cronograma
previsto?
a. sim
b. não
c. não sei informar
8. Os Programas e Projetos previstos no Plano de Ações Articuladas (PAR) do
município atendem satisfatoriamente às demandas da rede de ensino?
a. sim
b. não
c. em parte
d. não sei informar
9. De que forma, o senhor(a) tem acesso ao Plano de Ações Articuladas (PAR)?
a. por meio da internet, acessando o portal do SIMEC.
b. por meio de cópia impressa.
c. por meio de informação passada pela secretaria de educação do meu município.
d. não tenho acesso ao PAR.
e. outras.
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Citar:
_______________________________________________________________
10. Em sua opinião, os meios e instrumentos disponíveis para o acompanhamento do
Plano de Ações Articuladas (PAR) tem facilitado o seu monitoramento, por parte dos
membros dos Comitês Locais do Compromisso?
a. não
b. sim

ATUAÇÃO DO COMITÊ
1. O senhor (a) faz o acompanhamento da implementação das ações do Plano de Ações
Articuladas (PAR)?
a. sim
b. não
2. Levando em consideração o contexto do seu município, dentre as opções abaixo, qual
delas tem dificultado uma participação mais efetiva por parte do Comitê Local do
Compromisso e da sociedade civil no acompanhamento da implementação das ações do
Plano de Ações Articuladas - PAR? (pode marcar mais de uma)
a. o modelo de gestão pública marcada pela centralização de poder e pela falta de
transparência, o que dificulta o acesso à informação por parte da sociedade.
b. o Plano de Ações Articuladas – PAR é um instrumento complexo que exige
certo nível de informação por parte da população; além disso, o seu instrumento
de acompanhamento/monitoramento não é acessível a todos, pois exige
procedimentos complexos para seu entendimento.
c. falta de interesse por parte da sociedade.
d. falta de credibilidade das instituições políticas formais, que faz com que a
população se distancie do poder público, uma vez que não confia na atuação dos
gestores.
e. Outras.
Citar: __________________________________________________________
3. Marque com um X todas as ações que o Comitê Local do Compromisso promoveu
desde a sua criação.
a. promoveu a articulação institucional, com vistas a construção de alianças e
parcerias com diversas organizações e movimentos sociais.
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b. promoveu a mobilização popular, envolvendo estudantes, profissionais de
educação, familiares e outros cidadãos em defesa da educação pública.
c. promoveu a disseminação de conhecimento, através de formação, palestras,
campanhas publicitárias, reuniões, audiências públicas entre outras.
d. promoveu um canal de comunicação com a sociedade civil, através da
divulgação de informações relacionadas à educação, através da participação em
programas de rádio, publicação em sitio, blog, material impresso de informações
relacionadas à educação.
e. promoveu apenas reuniões internas com os membros do comitê.
f.

não promoveu nenhuma.

g. realizou outras.
Citar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.

A existência de um Comitê Local do Compromisso tem assegurado a

publicização/divulgação das ações previstas no PAR?
a. sim
b. não
c. em parte
5. Com que frequência, o Comitê Local do Compromisso se reúne?
a. mensal
b. bimestral
c. semestral
d. anual
e. não há uma regularidade
f. nunca se reuniu
6. Quem convoca as reuniões do Comitê Local do Compromisso?
a. a secretaria de educação
b. os membros do comitê
c. outros
Citar: ______________________________________________________________
7. O Comitê Local do Compromisso possui regimento interno?
a. sim
b. não
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8. Como o senhor (a) considera a atuação do Comitê Local do Compromisso?
a. atuante
b. pouco atuante
c. não atuante
9. Como o senhor (a) foi escolhido para compor o Comitê Local do Compromisso?
a. eleição
b. indicação
c. outra ________________________________

ACESSO À INFORMAÇÃO
1. A gestão municipal age de forma transparente com relação às informações
relacionadas a educação municipal (indicadores educacionais, investimentos, recursos
financeiros, etc.)?
a. sim
b. não
2. O comitê Local do Compromisso tem divulgado os indicadores educacionais
(matrícula, aprovação, reprovação, abandono, distorção idade-série, IDEB), de forma a
torná-los conhecidos pela população?
a. sim
b. não
3. O senhor (a) conhece os indicadores educacionais (taxas de aprovação, evasão
escolar, distorção idade série, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
do seu município?
a. sim
b. não
4. A sociedade tem conhecimento da existência do Comitê Local do Compromisso?
a. sim
b. não
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. O senhor (a) conhece o Plano de Metas Compromisso de Todos pela Educação
(PMCTE)?
2. O senhor (a) saberia dizer qual a importância do plano de Metas Compromisso
de Todos pela Educação (PMCTE)?
3. Para o senhor (a), o que é o Plano de Ações Articuladas (PAR)?
4. O senhor (a) considera o PAR importante? Por quê?
5. O senhor (a) considera o PAR um instrumento de fácil compreensão?
6. O Plano de Ações Articuladas é composto de quatro dimensões: Gestão
Educacional, Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio
Escolar; Práticas Pedagógicas e Avaliação; Infraestrutura Física e Recursos
Pedagógicos. Destas dimensões, qual senhor (a) considera mais importante? Por
que?
7. Levando-se em consideração a realidade do seu município, o que facilita e o que
dificulta o acompanhamento do PAR?
8. Em sua opinião, qual a principal função do Comitê Local do Compromisso?
9. O senhor (a) saberia apontar quais as responsabilidades dos representantes do
Comitê Local do Compromisso?
10. O Comitê Local do Compromisso tem exercido influência nos rumos da
educação do município? Se sim de que forma? Se não, por quê?

