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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a política de educação proposta pelo MEC para 
os municípios, por meio do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e o 
Plano de Ações Articuladas - PAR, destacando as implicações do seu 
desenvolvimento na política de educacional local, expressa no Plano Municipal de 
Educação (PME) de Canavieiras – BA. Para tanto, esta pesquisa procurou desvelar 
os efeitos destes planos e o seu desenvolvimento na política educacional local, 
proclamada através do Plano Municipal de Educação (PME). Também buscou-se 
identificar as contribuições e contradições para a efetivação de uma política pública 
de educação municipal, em que o financiamento das ações é centralizado na esfera 
federal. O caminho metodológico adotado na pesquisa apresenta-se com uma 
abordagem qualitativa de natureza descritiva, a partir da pesquisa avaliativa. Os 
instrumentos de coleta de dados são os documentos e entrevistas semiestruturadas. 
Discute-se, inicialmente, os principais fundamentos teóricos que embasam a 
pesquisa, abordando categorias como: gestão; federalismo, autonomia; 
financiamento, dentre outros. Após a análise dos dados, os resultados evidenciaram 
que, a adesão às propostas educacionais do Governo Federal é praticamente uma 
imposição aos municípios, como forma de recebimento de assistência técnica e 
financeira.   Isto ocorre porque os recursos financeiros dos municípios são 
insuficientes e, diante dessa situação, a saída, para obter cooperação técnica e 
financeira do Governo Federal e pactuar o regime de colaboração, é aderir aos 
Programas propostos pelo MEC. O estudo ainda expõe algumas tensões presentes 
no desenvolvimento das políticas de educação, sobretudo, no que diz respeito ao 
incremento das ações dos Programas PDE e PAR, de ordem centralizadora e 
descentralizadora. Portanto, tal postura termina diluindo alguns princípios 
importantes como: gestão, autonomia e democracia, que são apontados como 
basilares para a gestão das políticas públicas de educação.  Há que se considerar, 
preliminarmente, que as políticas públicas para os municípios devem ser pensadas e 
definidas pelos seus gestores, por certo, com a participação da comunidade escolar 
e local, porque são eles que conhecem a realidade e as demandas educacionais 
específicas do Município. 

 

Palavras-chave: Federalismo. Plano de Ações Articuladas – PAR. Plano Municipal 
de Educação. Autonomia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the education policy proposed by MEC to 
municipalities, through the Target Plan All for Education Commitment and the 
Articulated Action Plan - PAR, highlighting the implications of development in the 
educational local politics, expressed in Municipal Education Plan (SMEs) Canavieiras 
- BA. Therefore, this research tried to uncover the implications of these plans and 
their development in the local educational policy, proclaimed by the Municipal 
Education Plan (SMEs). It also sought to identify contributions and contradictions for 
the effective  public policy of the municipal education, where the financing of actions 
is centralized at the federal level. The methodology adopted in the research is 
presented with a qualitative descriptive approach, from the evaluative research. The 
data collection instruments are the documents and semi-structured interviews. It 
discusses initially, the main theoretical foundations that support the research, 
addressing categories like: management; federalism, autonomy; financing, and  
others. After analyzing the data, the results showed that the adherence to the 
educational proposals of the Federal Government is practically a obrigation to 
municipalities, to receive technical and financial assistance. This happins because 
the financial municipalities resources are insufficient and, in this situation, the output, 
to ortein technical and financial cooperation of the Federal Government and agreeing 
the collaboration scheme, is to adhere the proposed programs by MEC. The study 
also exposes some strains present in the development of education policies, 
especially the shares increase of EDP and PAR programs, of centralizing and 
decentralizing order. Therefore, this attitude dilutes some important principles as: 
management, autonomy and democracy, which are seen as fundamental to the 
management of public policies in education. One has to consider, preliminarily, public 
policies for municipalities should be considered and defined by their managers, of 
course, with the participation of school and local community, because  they are who 
know the reality and the specific educational municipality’s needs. 

 

 

Keywords: Federalism. Articulated Action Plan - PAR. Municipal Education Plan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo realizado nesta dissertação apresenta uma avaliação do processo 

de implantação e implementação do Plano de Ações Articuladas (PAR), no 

Município de Canavieiras – BA, instrumento integrante da política do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) do Governo Federal, apresentado à Nação 

Brasileira, em 2007, com o objetivo de agenciar as reformas educacionais 

consideradas importantes para inserir o Brasil no projeto de desenvolvimento global. 

Em Canavieiras, a materialização da proposta foi articulada a partir do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, composto de 28 diretrizes; implantado 

no ano de 2008, após a assinatura do termo de compromisso dos gestores 

estaduais e municipais. Desenvolveu-se, ainda, uma análise do Plano Municipal de 

Educação (PME), entendido como política de estado, do Município de Canavieiras, 

instituído pela Lei nº 876/2008.  

De maneira específica, buscou-se compreender o modo como o Município 

executou as ações do PAR, identificando as articulações com o PME, considerando-

se as relações institucionais estabelecidas entre os entes federados, a partir dos 

princípios da autonomia versus centralidade. Neste sentido, o presente estudo tenta 

trazer à tona a reflexão de como o PAR pode se constituir em um elo de articulação, 

para viabilizar e operacionalizar a efetivação das metas do PME no âmbito local.  

Os estudos recentes sobre as políticas educacionais vêm demonstrando que 

as propostas educacionais no município são extensões dos programas 

estabelecidos pelas instâncias federal ou estadual. Aos gestores municipais, a tarefa 

que lhes cabe é a de executar as ações. Portanto, fica estabelecido que a 

centralidade é o marco das políticas educacionais, presentes na proposta de 2007. 

Este modelo, ratifica a tendência do poder central sobre o local, fato que, 

historicamente, está instalado na política educacional brasileira. Segundo Vieira, 

 

Se considerarmos a natureza do Estado português e do processo de 
colonização aqui instalado, teremos elementos para visualizar como se forja 
a relação entre poder central e poder local no Brasil. A obra do Brasil 
Colônia tem a marca definidora da centralização. A simbiose colonizador-
colonizado é complexa e comporta mediações não redutíveis a uma 
aproximação simples. Vale lembrar, entretanto, como tese geral, que se a 
centralização é a tendência dominante das origens de nossa história, um 
movimento na direção contrária também se expressa como tendência 
dominada no cenário que vai se configurando na sociedade emergente 
(VIEIRA, 2008, p. 28-29). 
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Diante deste panorama educacional, motivos não faltaram e que nos 

conduziram a escolher este tema de pesquisa. Inicialmente, a tentativa de 

compreender alguns aspectos relativos à gestão educacional e ao financiamento da 

educação, a partir das políticas de descentralização, na Rede Pública Municipal de 

Ensino de Canavieiras. O segundo motivo, a implantação do Plano de Metas em 

2007 e, com ele, o Plano de Ações Articuladas – PAR, que desarticulou o plano da 

educação local do Município, levando ao enfraquecimento da autonomia municipal 

frente à implantação PME. Tudo isso, a despeito do discurso da modernização da 

educação empunhado na década de 90, que tinha como foco principal a defesa da 

democratização nas políticas educacionais, e que, de maneira adjacente, trazia a 

defesa da autonomia.  

Outra motivação foi a minha atuação como técnica, na Secretaria Municipal 

de Educação – SEMED, entre os anos de 2005 a 2012. Período em que ocorreu, 

paralelamente, a construção do PME do Município; a adesão ao Plano de Metas e a 

elaboração do PAR. Nesse sentido, o meu envolvimento com a dinâmica na 

organização das políticas educacionais no Município, se constituiu como tarefa 

bastante desafiadora, e assim, o enfrentamento de certas situações nos levaram a 

refletir sobre os aspectos históricos dos fatos que antecederam ao surgimento de 

diversas forças, entre o poder central e local, que se antagonizaram, na busca de 

conjugação de esforços para a efetivação de uma política que atendesse ao 

interesse de todos. 

Essas preocupações nos impõem a pensar sobre a questão da identidade do 

Município, enquanto ente federado autônomo. Nesta direção, cabe perguntar: como 

a SEMED articulará as ações do PME, com as metas estabelecidas pelo PAR?  A 

hipótese que nos pareceu mais próxima da realidade foi a de que o município de 

Canavieiras não tem autonomia para gerir políticas próprias, encontrando-se refém 

dos programas advindos da esfera federal. 

Nesta direção, o estudo procura ordenar os seguintes questionamentos: 

Quais são as políticas de descentralização advindas do MEC para os Municípios e, 

em que medida, elas interferem na política educacional local? Como o Município de 

Canavieiras articula o PME com as metas previstas do PAR? Quais os principais 

obstáculos encontrados na execução dos programas para o desenvolvimento da 

Educação Básica no Município de Canavieiras–BA? 
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Para desenvolvermos esta pesquisa elencamos como prioridade o seguinte 

objetivo geral: Analisar a política de educação proposta pelo MEC para os 

municípios, por meio do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e pelo 

Plano de Ações Articulada- PAR, destacando as implicações do seu 

desenvolvimento na política de educacional local, expressa no Plano Municipal de 

Educação (PME) de Canavieiras – BA. E os seguintes objetivos específicos: 

a) Investigar a execução dos programas propostos pelo PAR para a Educação 

Básica do município de Canavieiras e suas possíveis implicações na gestão das 

políticas educacionais local e na qualidade do ensino; 

b)  Identificar de que maneira o Município articula as metas previstas no PAR com o 

Plano Municipal de Educação (PME);  

c) Avaliar junto aos dirigentes municipais, técnicos da Secretaria de Educação do 

Município, quais as contribuições que a implantação do PAR trouxe para 

ampliação e melhoria da qualidade da Educação Básica. 

Cabe destacar que o governo federal em busca de assegurar a qualidade da 

educação pública, institui o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que tem 

como eixo articulador o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o qual 

afirma, de modo explícito, a intenção de mobilizar esforço, em conjunto, com todos 

os entes da federação pela melhoria da educação brasileira. Nesta perspectiva, os 

municípios e os estados, que fizeram adesão ao Plano de Metas, elaboraram os 

seus Planos de Ações Articuladas (PAR), considerado como instrumento que 

materializou o grande projeto “guarda-chuva” do Ministério da Educação – MEC. 

Através do PAR, os aderentes ao Plano de Metas, receberam apoio financeiro e 

técnico da União, tendo como interlocutor, para o recebimento dos recursos, o MEC 

e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Com isso, o PAR 

tornou-se a porta de acesso às ações e programas para a educação pública, tendo 

como eixo estruturante a assistência voluntária.  

Não obstante, o Município de Canavieiras possui um Plano Municipal de 

Educação, instituído antes da adesão ao Plano de Metas. Esse PME foi elaborado a 

partir de orientações que definiam uma metodologia de trabalho ampla e bem 

sistematizada, contando com a participação de diferentes segmentos da sociedade 

local, diferentemente do que ocorreu com o PAR. Portanto, o PME foi considerado 

um importante trabalho para o Município, que permitiu avaliar aspectos significativos 

das ações públicas, contemplando as características locais e diversidades sociais. 
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O pressuposto que alicerça as nossas análises e a concepção teórica na qual 

compreendemos a realidade a partir da totalidade, considerando-se os 

condicionantes sociais, econômicos e políticos. Tendo como objeto teórico a Política 

Pública de Educação e, como objeto empírico, o PAR no Município de Canavieiras.  

Esta concepção propicia ao pesquisador um olhar crítico-reflexivo sobre a 

sociedade, permitindo considerar todo o âmbito da realidade social em que os 

problemas de pesquisa estão inseridos. Em outras palavras, o pesquisador investiga 

e amplia o seu olhar, fundamentalmente, com a significação que as pessoas dão as 

coisas e a sua vida. Neste sentido, ao investigador cabe a busca e a apreensão do 

real na perspectiva histórica. 

Portanto, os fundamentos teóricos que alicerçam a discussão do problema 

pesquisado, percebe a realidade da educação local, como parte de um todo. 

Segundo os edtudos de Konder (1981), 

 
Qualquer objeto que o homem possa perceber ou criar é 
parte de um todo. Em cada ação empreendida, o ser 
humano se defronta, inevitavelmente, com problemas 
interligados. Por isso, para encaminhar uma solução 
para os problemas, o ser humano precisa ter uma visão 
de conjunto deles: é a partir da visão do conjunto que a 
gente pode avaliar a dimensão de cada elemento do 
quadro. Foi o que Hegel sublinhou quando escreveu; ‘a 
verdade é o todo’. Se não enxergarmos o todo, podemos 
atribuir um valor exagerado a uma verdade limitada 
(transformando-a em mentira), prejudicando a nossa 
compreensão de uma verdade mais geral. (KONDER, 
1981, p, 36-37) 

 

Para desenvolver a pesquisa partimos de um conhecimento empírico que 

temos da sociedade, da identidade local e dos seus problemas, assim, 

corroboramos com o Marre (1991), 

 
[...] Ninguém parte da totalidade do nada, mas cada um de nós se insere 
numa história que já produziu seus frutos científicos com os instrumentos e 
as técnicas da sua época. Conhecer melhor não apenas o produto mais, 
mas igualmente as descontinuidades em que se criou esse produto, é na 
realidade apreender o ofício de pesquisador. Desvendar a história das suas 
práticas é sem dúvida alguma se preparar para a construção de novos 
objetos [...] (MARRE, 1991, p. 8) 
 

Frente a estes pressupostos, esta pesquisa apresenta uma abordagem de 

caráter qualitativa, que segundo Minayo (2012), ela se preocupa com a 

compreensão das questões mais particulares da realidade. Optamos pela pesquisa 

avaliativa, por se tratar da avaliação de programas. Segundo Santín Esteban (2010), 
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a pesquisa avaliativa é sustentada por três pilares básicos, que são definidos da 

seguinte maneira: 

 
Os três pilares básicos que definem o campo da pesquisa avaliativa são a 
avaliação de programas (em que se originou essa pesquisa; esse termo, 
durante certo tempo, foi utilizado com sinônimo de pesquisa avaliativa), a 
avaliação de professores e a avaliação de instituições educacionais. A 
avaliação dos alunos é um elemento-chave na pesquisa avaliativa, tanto de 
programas quanto de professores, centros e, além disso, tem entidade 
própria como parte do processo ensino-aprendizagem. (SANTÍN ESTEBAN, 
2010, p 116) 

 

Nesta direção, Bolívar afirma que a pesquisa avaliativa é definida a partir das 

intenções teóricas que orientarão a natureza do objeto a ser pesquisado. Desta 

forma, para o autor, 

 
O que define uma pesquisa avaliativa não é primeiramente o método ou as 
técnicas utilizadas na coleta e análise de dados, mas os pressupostos 
teóricos com os quais se opera sobre a natureza do objeto pesquisado, o 
processo de construção do conhecimento e a orientação ou os fins da 
avaliação em relação à prática educacional (SANTÍN STEBAN, 2010, p. 119 
apud BOLIVAR). 
 

Para a coleta de dados recorremos, a pesquisa documental e a pesquisa de 

campo. A primeira foi realizada a partir da leitura sistemática e reflexiva de livros, 

artigos, pesquisas, leis, teses, documentos estes, que favoreceram a sistematização 

teórica e um levantamento crítico dos estudos acerca das políticas de 

descentralização da educação para obter proximidade com o conhecimento 

publicado sobre o tema de pesquisa. Este estudo das publicações e teses permitiu 

ainda o amadurecimento do objeto pesquisado; fase esta que alguns teóricos 

definem como o estado da arte.  

A pesquisa de campo foi desenvolvida a partir de anotações, descrição do 

contexto e levantamentos de dados acerca dos programas implantados através do 

PAR do Município, com o uso dos seguintes instrumentos de coletas de dados: 

análise de documentos e entrevistas. Essas escolhas se devem ao fato desses 

dispositivos nos possibilitarem uma escuta melhor no que concerne ao 

desenvolvimento e avaliação das Políticas Públicas na educação no município de 

Canavieiras. 

Além dessa introdução, este trabalho contém seis (06) capítulos e as 

considerações finais, que apresentam os elementos mais relevantes para a crítica e 

concepção do que consideramos uma política pública em educação.  
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No segundo capítulo deste trabalho, apresentaremos uma discussão sobre os 

conceitos de política pública e federalismo presente no Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), destacando a sua concepção e os seus princípios norteadores, 

a trajetória percorrida para o envolvimento dos diversos entes federados e os 

mecanismos utilizados para a sua efetivação dentro dos Municípios. 

 No terceiro capítulo, Plano de Metas dentro da estrutura do PDE, 

consideraremos os aspectos que levaram a sua efetiva implantação, tendo como 

parâmetro a execução da concepção de educação presente no documento do 

Movimento Todos pela Educação, que se materializou nos aspectos centrais do 

Plano de Metas. 

O quarto capítulo aborda o Plano de Ações Articuladas (PAR) e a sua 

implantação no Município, destacando o caminho percorrido para a sua implantação, 

discutiremos o regime de colaboração como forma de efetivação de um modelo 

educacional democrático, apontando os limites e as possibilidades. Apresentaremos 

ainda as ações e programas nele contido e como essas ações se efetivaram na 

estrutura municipal, e também se elas contribuíram para o aumento do 

financiamento público do Município.  

No quinto capítulo, indicaremos quais são as metas previstas no PME do 

Município de Canavieiras e se foram efetivadas, destacando a possibilidade de 

articulação dos dois planos na construção da Política Pública local, enquanto 

perspectiva de fortalecimento da Educação Básica pública. Ademais, apontaremos 

as fragilidades no que concerne ao financiamento dos dois planos, apontando o 

recurso como o maior propulsor para as realizações das metas definidas. 

O sexto capítulo, apresentaremos os discursos apresentados nas entrevistas, 

confrontando as falas com a literatura existente; no primeiro momento analisaremos 

as entrevistas das dirigentes municipais e no segundo momento, as entrevistas dos 

técnicos. Os depoentes desvelarão o modo como cada indivíduo pensa a educação 

local. 

Por fim, nas considerações finais, responderemos a nossa questão de 

pesquisa, tendo em vista, os objetivos propostos e apresentaremos uma crítica 

contextualizada aos aspectos mais densos dos planos: PAR e PME, visando um 

planejamento articulados entre as políticas educacionais. 
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2 PRINCIPAIS CATEGORIAS DE ANÁLISES 

 

2.1 Política pública 

 

O primeiro conceito que julgamos importante destacar para dar sustentação 

teórica ao nosso discurso é o de política, palavra esta que faz parte do nosso 

vocabulário cotidiano. Mas que, na maioria das vezes, só a relacionamos ao 

momento político eleitoral, ou seja, quando somos convocados pela justiça a cumprir 

a nossa obrigatoriedade de cidadão-eleitor.  

Então, passamos a nos perguntar: Qual o real sentido da palavra política e 

como ela passou a fazer parte do nosso cotidiano? Para tentar responder ao 

questionamento levantado acima, tomamos como referência, o estudo do Ministério 

Público Federal – MPF, a partir de uma cartilha lançada para crianças e professores 

de escola pública, em que define política, como: “ato de governar, de administrar e 

cuidar das instituições públicas, ou seja, do Estado.”. Ainda define, como um ato 

composto de normas formais e informais que demonstram as relações de poder do 

Estado e que objetivam resolver de forma igualitária e equânime os conflitos gerados 

quanto aos espaços onde atua a esfera pública.  

Para explicar a complexidade do termo política, outras associações foram 

feitas, ao longo do tempo, ampliando e dando sentido ao termo. No que se refere, a 

política como estratégia de intervenção governamental, a expressão política pública 

nasce nos Estados Unidos. Os estudos de Souza (2006) apontam que: 

 
A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica 
nasce nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição 
europeia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, 
mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos 
governos. Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um 
desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o 
papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado - o 
governo -, produtor, por excelência, de políticas públicas. Nos EUA, ao 
contrário, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com 
as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase 
nos estudos sobre a ação dos governos. (SOUZA, 2006, p 2-3). 
 

Nesta direção, a política pública pode ser definida como um conjunto de 

medidas, ações e procedimentos que se destina a resolver uma demanda especifica 

na qual há um desequilíbrio e, que necessita especificamente a alocação de valores 

de forma imperativa. Política pública pode, também, ser entendida como um ramo da 
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ciência política que visa entender como e por que os governos elegem determinadas 

ações.  

As políticas públicas, de modo geral, se constituem a partir da autoridade de 

Poder Público, decorrente do caráter imperativo do Estado. Essas políticas públicas, 

na maioria das vezes, são resultados da dinâmica da própria atividade política e se 

originam como resultado da demanda da sociedade; cobranças dos movimentos 

sociais ou mesmo dos agentes internacionais. Para Souza (2006), 

 
As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por 
que qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-
relações entre Estado, política, economia e sociedade. (SOUZA, 2006, p,6)  
 

Segundo a autora, existem várias definições de política pública, que atuam de 

modo complementar,  

 
Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como 
um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 
Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades 
dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 
influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política 
pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. (SOUZA, 2006, 
p, 5) 
 

Como vimos, estas definições nos remetem sempre ao mesmo campo, que é 

a ação do governo em uma realidade específica. Nesta perspectiva, os estudos da 

política pública devem ser guiados sempre pelo questionamento: onde o governo 

está atuando e por quê? Nesse sentido, os estudos de Souza (2006) apontam que a 

política pública visa basicamente 03 (três) objetivos: identificar as políticas públicas 

implantadas (governo em ação), analisar as políticas públicas (governo em 

avaliação) e sugerir mudanças ou re-significar as políticas em atuação (governo em 

reformulação). De acordo com esta compreensão, Souza (2006), resume o conceito 

de política pública, como:  

 
Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 
em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 
dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 
que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 
eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças 
no mundo real. (SOUZA, 2006, p, 7) 
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Nos aspectos da política educacional partimos do entendimento de Azevedo, 

(1997, p, 56-60), tomando como referência os trabalhos de Jobert e Muller que 

afirmam, 

 
Sendo a política educacional parte de uma totalidade maior, deve-se pensá-
la sempre em sua articulação com o planejamento mais global que a 
sociedade constrói como seu projeto e que se realiza por meio da ação do 
Estado. São, pois, as políticas públicas que dão visibilidade e materialidade 
ao Estado, por isto, são definidas como sendo “o Estado em Ação” 
(AZEVEDO, 1997, p, 56-60 apud Jorbert e Muller, 1987). 
 

É certo que, o estudo abrangente e plural das políticas públicas envolve 

várias áreas do conhecimento, ainda que seja objeto da ciência política. Nesta 

direção, as políticas públicas têm adentrado cada vez mais na área educacional e, 

de maneira geral, visam sempre analisar as políticas implantadas, através dos 

diversos governos. 

 Dado o exposto, consideramos importante que esta discussão passe a 

integrar o texto para nos auxiliar a entender melhor o funcionamento da gestão de 

políticas públicas educacionais no município de Canavieiras – BA, implantadas a 

partir do Plano de Desenvolvimento da Educação PDE, no ano de 2007. 

  

2.2 O Federalismo e a Construção das Políticas Educacionais  

 

Para elucidar os nossos questionamentos sobre a temática em estudo, 

buscamos a compreensão do conceito de federalismo, enquanto uma forma de 

organização do Estado. O estudo sobre o federalismo brasileiro é uma temática que 

tem despertado o interesse de vários autores da Ciência Política e mais 

recentemente na área educacional. Essa discussão traz importantes contribuições 

para o entendimento sobre o modo como está sendo fomentada a organização da 

educação, particularmente sobre aspectos do financiamento e regime de 

colaboração entre os entes federativos.  

Para termos uma ideia mais precisa, recorremos aos estudos de Dourado 

(2012); Oliveira (2012); Cruz (2012); Fiori (1995); Araújo (2012) e Farenzena (2012). 

Estes autores destacam, o Federalismo como o foco do debate da educação 

nacional na atualidade, trazendo a complexidade que existe no bojo desse tema. 

De acordo com Dourado (2012) o debate em torno do federalismo vem 

acompanhado de várias outras demandas. Para o autor, 
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A discussão sobre federalismo, na Conae, esteve sempre articulada ao 
debate sobre financiamento, sistema nacional de educação, gestão 
democrática e regulamentação do regime de colaboração, entre outras 
importantes temáticas. Seu documento final destaca a necessidade de 
‘empreender ações articuladas entre a proposição e a materialização de 
políticas, bem como ações de planejamento sistemático. Por sua vez, todas 
precisam se articular com uma política nacional para a educação, com 
vistas ao seu acompanhamento, monitoramento e avaliação. ’ (BRASIL 
2010:28). (DOURADO, 2012 p, 7) 
 

 

Sobre a mesma questão, Fiori (1995) reconhece a dificuldade para se 

estabelecer uma acepção conceitual sobre federalismo válida globalmente. Explica 

que não existe na ciência política, uma exatidão sobre qual seriam as categorias de 

poder e as formas institucionais adequadas de um país federalista.  Aventurando-se 

em uma linha central de definição, emanada do exame das experiências na 

modernidade, destaca que o federalismo pode ser concebido de maneira a ressaltar 

os seus aspectos de permuta e barganhas (“negociação federativa”), que resultarão 

no pacto federativo que “pode assumir infinitas formas legais e institucionais, 

dependendo das condições de sua negociação, em cada momento e em cada 

lugar.” (p. 23). Nesta compreensão, o autor reconhece que o federalismo é uma 

modelo de organização territorial do poder dos estados nacionais que deve envolver 

uma necessária e positiva “permanente tensão e desarmonia entre as partes” (p. 

24), que terá como resultado o constante processo de negociação, do qual derivará 

arranjos institucionais transitórios. Diante desta complexidade existente, o autor 

ressalta que, neste modelo de organização, ocorrerá uma grande diversidade de 

formas de arranjo federativo. 

Fiori (1995) também ressalta que a maior parte dos países latino-americanos, 

ao discutirem a descentralização do poder e a reorganização democrática dos 

estados, traz consigo a ideia de organização federalista, a qual se denomina 

federalismo pragmático ou reativo. Esta afirmação deriva do processo iniciado desde 

os anos de 1980, quando o federalismo passou a ser entendido como sinônimo de 

descentralização e de democratização. Neste contexto latino-americano, o assunto 

da centralização e da descentralização permanece presente em todo o debate sobre 

a questão federativa. No entanto, para Cruz (2012), dependendo do contexto 

histórico, o federalismo assume algumas especificidades e contradições. Assinala 

que, 
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A possibilidade de assemelhar federalismo à descentralização foi 
contestada por autores como Lijphart (2003), pois este compreende que 
nada impede que países federalistas sejam altamente centralizados, como é 
o caso da Venezuela, ou que países de governo único sejam bastante 
descentralizados, como é o caso da Dinamarca e do Japão. Isso evidencia 
que é um equívoco de interpretação utilizar federalismo e descentralização 
como sinônimos, porque assemelha organizações estatais unitárias 
descentralizadas a estados federalistas. Na federação não existe um centro 
de poder que delega, ou não, poderes, mas diferentes centros de poderes 
conferidos pelo povo no sufrágio universal. (CRUZ, 2012 p, 69 -70). 
 

A Constituição Federal de 1988 ratificou para o nosso país como modelo de 

organização político-administrativa, o regime federativo. Implicando, diretamente na 

descentralização do poder e na repartição das competências entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Mas, essa escolha do regime federativo 

para a Nação, coloca como o principal desafio, a ser explanado, o fato de haver o 

aumento do papel da União e uma crescente fragilidade dos outros entes federados. 

Fato este que afeta especialmente os municípios, que só recentemente passaram a 

fazer parte desta configuração. Apontamos ainda, como outro desafio a ser vencido 

no contexto brasileiro, a nossa tradição de centralização. 

Ainda no dizer da autora, baseado nos estudos de Schultze, o federalismo 

brasileiro fortalece o poder central, quando diz que, 

 
As relações federativas no Brasil também remetem às análises de Schultze 
(1995) sobre a ampliação do federalismo executivo, pela minimização dos 
demais poderes, e sobre o fortalecimento do governo federal em relação às 
unidades federadas, especialmente após meados dos anos de 1990, 
mediante contundentes políticas relacionadas à reforma do Estado. (CRUZ, 
2012 p, 71) 
 

Levando-se em consideração os aspectos apontados, constata-se que o 

federalismo no Brasil, nesse período de Reformas do Estado, se processou através 

de uma efetiva transferência de responsabilidades, com a implementação de gestão 

de políticas e programas definidos em nível federal para os governos subnacionais. 

Além disso, também foi ampliado em larga escala o deslocamento das atribuições 

públicas para os setores privados. 

 

2.2.1 Financiamento e regime de colaboração 

 

Diante desses estudos elaborados sobre o federalismo e a experiência 

empírica vivenciada no Município de Canavieiras, tudo nos leva a concordar com as 

discussões da CONAE e sintetizadas por Dourado, que afirma que o federalismo 
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está articulado com o Sistema Nacional de Educação – SNE, financiamento, gestão 

democrática e regime de colaboração. 

Sabe-se que a CF/88 reconhece a educação como direito de todos, tratando 

como dever do Estado (art. 208) ampliado na Emenda Constitucional nº 59, de 11 de 

novembro de 2009, que legitimou e ampliou a obrigatoriedade da educação para as 

idades de quatro a 17 anos. No entanto, é imperativo ressaltar que o dispositivo 

constitucional não indicou o aporte financeiro necessário para a efetivação desta 

medida. Neste sentido, Oliveira (2012) ressalta que,  

 
A operacionalização de uma perspectiva equalizadora torna-se 
particularmente complexa em um Estado Federal, pois este se organiza 
para acomodar diferenças que seriam inconciliáveis no Estado Unitário. A 
Federação surge ancorada na ideia de que os entes federados são 
diferentes e gozam de certo grau de autonomia. A questão que se coloca na 
sua organização é o grau de diferenciação admissível. (OLIVEIRA, 2012 
p,40) 
 

Esta perspectiva só será possível se reconhecemos as desigualdades 

presentes nos estados subnacionais e, a partir disso, ocorrer a proposição de 

políticas públicas para a igualdade de distribuição de recursos entre os estados. 

Partindo desta compreensão Oliveira (2012) afirma que, 

 
Situar o direito à educação num Estado Federal implica admitir a 
diferenciação num contexto de busca da igualdade de tratamento por parte 
do Estado. O problema é que, quando se analisa a materialização desse 
arranjo, se observa que a desigualdade mantém-se significativa, posto que 
a divisão dos recursos orçamentários, decorrente da estrutura tributária, não 
se altera. Tal situação é agravada com a Constituição de 1988, que 
incorpora o município como ente federativo, evidenciando o descompasso 
entre os recursos disponibilizados a cada um e suas responsabilidades na 
oferta educacional, mesmo considerando os mecanismos de transferências 
intergovernamentais que procuram, em alguma medida, atenuar as 
desigualdades. (OLIVEIRA, 2012 p, 40) 
 

Cruz (2012) argumenta que para transpor o desafio da garantia ao direito à 

educação a toda população em idade escolar e, principalmente, àqueles que foram 

excluídos do sistema educacional devido às diversas questões sociais, demanda um 

sistema nacional de educação que atenda às diferentes condições socioeconômicas 

no país, de forma a equalizar e superar os inaceitáveis índices de exclusão 

educacional, “tendo consciência de que essa realidade é resultado de exclusões 

mais amplas, de fundo econômico, político, social e cultural” (CRUZ, 2012, p, 73). 

Para que possamos chegar ao patamar de equalização, precisa- se quebrar o 

perigoso jogo do arranjo federativo brasileiro, tendo como peças fundantes, o 
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favorecimento econômico de alguns estados com o apadrinhamento político de 

outros. Neste sentido, Oliveira (2012), infere que, 

 
Temos um arranjo federativo que permite que se disponibilize a um cidadão 
de São Paulo, na forma de impostos, mais recursos que para um cidadão 
da região Nordeste, mas o voto deste último na composição das casas 
legislativas nacionais vale mais do que o daquele. Este arranjo confere a 
supremacia econômica a São Paulo e, em alguma medida, ao Sudeste, e a 
supremacia legislativa aos estados menores e mais pobres. Se esta troca é 
justa, não se perguntou ao cidadão brasileiro a respeito. Foi um arranjo das 
elites nacionais. Corrigir esta distorção, ainda que defensável, é complexa 
tarefa política, até o momento sem qualquer perspectiva de sucesso. 
(OLIVEIRA, 2012, p, 43) 

 

O autor ressalta ainda, que a reforma política pode ser apontada como 

possibilidade para o rompimento desta questão dos favorecimentos políticos e 

econômicos, mas que, no entanto, não faz parte da agenda política atual, por se 

sobrepor às questões das oligarquias ainda existentes no cenário político. Desta 

maneira, as reduções das desigualdades sociais e econômicas não são duramente 

enfrentadas pelas políticas públicas elaborada no pacto federativo nacional. 

Lima (2012) sugere que o primeiro passo é centralizar o debate no direito à 

educação e, em seguida, após o estabelecimento deste princípio, mover esforços no 

sentido da fixação de novas normas, que promovam mais facilmente a colaboração 

entre os sistemas federados. Para o autor, a partir do momento em que o aluno é o 

foco do processo educacional, fica mais simples a definição das atribuições e 

responsabilidades de cada ente federado. 

Farenzena (2012) adverte que, para o PDE ter suas diretrizes efetivadas 

logrando sucesso, é necessário: efetivação de um regime de colaboração 

intergovernamental no financiamento da educação básica; que a União adote como 

princípio deste regime a responsabilidade de assistir técnica e financeiramente a 

estados e municípios, nas funções redistributiva e supletiva, na perspectiva de 

garantir a equidade e padrão mínimo de qualidade na oferta educacional. Neste 

sentido, a autora enfatiza que,  

 
tal responsabilidade pressupõe e implica a cooperação da União para com 
os governos subnacionais, delimitada como um dever, esteada em objetivos 
e funções explicitamente declarados. Assim estabelece o art. 211 da 
Constituição da República Federativa do Brasil. (FARENZENA, 2012, p, 
108) 
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No entanto, para que isso ocorra, a União precisa do reconhecimento que a 

oferta da Educação Básica entre os estados e municípios, considerando a partilha 

dos recursos, não se processa de modo equilibrado. 

  

2.3 Política de Descentralização 

 
Outro conceito importante que dará sustentação aos nossos argumentos é o 

de descentralização. Esta questão ganhou força e expressão no campo educacional, 

após a promulgação da Constituição de 1988, cujo ponto importante foi o 

reconhecimento do município como ente federativo. Com a descentralização por 

parte da União, a gestão educacional nos municípios assume novos contornos 

políticos ao serem desenvolvidos na administração pública. Autores, como Arretche 

(1996), Both (1997), Novaes e Fialho (2010), Oliveira (2006), Oliveira e Rosar (2008) 

Saviani (2008) e Souza e Faria (2004), nos darão fundamentos para a análise que 

propomos. 

Trata-se, pois, de entender que os munícipes não residem na União; sabe-se 

que o território é nacional, mas o lugar do cidadão, de fato e de direito é municipal. É 

no município onde a educação, saúde e até a sua casa está alicerçada, e, por isso, 

os municípios vêm assumindo a responsabilidade pelas políticas sociais. É 

importante argumentar, que o estabelecido na CF/88, art. 2111, preconiza a 

instituição do regime de colaboração no atendimento educacional nos municípios e 

ainda coloca como responsabilidade municipal a oferta de Educação Infantil. Esses 

municípios vivem numa luta permanente em busca de autonomia e maiores recursos 

para que possam cumprir as suas obrigações constitucionais em conformidade com 

a sua ordenação jurídica de Ente Federado.  

No contexto municipal, a descentralização ganhou mais força e, efetivamente, 

se materializou, a partir da instituição do FUNDEF. O município que era responsável 

pela Educação Infantil, agora passa a prestar atendimento a outros segmentos da 

Educação Básica, ampliando as suas funções para outras modalidades de ensino. 

 Essa reflexão sobre a política da gestão da educação brasileira, 
                                                           
1 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
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historicamente foi marcada pelo binômio da centralização e da descentralização. 

Para Saviani (2008), este movimento de centraliza e descentraliza, remete-se a um 

processo histórico das reformas educacionais. O autor afirma que as políticas 

brasileiras têm um caráter de descontinuidade, assemelhando-se a um ziguezague 

ou um pêndulo, percorrendo um caminho não-linear, mas ele assevera que a melhor 

definição está no “caráter pendular, pois, se uma reforma promove a centralização, a 

seguinte descentraliza para que a próxima volte a centralizar a educação, e assim 

sucessivamente” (p, 11). 

Percebe-se, no entanto, que, o modelo mais fixado foi o centralizado, como 

lembra Sari (1999), destacando que a gestão educacional se manteve,  

 
Predominantemente centralizada, com pequenos avanços e retrocessos, 
conforme a concentração e descentralização no poder na história política 
brasileira durante os períodos da Colônia, do Império, da consolidação da 
República e das Revoluções de 1930 e de 1964 (SARI, 1999). 

 

Cabe, portanto, reconhecer que a CF/ 88 promoveu a descentralização entre 

os entes federados. E ainda assim, na recente história do Brasil, Bresser Pereira, 

ministro responsável pelo MARE (Ministério de Administração Reforma do Estado), 

aponta que a administração, após a CF/88, continuava centralizada e burocrática, 

com um modelo gerencial rígido e hierárquico, sendo necessárias mudanças para: 

 
[...]dotar o Estado de novas formas de intervenção mais leves, em que a 
competição tivesse um papel mais importante. Que era urgente montar uma 
administração não apenas profissional, mas também eficiente e orientada 
para o atendimento das demandas do cidadão. (Bresser Pereira, 1999:249) 
 

Segundo o autor, a reforma teria dois vieses, a descentralização política e a 

descentralização financeira, sendo que as duas tinham como objetivo a 

transformação dos administradores públicos em gerentes cada vez mais autônomos. 

Segundo Cruz, (2012), neste período em que Bresser Pereira esteve à frente do 

MARE, foram postas em práticas políticas de ajuste econômico e diversas ações 

direcionadas à redefinição do papel do Estado na sociedade. Esta reformulação 

envolve, de maneira direta, a minimização do papel do Estado, dos investimentos 

em políticas sociais, além das ações de privatização, terceirização e desestatização 

de serviços. Nesta conjuntura da reforma do Estado brasileiro, a descentralização 

passou a ser percebida como um fator adequado para gerar eficiência no sistema de 

oferta de políticas públicas. Tal descentralização veio, contrariamente, seguida da 

centralização no processo de definição de políticas no âmbito do Estado Nacional. 
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As propostas analisadas e elaboradas pelos organismos de Reforma do 

Estado e estudadas pelos autores como Kruppa, 2001; De Tommasi; Warde; 

Haddad, 1996; Oliveira, 1997; Siqueira, 2001, afirmam que, apesar de distintos em 

termos de suas prioridades e focos, evidencia-se a defesa da descentralização como 

forma de desburocratização do Estado e de abertura a novas formas de gestão da 

esfera pública; da autonomia gerencial para as unidades escolares e, ainda, da 

busca de incrementos nos índices de produtividade dos sistemas públicos, 

marcadamente sob a inspiração economicista e neoliberal.  

Diversos autores assinalam que na América Latina houve diferentes formas 

de descentralização na educação. O caso brasileiro tem apresentado aspectos 

divergentes, já que a União em alguns momentos se propõe a descentralização e 

em outros a centralização. A questão do financiamento tem quase sempre mantido 

características centralizadoras. É pertinente atentarmos para os estudos de Abrucio 

e Franzese (2007) sobre o ponto do federalismo e financiamento. Destacando que: 

 
O período governado por Getúlio Vargas produziu impactos importantes no 
federalismo brasileiro, principalmente devido a uma forte centralização de 
poder no Executivo federal. No plano econômico, fortaleceu-se bastante a 
intervenção do Estado nos domínios econômico e social, com a constituição 
do modelo nacional desenvolvimentista. (ABRUCIO e FRANZESE 2007, P, 
3) 
 

Desta maneira, podemos compreender o movimento atual, em que os 

Municípios e Estados saem em defesa da distribuição de maiores recursos públicos, 

por parte da União, para os municípios e estados, a fim de que cumpram as suas 

obrigações perante a sociedade. Buscam a retração do caráter centralizador da 

União, principalmente, no que concerne a partilha dos recursos financeiros. 

Ressaltamos que o art. 211 da Constituição da República Federativa do Brasil, 

estabelece, 

 
A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 
do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios. ( BRASIL, 1988) 

 

Sob esta ótica, no atual momento, os munícipios congregam força para que a 

União possa redistribuir mais recursos, de forma que se consiga dirimir as 

desigualdades regionais e sociais de acordo com a necessidade do ente federado. 
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Essa nova ordenação em torno das políticas, tendo como foco a 

descentralização, traz à tona diversas questões, que, Abrucio (2004) descreve 

abaixo: 

 
 O tema da descentralização também ganha destaque especial porque é, 
entre os tópicos de reforma do Estado, o que mais questões abarca. 
Autonomia local, formas de democracia participativa, racionalização da 
provisão de serviços, maior liberdade e responsabilidade dos gestores 
públicos, desigualdades regionais, entre os principais, são aspectos que 
fazem da descentralização um verdadeiro caleidoscópio. Por conta deste 
caráter, ela deve intrinsecamente lidar, a um só tempo, com as variáveis do 
desempenho e da democratização da gestão pública.  
 

Analisando essas discussões, é relevante entendermos o significado dessa 

política de descentralização. Segundo Freire (1999), “descentralização é autonomia 

em exercício efetivo, ou seja, internalização do processo decisório” (BOTH, 1997, p, 

88 apud FREIRE). Já para Meirelles, “descentralizar é em sentido de comum, afastar 

do centro; descentralizar, em sentido jurídico- administrativo, é atribuir a outrem 

poderes da Administração.” (BOTH, 1997, p, 88 apud MEIRELLES). Nessa visão, a 

descentralização, anuncia o poder que é atribuído ao governo local, tendo como 

partícipe a comunidade.  

Vale ressaltar, que muitos estudiosos desta temática chamam a atenção para 

os pontos controversos deste princípio, ou seja, para as suas armadilhas. Segundo 

Arretche (1996), “Este elemento da reforma do Estado -- que não é de modo algum 

irrelevante -- parece obscurecer que grande parte das esferas de atuação do 

governo permanecem sob responsabilidade do Governo Federal” (ARRETCHE, 

1996, p, 13). E por outro lado, a descentralização torna os interesses locais e as 

pessoas como parte principal das decisões administrativas. Por conseguinte, as 

ações deixam de ser verticalizadas e passam a acontecer dentro da realidade local 

com a sociedade civil responsabilizando-se com os processos. O que antes era 

entendida como obrigações dos governantes, nos remetendo a ideia de 

Accountability2.  

Nos estudos desenvolvidos por Pérez (1994) sobre o desenvolvimento da 

descentralização educacional na América Latina, o autor aponta que existem 04 

(quatro) moldes que a descentralização assume nas políticas governamentais, as 

quais se apresentam com os seguintes perfis: desconcentração, delegação, 

devolução e privatização.  

                                                           
2 Accountability tem sido comumente traduzida como “responsabilização”. 
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De acordo com Pérez (1994), a desconcentração provoca a transferência ou 

cessão da capacidade de gerir a educação para os municípios, com a 

responsabilidade de executar as tarefas sem a transferência do poder. A delegação, 

consiste na passagem de transferência de responsabilidade para algum ente 

“paraestatal”, com poderes definidos. No entanto, essas responsabilidades são 

amplamente vigiadas e controladas pelo Estado e isso não implica em mudança de 

poder e autoridade real. 

O modelo da devolução caracteriza-se com uma forma de descentralização, 

que permite a autonomia aos governos locais, responsabilizando-os a oferecer 

serviços educacionais nos municípios sem a influência direta do governo central, 

diferentemente do tipo da desconcentração e da delegação. Por fim, o autor 

apresenta a descentralização através da privatização, modelo que tem se 

apresentado em larga escala na educação brasileira. Este modelo tem como 

propósito atribuir o dever educacional do Estado a outros e, desta forma, vai 

convertendo as escolas públicas em escolas privadas. 

Na tese de Oliveira (2006), que analisa o processo de descentralização na 

Bahia, via municipalização, na década de 90, as questões do pacto federativo são 

discutidas, principalmente por entender que a municipalização traz ao município uma 

lista infinda de responsabilidade e, desta maneira, desresponsabiliza o governo 

central e estadual em relação ao ensino fundamental. Sendo assim, a autora afirma 

que, este processo se constitui como,  

  
Papel estratégico como mecanismo de ajuste estrutural, mas não 
asseguram a autonomia da gestão local - a capacidade de governar e de 
decidir sobre a execução e definição das políticas em nível local (e nacional) 
- nem a democratização da educação. (OLIVEIRA, 2006, p,6) 
 

Desta maneira, essa política educacional com bases neste binômio da 

centralização/descentralização, instituído e agenciado pelo MEC/FNDE, não tem 

contribuído para ampliar o processo democrático de decisões municipal, nem 

aumentado o financiamento de acordo com as reais necessidades do município. Ao 

contrário, tem reforçado o modelo centralizado, autoritário e excludente nas 

formulações das políticas públicas e diretrizes da educação nacional. 

Resumindo, o entendimento acerca da descentralização, são definidos por 

Novaes e Fialho (2010, p.588-589): 
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Em linhas gerais pode-se considerar que esse termo se caracteriza como 
um processo que confere às estruturas político- administrativas locais, 
autoridade para a formulação e decisão acerca de suas políticas e 
necessidades de natureza locais. A descentralização assume, a partir desse 
ponto de vista, uma característica de transferência de atribuições, o que 
implica em certo grau de poder para as estruturas locais (NOVAES E 
FIALHO, 2010, p. 588-589). 
 

Partindo das análises apresentadas acima, podemos ter o entendimento de 

que a descentralização reside em um desenvolvimento complexo de relações e de 

poder, em que a democracia participativa é confundia com a autonomia local. No 

nosso entendimento, a participação no contexto municipal existe como uma mera 

formalização burocrática para recebimento de repasses financeiros. Neste sentido, 

Leher (1998) faz importantes críticas ao movimento de descentralização, iniciada 

com a criação do FUNDEF/96 que, inevitavelmente, induziu o processo de 

municipalização do Ensino Fundamental,  

 
Desde o final da década de 1980 uma forte prioridade é conferida ao ensino 
fundamental “minimalista” e à formação profissional “aligeirada”. Em termos 
práticos, estas orientações são encaminhadas por meio de políticas de 
“descentralização administrativo-financeira” que estão redesenhando as 
atribuições da União, dos Estados e dos municípios. Enquanto a primeira 
canaliza os seus recursos aos ricos e aos investidores estrangeiros, os dois 
últimos são forçados a assumir os encargos necessários para manter as 
pessoas vivas e trabalhando, ainda que numa situação próxima da 
indigência. (LEHER, 1998, P, 26). 
 

Nessa direção, descentralizar nem sempre nos leva a pensar 

categoricamente em democracia ou em autonomia, pois a ótica de descentralização 

implantada tem a perspectiva do atendimento da filosofia do Banco Mundial.  E para 

que as mudanças nos aspectos da gestão da educação aconteçam, a autonomia 

precisa ser legitimada; o pacto federativo estabelecido em torno do fortalecimento do 

Município; o rompimento com a ótica gerencialista da educação e a sociedade como 

um todo compreenda os aspectos políticos e administrativos, que fazem parte das 

diversas faces da política pública de descentralização. 

 

2.4 Autonomia 

 

É recorrente no discurso educacional o uso da palavra autonomia, quer seja 

na gestão ou na prática pedagógica. Sendo assim, a palavra autonomia vem do 

grego e significa autogoverno, gerir a si próprio. Nessa direção, um município 
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autônomo é aquele que governa a si próprio. O uso na esfera governamental do 

conceito de autonomia, tem sua ascensão a partir das reformas educacionais 

empreendidas pelo Estado, na década de 90, e expressas nas diretrizes de 

organismos multilaterais e mais recentemente nos programas de governo. 

 Neste sentido, o reconhecimento do município como ente da federação e a 

municipalização do ensino, trouxe para o poder local a busca por autonomia para a 

organização da sua rede de ensino. Martins (2002), descreve que, 

 
A consolidação da noção de pluralismo político e cultural revalorizou o 
poder local, a idéia de descentralização e a defesa da autonomia como 
possibilidade de afirmação de singularidades. (MARTINS, 2002, p, 230) 
 

No entanto, a autora chama a atenção para o fato de que o conceito de 

autonomia passou a ser empregado como “sinônimo de descentralização e 

desconcentração” e, outras vezes, como a etapa seguinte para os procedimentos 

descentralizadores.  

Na perspectiva da elaboração de políticas educacionais, o município 

enquanto ente federativo, fica comprometido em sua autonomia ferida, em razão das 

políticas públicas advindas da esfera federal, considerando que o município assume 

a tutela dessas políticas da esfera local. Na compreensão de Almeida Júnior, Brasil 

e Lima (2012) [...]. Quando as desigualdades são muito grandes, a colaboração e a 

cooperação correm o risco de se dar sob a subordinação de um ente federativo a 

outro, provocando o choque de estrutura de poder e de autonomia. 

Os autores Abrucio e Franzese (2007) fazem apontamento das práticas 

aplicadas comumente na gestão da educação pública nos municípios brasileiros, 

principalmente os pequenos, e percebem a falta de nexo entre as ações municipais 

e ações do governo central, desta forma,  

 
(...) é que as diferentes esferas de governo efetivem, ao mesmo tempo, 
iniciativas de políticas públicas sem nenhuma integração, ou até mesmo em 
direções opostas. Esta prática faz com que os recursos públicos de cada 
ente federativo sejam aplicados isoladamente, atacando de maneira 
sobreposta praticamente os mesmos problemas. Com isso, perde-se uma 
oportunidade de potencializar recursos que são escassos e articular ações 
de maneira a gerar melhores resultados. (ABRUCIO e FRANZESE, 2007 p, 
14) 
 

Souza e Faria (2004) também se posicionam a respeito da prática de gestão, 

indicando que os problemas locais, muitas vezes, são considerados irrelevantes na 

construção da política educacional, pois, foi uma distinta separação entre as 
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políticas executadas pelos governos federal e estadual em relação ao município e 

que, muitas vezes, desconsidera as prioridades e especificidade local, acabando 

também por se aterem às ações de aporte administrativa e político-partidária. 

Nesta direção, Mendes e Gemaque (2011) apontam que essas políticas 

elaboradas pelo Governo Federal têm proporcionado à prática da ingerência, 

desrespeitando assim as definições e competências estabelecidas pela CF/88 e pela 

LDB 9.394/96 para cada ente federado dentro do federalismo brasileiro. Segundo 

Camini (2010), as orientações formuladas no poder central, assumidas e executadas 

de forma compartilhada e descentralizada por todas as instâncias, também podem 

contribuir para a homogeneização da gestão, aplicando-se moldes nacionais 

generalizados através de programas distribuídos em todo o país, obedecendo aos 

regulamentos fixos e, dessa forma, a enorme diversidade regional, estadual e 

municipal fica totalmente desconsiderada.  

Há de se observar que mesmo diante deste cenário complexo de 

descentralização versus centralização, é possível perceber que algumas práticas 

são identificadas como diferenciadas, tanto nos Municípios, como em escolas, desta 

forma, Rosar (2010) assinala, 

 
Apesar de se constatar que o MEC realiza processos de indução dos 
projetos a serem executados pelos dirigentes estaduais e municipais de 
educação, definindo prioridades previamente estabelecidos, no âmbito do 
governo, e que estes, por sua vez, se utilizam dos mesmos procedimentos 
para direcionar a ação dos administradores educacionais no âmbito das 
escolas, é possível identificar graus de autonomia possíveis de serem 
alcançados, quando existe uma decisão do coletivo de educadores e 
educandos, no sentido de realizar o seu próprio projeto político- pedagógico, 
resultante de uma reflexão profunda, e, portanto, crítica, em que se avaliam 
as possibilidades e os limites de uma ação coordenada, para além das 
definições previamente estabelecidas por organismos externos à realidade 
das escolas. (ROSAR, 2010, p, 170) 

 

O sentido e o significado que essas instituições deram aos programas do 

MEC fizeram valer o processo de autonomia e de gestão democrática, que ainda 

não é o ideal, mas torna a sociedade conhecedora dos projetos educacionais e, ao 

mesmo tempo, convocando-a para a participação e comprometimento com os 

projetos.  Neste sentido, a gestão democrática deu significado às ações isoladas e 

estanques do MEC, o que, inevitavelmente, gerou os processos participativos, que 

consideramos como indissociáveis da luta em defesa da escola pública. Assim, 

 
A gestão democrática, além de prevista na legislação, constitui-se num 
mecanismo de promoção da eficiência do processo educacional. A 
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participação efetiva da comunidade da escola na construção do projeto 
político pedagógico e na gestão da escola produz uma motivação e uma 
mobilização que resulta na transformação do espaço da escola num 
ambiente propício para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. 
(JUNIOR, BRASIL e LIMA, 2012, p, 19) 
 

Na contramão da gestão democrática, Souza e Faria (2004) e Abrucio e 

Franzese (2007) chamam atenção para o fato da conversão que houve da 

municipalização/descentralização, promovendo a prefeiturização, já que a 

transferência se deu somente no âmbito da administração sem, contudo, propiciar a 

autonomia e a participação da comunidade nas decisões educacionais. Seguindo 

este pensamento, o quadro que se apresenta de maneira geral, no âmbito municipal, 

é de estabelecimento de um processo de “re-centralização”. O excesso de 

programas a ser gerido pelo município torna as políticas municipais centralizadas e 

de pouca articulação com a local, à falta autonomia aos dirigentes municipais e, por 

outro lado, as práticas dos gestores são de tradições semelhantes ao coronelismo e 

com tendências centralizadoras. Desta maneira,  

 
A tendência à “prefeiturização” do poder, o pouco controle da sociedade 
sobre as ações do poder público, sobretudo, nas áreas mais pobres e em 
pequenas municipalidades, além da baixa qualidade da burocracia 
municipal reduzira o potencial transformador da descentralização. 
(ABRUCIO e FRANZESE 2007, p 7) 
 

Ao se pensar na municipalização parte-se do pressuposto que as pessoas 

não residem na União ou no estado, mas sim no município. Desta maneira, é na 

esfera municipal que as políticas sociais se efetivam. Desta forma, a repartição de 

competência recai sobre a opção da descentralização como a forma melhor de 

gerenciar. 

 As questões locais, as dificuldades, as oportunidades e as fraquezas da 

educação municipal são conhecidas de fato pelos sujeitos que, cotidianamente, se 

debruçam a buscar e mediar os questionamentos que emerge do dia a dia da 

educação, os diagnósticos feitos por consultorias e por agentes externos levam por 

vezes a marca do medo de quem não quer desvelar a realidade do seu município.  

Desta forma, o financiamento da educação via 

descentralização/municipalização deveriam manter-se abertos para o democrático, 

para a pluralidade, para a regionalidade, nesta direção, Bordignon (1993) afirma 

que,  
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A municipalização pode dar espaço a essa criatividade, se as políticas 
nacionais forem concebidas como estratégias de mediação das propostas 
locais. Pela sua natureza, não cabe ao MEC, definir, propor, (ou impor?) e 
administrar grandes projetos nacionais, mas sim, apoiar técnica e 
financeiramente os projetos estaduais e municipais, mediar o local com o 
nacional. (BORDIGNON, 1993, p 159) 
 

Both (1997), afirma, para que a municipalização traga consigo o princípio da 

gestão democrática, essa gestão precisa ser assumida por atores políticos com o 

seguinte perfil “administradores de espírito aberto e democrático”, partindo do 

entendimento que, “dentro do contexto normal, os munícipes não procuram solução 

para as suas necessidades fora do âmbito municipal, mas acorrem aos serviços que 

lhes ficam mais próximos”. O autor conclui ainda, que “a municipalização permite a 

recuperação ou o esforço do direito de cidadania”. 

A municipalização parte do pressuposto que a descentralização do sistema de 

ensino consiste na passagem das responsabilidades de decisões e de execução dos 

serviços do ensino do governo estadual para os municípios (ARRETCHE, 1996), 

mas que nem sempre considera a capacidade técnica e estrutural do município para 

conduzir uma grande rede de educação, e ao mesmo tempo, se 

desresponsabilizando totalmente pela educação do cidadão que, mesmo estudando 

na esfera municipal, em outro momento vai progredir nos estudos em uma rede 

estadual. Desta forma, a educação do estado e do município precisa atuar de modo 

cooperativo, tendo em vista, o sucesso educacional do educando. 

Para Fonseca, essa questão precisa ser entendida tendo em vista os 

seguintes pontos, 

 
A municipalização do ensino não tem valor em si, não podendo ser 
considerada fim, mas meio ou instrumento para a consecução de 
objetivos educacionais. Ao educando não interessa a que instância 
administrativa cabe a responsabilidade pela educação e sim que esta lhe 
seja concedida da forma mais eficiente possível. Ele não é municipal, 
estadual ou federal, mas cidadão brasileiro (FONSECA, 1990, p. 135). 
Grifo meu.  
 

Neste sentido, a municipalização precisa ser entendida como um processo de 

aproximação de serviços ao cidadão, mas que, no entanto, a responsabilidade do 

financiamento e da colaboração é de todos os entes federados reconhecidos 

constitucionalmente. 

Oliveira (2012) afirma que no que concerne ao enfrentamento da melhoria das 

condições de acesso à educação de qualidade, existe uma profunda desigualdade 

ao maior princípio capaz de tornar este objetivo capaz de ser efetivado: A igualdade 
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no financiamento. Torná-la real é a única condição capaz para a plena concretização 

do direito à educação, segundo a égide do princípio da igualdade de todos perante a 

lei.  
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3 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO: CONTEXTUALIZANDO 

 

Após a eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, o poder 

executivo adotou uma “política de governo” cujo programa para a educação tinha um 

slogan – Uma escola do Tamanho do Brasil, constituindo assim, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE que, segundo o governo federal, era uma 

proposta democratizante de acesso e garantia de permanência nas escolas para os 

alunos em todos os níveis de ensino, sendo apresentado ao país, em abril de 2007, 

por meio do Ministro da Educação, Fernando Haddad (Assis, 2008). 

O PDE foi criado no âmbito do Ministério da Educação, sendo estruturado a 

partir de quatro decretos presidenciais, o de Nº 6.093/07 dispõe sobre a organização 

do Programa Brasil Alfabetizado; o de Nº 6.094/07 que trata da implementação do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; o de Nº 6.095/07 refere-se as 

diretrizes para a constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFET e por fim, o de Nº 6.096/07 que institui o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. 

Para os articuladores do PDE, ele é um plano coletivo de médio e longo 

prazo, sistêmico, cujo objetivo é melhorar a qualidade da educação no País, como 

foco prioritário na educação básica. Ele foi instituído baseando –se em seis pilares: 

 
i) visão sistêmica da educação, ii) territorialidade, iii) desenvolvimento, iv) 
regime de colaboração, v) responsabilização e vi) mobilização social – que 
são desdobramentos conseqüentes de princípios e objetivos constitucionais, 
com a finalidade de expressar o enlace necessário entre educação, território 
e desenvolvimento, de um lado, e o enlace entre qualidade, eqüidade e 
potencialidade, de outro. O PDE busca, de uma perspectiva sistêmica, dar 
conseqüência, em regime de colaboração, às normas gerais da educação a 
articulação com o desenvolvimento socioeconômico que se realiza no 
território, ordenado. (BRASIL, 2007, p, 11). 
  

Esses pilares consolidaram-se por meio de programas (mais de 40) que foram 

organizados em torno de quatro eixos norteadores: 1. Alfabetização; 2. Educação 

Superior; 3. Educação Profissional; 4.  Educação Básica.  Esses programas e ações 

dispõem-se a identificar e resolver os problemas que comprometem de maneira 

direta a Educação brasileira. Também consideram uma proposta inovadora, por 

abarcar ações de combate a problemas sociais que dificultam o ensino e o 

aprendizado com qualidade e equidade. Ainda destacam que o PDE, dois pontos 
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são fundamentais a formação de professores e a valorização dos profissionais da 

educação, temas que serão detalhados adiante. 

 

3.3 Eixo 1. Alfabetização, Educação Continuada e Diversidade 

 

Os dados referentes ao analfabetismo no país ainda são graves, 

particularmente quando se refere à alfabetização dos jovens e adultos a partir dos 

15 anos de idade, sendo que a maior parte destas pessoas se concentram no 

Nordeste. A este fato relacionamos o aumento das desigualdades regionais na 

oferta de uma educação de qualidade, em decorrência disso, o analfabetismo se 

concretiza nas regiões mais pobres do país. Dados apresentados no documento, 

afirmam que: 

 
Cerca de 30% da população analfabeta com mais de 15 anos está 
localizada no Nordeste. Dentre os mil municípios com os menores IDEB, 
80,7% estão no Nordeste e, destes, 86% têm taxa de analfabetismo 
superior a 30%. (BRASIL, 2007, p, 36)  

 

Nesta direção, o PDE vem ao encontro de atender esta demanda e se 

apresenta o Programa Brasil Alfabetizado em uma nova versão que se caracterizou 

da seguinte forma,  

 
Aprofundamento da visão sistêmica da educação, integrando, em cada 
município, a alfabetização à EJA. As salas de alfabetização, a cada 
formatura, devem ser transformadas em salas de educação continuada de 
jovens e adultos, o que ocorrerá com maior freqüência se os equipamentos 
públicos e os professores da rede pública forem incorporados ao programa, 
sobretudo no campo – o que não significa prescindir da sociedade civil 
organizada, que pode desempenhar importante papel na mobilização da 
comunidade e na formação especializada dos alfabetizadores, 
concretizando as dimensões da transparência e da mobilização social, 
fundamentais ao PDE. (BRASIL, 2007, p, 36) 
 

Desta maneira, o programa tem ainda em seu bojo, a intenção de resgatar 

uma dívida histórica no que concerne a inclusão educacional das camadas sociais 

menos favorecidas. A idealização deste programa visava alcançar a compreensão 

de que, 

 
Educação significa respeitar as especificidades de indivíduos e 
comunidades, incluir e preservar as diferenças, realizando a diversidade na 
igualdade como fundamento primeiro do ato educativo. Assim se permite 
considerar as turmas comuns de ensino regular nas quais haja inclusão, a 
reserva indígena, a comuna quilombola ou o assentamento como “territórios 
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de cidadania” ou arranjos educativos específicos nos quais se promove o 
desenvolvimento humano de todos e de cada um. (BRASIL, 2007, p, 37). 
 

Desta forma, a educação de todos os povos e classes sociais se constituiu 

como um resgate da educação que, por muito tempo, foi negada e/ou ofertada de 

maneira negligenciada durante décadas pelos governantes.  Por certo, essa visão 

que tem como perspectiva a inclusão social e étnica precisa ser compreendida e 

internalizada dentro do arranjo do regime de colaboração, com responsabilidades 

compartilhadas entre todos os entes federados. 

 

3.4 Eixo 2. Educação Superior 

  

O PDE apresenta como propostas para expansão do ensino superior o 

programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 

consolidado através do Decreto n° 6.096/2007, que teve como objetivo inicial a 

ampliação das vagas de ingresso, a diminuição das taxas de evasão nos cursos 

presenciais de graduação,  a expansão e defesa da universidade pública, o aumento 

do investimento na educação superior, além de alargar o ingresso de estudantes de 

classes sociais de menor renda na universidade pública.  

Para a consolidação das metas do REUNI, foi criado o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), instituído através do Decreto nº 7.234, de 19 de 

julho de 2010, que se caracterizou como uma política nacional de assistência 

estudantil, oferecendo assistência à moradia, alimentação, transporte, à saúde, 

inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico ao estudante. Essas 

ações são executadas pela própria Universidade, que deve garantir o 

acompanhamento e avaliação de desenvolvimento do programa.  

A democratização do acesso, a partir da iniciativa privada, foi garantida 

através da reformulação dos moldes da oferta do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES). Também houve, a implantação do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), que tem como objetivo a concessão de bolsas 

de estudos, para alunos egressos de escola pública, com renda familiar per capita 

de até um salário mínimo e meio para bolsa integral e de até três salários mínimos, 

para bolsa parcial de 50%. Ficou estabelecido que só haveriam dois tipos de bolsas 

integral ou parcial de 50% e, que os beneficiários fossem selecionados pelo ENEM. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm
http://portal.mec.gov.br/Link%20para:%20http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7234.htm
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Esse programa foi instituído através das isenções fiscais dadas pelo governo às 

instituições privadas de ensino superior (BRASIL, 2007). 

Diante desta conjuntura de criação de novos programas e expansão do 

financiamento, a educação superior foi reformulada, promovendo a ampliação de 

vagas e do acesso. Neste contexto de reformas, ficou ainda estabelecido novo 

programa de avaliação institucional: avaliação de cursos e avaliação de 

desempenho dos estudantes, esses três pontos tornaram-se a base da regulação da 

avaliação, diante de um desenho institucional que permitia as instituições, condições 

de construir sua reputação e conquistar autonomia (BRASIL, 2007). 

 

3.5 Eixo. 3. Educação profissional 

 

A educação profissional e tecnológica dentro do PDE foi pensada na 

perspectiva de ampliar em 150% o parque federal de educação profissional e 

tecnológica em apenas oito anos, rompendo com o longo período em que a 

educação tecnológica foi pensada e idealizada como perspectiva de qualificação e 

inclusão, mas que de fato na rubrica do financiamento pouco foi priorizado.  A 

implementação da educação tecnológica procurou firmar uma conexão entre 

educação, território e desenvolvimento. O formato do curso foi construído na 

perspectiva de estabelecer: 

 
Sintonia com a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos 
locais; estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo e o cooperativismo, apoiando processos educativos que 
levem à geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos 

de autogestão. (BRASIL, 2007, p, 32). 
 

Para consolidar esta proposta foram criados os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), que foi instituído a partir da reorganização 

das instituições federais de educação profissional e tecnológica, (antigos CEFET) 

com a finalidade de ter “uma atuação integrada e referenciada regionalmente, 

evidencia com grande nitidez os desejáveis enlaces entre educação sistêmica, 

desenvolvimento e territorialidade.” (BRASIL, 2007, p, 32). 

Nesta direção ainda, outras ações foram implementadas no sentido de 

ampliar a oferta do ensino profissionalizante, a exemplo da educação de jovens e 

adultos foi integrada à educação profissional, através do Programa Nacional de 
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Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária (PROJOVEM). O primeiro 

visava orientar os sistemas estaduais e o sistema federal a proporcionar educação 

profissional integrada ao ensino médio na modalidade educação de jovens e adultos 

e o segundo se constituiu como orientação aos sistemas municipais na mesma 

direção quanto às séries finais do ensino fundamental. 

 

3.6 Eixo 4. Educação básica 

 

Na educação básica o PDE focalizou as suas ações nas seguintes áreas: 

Formação de professores e Piso Salarial Nacional; Financiamento: Salário-educação 

e FUNDEB; Avaliação e responsabilização: o IDEB e o Plano de Metas; 

Planejamento e gestão educacional.  

 Neste eixo, ele fez suas interlocuções com diversos mecanismos da União 

criados, para melhorar a assistência financeira e técnica à educação básica. Desta 

forma, a assistência financeira da União se fez por meios de transferências de 

recursos financeiros ou de bens materiais, tais como livros de literatura, livros 

didáticos, equipamentos de informática, mobiliário escolar, transporte escolar 

(ônibus, lancha, bicicleta). No quesito, de assistência técnica, a materialização 

ocorre, principalmente, por meio da oferta de programas de capacitação de gestores 

escolares, dirigentes municipais, membros de conselhos da área da educação, 

programas de formação inicial e continuada de professores, disponibilização de 

instrumentos de planejamento, gestão e monitoramento de políticas e avaliações.  

 

3.6.1 Qualificação Profissional e Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN 

 

A política nacional de valorização dos professores da Educação Básica foi 

consolidada a partir de 04 aspectos: formação inicial e continuada; piso salarial 

profissional; jornada integral com, pelo menos, 30% de horas-atividade e carreira 

com progressão constante e compensadora. 

A formação inicial e continuada ofertada no PDE tem a intenção de solucionar 

os problemas que o docente encontra em seu cotidiano escolar, no exercício da 



45 
 

docência. Deste modo, o PDE, para garantir uma rede de formação de professores, 

tendo em vista a garantia do dispositivo da legislação inspirou-se na meta para 

formação continuada estabelecida no PNE;   

 
Ampliar, a partir da colaboração da União, dos estados e dos municípios, os 
programas de formação em serviço que assegurem a todos os professores 
a possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela LDB, 
observando as diretrizes e os parâmetros curriculares” e “Desenvolver 
programas de educação a distância que possam ser utilizados também em 
cursos semipresenciais modulares, de forma a tornar possível o 
cumprimento da meta anterior (BRASIL, 2007, p, 07). 

 

Para operacionalizar a formação dos professores em nível superior, a 

responsabilidade foi atribuída a Universidade Aberta do Brasil – UAB e o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, que por sua vez, 

transformam o cenário atual da formação de professores, instituindo relação 

permanente entre educação superior e educação básica. Sendo determinante para a 

União, o compromisso com a formação de professores para os sistemas públicos de 

educação básica. Neste contexto, a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES passa a promover não apenas o 

desenvolvimento de pessoal para o nível superior, mas a formação de pessoal de 

nível superior para todos os níveis da educação. 

No sentido de melhorar a remuneração dos professores da educação básica, 

a política do PDE propiciou uma emenda na Constitucional, que deu nova redação 

dos art. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu no art., 206, inciso VIII, a 

obrigação de que lei federal fixe o piso salarial nacional do magistério, sendo assim 

a Emenda Constitucional Nº 53, estabeleceu que 

 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2006) 

 

A partir dessa nova alteração na Constituição, o acordo se concretizou 

através Lei nº 11.738, de 16/7/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do magistério público da educação básica. Desta 

forma, resgatou-se o pacto histórico firmado no Palácio do Planalto, em 1994, entre 

o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Secretários de Educação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#cfart206viii
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(CONSED), a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e outros atores 

sociais. (BRASIL, 2007).   

Contudo, no âmbito municipal mesmo com a ação da descentralização 

financeira dos recursos por parte do MEC, essas políticas exigem soluções 

nacionais para os problemas locais da educação. Outro aspecto cabe ressaltar para 

o cumprimento da LEI, o envolvimento dos profissionais do magistério nos seus 

sindicatos, de forma a garantir o fortalecimento da própria classe docente, formando 

um grupo de participação ativa e democrática nas deliberações das políticas 

educacionais. De certo, este engajamento refletirá na melhoria da qualidade 

educacional, no processo de democratização da educação e no fortalecimento das 

entidades sindicais. 

 

3.6.2 Financiamento: O FUNDEB e sua reorganização 

 

A principal política de colaboração intergovernamental de financiamento da 

educação se dá por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

vigente desde 2007, criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado 

pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007. Ele veio substituir o FUNDEF, 

um fundo formado para financiar somente o ensino fundamental, enquanto que o 

FUNDEB amplia o financiamento para toda Educação Básica. Na concepção do 

PDE, o FUNDEB se expressa da seguinte maneira, 

 
Trata-se, no que diz respeito à educação básica, de uma expressão da 
visão sistêmica da educação, ao financiar todas as suas etapas, da creche 
ao ensino médio, e ao reservar parcela importante dos recursos para a 
educação de jovens e adultos. É também a expressão de uma visão de 
ordenação do território e de desenvolvimento social e econômico, na 
medida em que a complementação da União é direcionada às regiões nas 
quais o investimento por aluno é inferior à média nacional. (Brasil, 2007, 
p.18) 

 
A reorganização do financiamento apresentou várias melhorias no 

financiamento da Educação Básica, inicialmente houve a distinção dos coeficientes 

de pagamento das matrículas, que não se deu apenas por etapa e modalidade da 

educação básica, mas também pela ampliação da jornada escolar: e assim a escola 

de tempo integral recebe 25% a mais por aluno matriculado; a creche conveniada foi 
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contemplada para efeito de repartição dos recursos do Fundo, e por fim o cuidado à 

educação infantil foi complementada pelo ProInfância, programa que tem financiado 

a ampliação da rede física de atendimento da educação infantil pública.  

Os estudos de Oliveira (2012) salientam que a implantação do Fundeb 

apresenta vantagens em relação ao Fundef, mas que possui alguns pontos 

controversos, 

 
O Fundeb, aprovado pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro 
de 2006, veio resolver o problema da priorização do ensino fundamental em 
relação às demais etapas e modalidades da educação básica, mas 
representou um retrocesso no que diz respeito à superação da 
desigualdade regional. Neste caso, a complementação prevista aos estados 
mais pobres é limitada a 10% do valor total do fundo, de modo que não é 
necessário que o per capita destes atinja a média nacional. Ou seja, 
abandona- se a perspectiva de complementar até a média nacional, 
limitando a contribuição da União a 10% do fundo. Os reclamos da política 
macroeconômica de contenção do gasto público falaram mais alto. 
(OLIVEIRA, 2012, p, 42) 
 

Mesmo assim, aos nossos olhos, essas mudanças trazem impactos positivos 

para o financiamento municipal, principalmente pelo acréscimo das matrículas na 

Educação Infantil. Além disso, fica claro, que uma das principais intenções do 

FUNDEB, ao ser criada, foi assegurar a valorização do magistério, questão 

fundamental para o avanço na qualidade do ensino. É importante considerar que 

muitas mudanças ocorreram nessas políticas de financiamento, geridas por fundos, 

podemos apontar que embora, 

 
Sua concepção equalizadora seja mais tímida que a do Fundef, na prática, 
tem representado maior aporte de recursos por parte da União ao ensino 
básico. O impacto das políticas de fundos é conhecido. Ampliaram o 
atendimento das redes municipais, inclusive no Nordeste, reduziram a 
desigualdade de recursos disponíveis entre diferentes redes no interior de 
cada estado, aumentaram os salários aviltantes existentes anteriormente à 
sua implantação (salários inferiores a um salário mínimo), impulsionaram o 
processo de universalização do ensino fundamental. Entretanto, a limitação 
dos montantes utilizados pela complementação da União, no caso do 
Fundef por não cumprimento da legislação e no caso do Fundeb por 
limitação do montante na lei, reduziu o impacto equalizador que as 
propostas poderiam ter. (OLIVEIRA; SOUSA, 2010, p. 19). 

 

Salientamos que estas políticas desenvolvidas ainda são insuficientes para a 

valorização dos docentes; porque embora ela proponha a efetivação de melhores 

salários para os docentes, como forma de valorização profissional, isso ainda não foi 

alcançado por significativa parcela dos professores do país. Essa proposta de 

melhoria, tem ainda a perspectiva, que através do incentivo financeiros possa-se 

atrair profissionais para a carreira docente. 
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3.4.3 O IDEB: avaliação x responsabilização 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um identificador 

numérico, que tem como objetivo a avaliação da Educação Básica, constituído a 

partir de resultados combinados do desempenho escolar (Prova Brasil) e de 

rendimento escolar (fluxo apurado pelo censo escolar) que consiste em uma fórmula 

numérica que incide em um único indicador de qualidade.  

Apesar disso, a avaliação da educação básica, no âmbito do PDE, sofreu 

reformulações, estabeleceu-se vinculações inéditas, baseada em três aspectos, 

entre: avaliação, financiamento e gestão. Desta forma, trouxe para o sistema 

educacional a responsabilização, tendo como foco e finalidade a mobilização social. 

Em decorrência dessa visão, as transferências voluntárias de determinados 

programas de iniciativa do governo federal se concretizou com base no IDEB. Então, 

as escolas ou municípios que não alcançaram os índices previstos, recebiam 

incentivos financeiros para incrementar a educação em seus espaços educativos. 

Para a aferição dos índices educacionais alcançados, o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB), foi reformulado em 2005, com o objetivo de realizar a 

“primeira avaliação universal da educação básica pública” (BRASIL, 2007, p, 20). A 

partir daí os dados do SAEB, deixaram de ser amostrais e passaram a ser divulgado 

por rede e por escola. Essa nova metodologia de avaliação aumentou 

expressivamente a responsabilização da comunidade de pais, professores, 

dirigentes e da classe política com o aprendizado. Desta forma, segundo o 

documento do PDE, esses mecanismos de aferição da educação tem o aspecto de 

“responsabilização e mobilização social tornam a escola menos estatal e mais 

pública” (BRASIL, 2007, p, 20). 

 Nesta direção, o documento ressalta ainda que, “a divulgação permite 

identificar boas práticas, que valem ser disseminadas, e insuficiências, o que torna 

possível enfrentá-las de forma efetiva” (BRASIL, 2007, p, 20). Cabe ainda ressaltar 

neste texto, que os dados obtidos são consequência da combinação do rendimento 

escolar (fluxo apurado pelo censo escolar), resultados de desempenho escolar 

(Prova Brasil) em um único indicador de qualidade: IDEB. Entretanto, alguns autores 

vêm sistematicamente combatendo essas afirmações que se apresentam nos 

discursos e nos documentos oficiais, segundo Voss (2011), 
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Os discursos oficiais acabam, assim, por produzir certas “verdades”, tais 
como: “a qualidade da Educação Básica depende da elevação dos 
resultados do IDEB “; “a qualidade é compromisso de todos”; “o emprego de 
tecnologias como o PAR possibilita a elevação da qualidade”. Tais 
produções de verdades têm, elas próprias, efeitos de saber-poder e, de 
alguma maneira, também determinam o que o discurso deve efetuar para 
poder falar de tais objetos (VOSS, 2011, p 61) 

 

Desta maneira, atuar nos espaços locais onde e como a educação acontece 

exige de todos os educadores e gestores uma nova forma de pensar a política 

pública, os programas governamentais e, sobretudo, avaliar os discursos, contudo, 

não perder de vista o nosso compromisso político com a qualidade da educação 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

4 O PLANO DE METAS E PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR 

 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo 

Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, é um programa estratégico do PDE. Ele busca 

colocar à disposição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, instrumentos 

eficazes de avaliação e de implementação de políticas de melhoria da qualidade da 

educação, sobretudo da educação básica. A proposta, segundo o documento, o 

Plano de Metas, visa implementar o novo regime de colaboração entre os entes 

federados sem ferir-lhes a autonomia, respeitando especialmente a decisão política, 

a ação técnica e atendimento da demanda educacional, para assegurar à melhoria 

dos indicadores educacionais (BRASIL, 2007). 

O Plano de Metas foi construído a partir dos dados aferidos pelo IDEB em 

escala nacional. O MEC realizou estudos em parceria com organismos 

internacionais, e escolas e redes de ensino, para identificar escolas com 

desempenho acima do previsto. Tal fato, teve o objetivo de “identificar um conjunto 

de boas práticas às quais poderia ser atribuído o bom desempenho dos alunos” 

(BRASIL, 2007, p, 24). Essas práticas exitosas serviram de base para subsidiar a 

elaboração de 28 diretrizes que orientaram um plano de metas concretas, efetivas, 

partilhando competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de 

programas de manutenção e desenvolvimento da educação básica. O quadro abaixo 

apresenta as 28 diretrizes do Plano de Metas. 

 

Quadro 1 – Do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação 

Plano de Metas – Compromisso Todos Pela Educação 

I- Estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir;  
 

II Alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame 
periódico específico;  

III - Acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua freqüência e do seu 
desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente;  

IV - Combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como 
aulas de reforço no contra-turno, estudos de recuperação e progressão parcial;  

V -  Combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-freqüência do 
educando e sua superação;  

VI- Matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência;  

VII - Ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola para 
além da jornada regular;  

VII - Valorizar a formação ética, artística e a educação física;  

IX - Garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas 
classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas;  

X - Promover a educação infantil;  
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XI - Manter programa de alfabetização de jovens e adultos;  

XII - Instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de 
profissionais da educação;  

XIII - Implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, privilegiando 
o mérito, a formação e a avaliação do desempenho;  

XIV - Valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho eficiente no 

trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e 

trabalhos especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional;  

XV - Dar conseqüência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após avaliação, 
de preferência externa ao sistema educacional local;  

XVI - Envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político pedagógico, 

respeitadas as especificidades de cada escola;  

XVII - Incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que acompanhem as 

dificuldades enfrentadas pelo professor;  

XVIII - Fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e exoneração de 
diretor de escola;  

XIX - Divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 3o;  
 

XX - Acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, as 
políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de 
continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas;  

XXI - Zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento 
efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social;  

XXII - Promover a gestão participativa na rede de ensino 

XXIII - Elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando inexistentes;  

XXIV - Integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, esporte, 
assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando 
com sua escola;  

XXV - Fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com as 
atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e 
consecução das metas do compromisso;  

XXVI - Transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e 
equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar;  

XXVII - Firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infra-estrutura da 
escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas;  

XXVIII - Organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das associações de 
empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do 
sistema educacional público, encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento 
das metas de evolução do IDEB. 

Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm 

 

Conhecidas as 28 diretrizes estabelecidas e os termos de compromisso 

assinados, os municípios prioritários iniciaram o processo de elaboração de seu 

PAR. 

De acordo com nosso estudo, podemos definir o PAR como um conjunto de 

ações multidimensionais subdivididas em quatro áreas: Gestão Educacional; 

Formação de Professores e de Profissionais da Educação; Práticas Pedagógicas e 

Avaliação; Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, gerados a partir de um 
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amplo diagnóstico da situação educacional dos municípios, com apoio técnico e 

financeiro do Ministério da Educação, visando o cumprimento das metas do 

programa, Compromisso Todos pela Educação. 

A adesão dos municípios ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, se dá por meio da assinatura do termo de convênio ou cooperação, 

firmado entre o MEC e Município aderente. Para tanto, são considerados prioritários 

os municípios com baixo IDEB. Percebe-se então, que maneira os convênios 

unidimensionais e aligeirados, antes realizados através de um PTA - Plano de 

Trabalho Anual, deram lugar aos Planos de Ações Articuladas (PAR). 

É importante destacar que esta política educacional implantada por meio do 

PDE/PAR, inaugura uma discussão importante sobre o Pacto Federativo e as 

relações entre os entes federados. Para Saviani, essa proposta de melhoria da 

educação tem características de um plano que “visa responsabilizar principalmente 

os gestores municipais pela qualidade do ensino, assegurando-se apoio técnico e 

financeiro da União com eventual colaboração do estado” (SAVIANI, 2009, p. 24). 

O Plano de Metas nos fornece uma compreensão do federalismo educacional, 

uma vez que, este plano é a expressão do modo como a União tem se mantido 

como um Estado interventor. As intenções do Plano de Metas são concretizadas 

através de adesão voluntárias ao PAR (Plano de Ações Articuladas), com 

características de um plano plurianual, com a presença da União na efetivação, 

através de Assistência Técnica (AT) e Assistência Financeira (AF). 

Pressupomos que a adesão ao Plano de Metas ocorre possivelmente, 

mediante o interesse na ampliação dos recursos para garantir o financiamento da 

educação municipal, deste modo, vislumbram no PAR, a possibilidade de 

financiamento para resolverem os problemas locais. Além disso, esse plano 

acrescenta novos caminhos para a efetivação do regime de colaboração, 

vislumbrado na CF/88 e na LDB 9.394/96. Desse modo, os gestores municipais 

visualizam no PAR uma fonte de financiamento para resolver os problemas locais. 

Dessa forma, além das transferências obrigatórias, os municípios podem contar com 

as transferências voluntárias através do PAR. Todavia, essa política de 

descentralização se apresenta em uma equação de difícil resolução, principalmente 

para os municípios de pequeno porte, por se caracterizar com maior transferência de 

encargos sem a devida correspondência do aporte financeiro. 
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Para Sari (2009), esse contexto de adesão ao PAR pode ser apreendido da 

seguinte maneira, 

 
A adesão ao Compromisso é, hoje, requisito para o apoio suplementar e 
para as “transferências voluntárias” da União às redes públicas de 
educação básica; quer dizer, a previsão é de que a assistência da União 
tida como “voluntária” (em oposição aos programas educacionais universais 
e transferências previstas em lei) seja direcionada às redes escolares 
públicas com índices mais baixos e que se comprometam com as metas do 
Compromisso e do PAR. (SARI, 2009, p 101). 

 
É importante ressaltar que esta política educacional manteve uma discussão 

acerca do Pacto Federativo e as relações entre os entes federados. Para Saviani, 

essa proposta de melhoria da educação tem características de um plano que “visa 

responsabilizar principalmente os gestores municipais pela qualidade do ensino, 

assegurando-se apoio técnico e financeiro da União com eventual colaboração do 

estado” (SAVIANI, 2009, p. 24). 

 
 
4.3 O Plano de Ações Articuladas – PAR do município de Canavieiras: um 

estudo de caso 

 

Neste tópico, descrevemos as características geográfico-históricas, 

econômicas, sociopolíticas e educacionais do Município de Canavieiras - BA, e a 

configuração dos instrumentos de planejamento educacional, com ênfase no Plano 

de Ações Articuladas (PAR), como ferramenta de operacionalização da política 

educacional no Município de Canavieiras. Apresentamos, também, os principais 

aspectos do diagnóstico, o volume de ações programadas por dimensão e o termo 

de compromisso firmado entre o Ministério da Educação e o Prefeito municipal de 

Canavieiras. 

 

4.1.1 Caracterização do Município  

 

O espaço da pesquisa é o município de Canavieiras–Ba, que está localizado 

no Sul da Bahia, distante 596 km da Capital do Estado. Possui uma extensão 

territorial de 1.326,931 km2 e um litoral com mais 50 km de praias. Canavieiras é 

uma ilha banhada por três rios principais: Rio Pardo, Rio Cipó, Rio Patipe.  
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O censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, registrou que Canavieiras possui uma população de 32.336 habitantes, 

sendo 25.903 na Zona Urbana e 6.433 na Zona Rural. Desse número de habitantes, 

é importante registrar que 16.247 são mulheres e 16.089 são homens.  

 

Tabela 1. População do Município Canavieiras  

Anos Total da 
População Total de 

homens 
Total de 

mulheres 

Total da 
população 

urbana 

Total da 
população 

rural 

2000  35.322  15.855  16.009  26.343  8.979 

2010 32.336 16.089 16.247 25.903 6.433 

Fonte: Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010 Acesso em: 19 

mai. 2015. 

Mesmo com a oferta de Estabelecimentos de Ensino, o número de jovens 

com idade entre 15 anos ou mais não alfabetizados é preocupante. Segundo 

informações do Indicadores Demográficos e Educacionais -  IDE 2010, o município 

de Canavieiras apresenta o seguinte perfil: população total de 10 a 15 anos 

corresponde a 17,50% da população; o número de analfabetos com mais de 15 anos 

compreende um total de 27,70%, perfazendo um total de 45,20% de analfabetos no 

município. Certamente, se compararmos esses percentuais com outras regiões do 

Sul do país, como por exemplo, Rio Grande do Sul, se verificará que o Nordeste 

está distante da média nacional e que, o município de Canavieiras ainda se encontra 

mais longe do índice desejável de pessoas letradas. Segundo informações do IDEB, 

2006, o município de Canavieiras tem uma população acima de 15 anos ou mais de 

23.650 habitantes; destes o total de analfabetos é de 6.134, sendo 3.852 na zona 

urbana e 2.282 na zona rural com uma taxa de analfabetismo em torno de 25,9%. 

 É importante salientar que as iniciativas governamentais conjuntas nas 

esferas municipal, estadual e federal vêm buscando reduzir o número de analfabetos 

por meio de projetos fomentados pelo Governo Federal e o Governo do Estado, a 

saber: Brasil Alfabetizado, Pescando Letras, Letramento, Regularização de Fluxo 

Escolar e EJA, Alfabetização dos Garis, BB Educar. Recentemente, o Município 

passou pelo processo de implementação do programa Todos pela Alfabetização – 

TOPA, do Governo do Estado, que visa a alfabetização de jovens e adultos. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010
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Tabela 2. População seguindo localização e faixa etárias sobre o Município de Canavieiras - 

BA 

População (1) 
(Localização / 
Faixa Etária) 

Ano 
0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

6 a 14 
anos 

15 a 
17 
anos 

18 a 
24 
anos 

25 a 
35 
anos 

Mais 
de 35 
anos 

Total 

Urbana 
2000 2.234 1.138 5.308 1.979 3.728 3.658 8.299 26.344 

2007 1.917 1.073 5.302 1.607 3.925 4.418 9.628 27.870 

2010 1.505 839 4.602 1.635 3.082 4.240 10.000 25.903 

Rural 
2000 663 414 1.916 645 1.262 1.255 2.825 8.980 

2007 554 323 1.375 440 933 1.008 2.739 7.372 

2010 462 255 1.117 375 805 896 2.447 6.417 

Total 

2010 462 255 1.117 375 805 896 2.447 6.417 
2000 2.897 1.552 7.224 2.624 4.990 4.913 11.124 35.324 

2007 2.471 1.396 6.677 2.047 4.858 5.426 12.637 35.242 

 2010 1,697 1.094 5.779 2.010 3.887 5.136 12.447 32.320 

PIB (2) IDH (3) IDI (4) Taxa de analfabetismo (5) 

 120.241 0,640  0,44 

População de 10 a 
15 anos 

População de 15 anos 
ou mais 

17,50 27,70 

Fonte: Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ide/2000,2007,2010/gerarTabela.php>. Acesso em: 16 
mai. 2015. 

 

 A população infantil (0-5 anos) possui um número 2.791 habitantes; o número 

de habitantes de (6 a 17 anos) corresponde a 7.789 habitantes, assim, o Município 

possui uma população de 10.580 crianças em idade escolar. 

Os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 

apontam que, em 2010, o índice para o Desenvolvimento Humano Municipal de 

Canavieiras (IDH-M) se mantém em uma relação relativamente baixa, tomando 

como o parâmetro o índice estadual e o nacional, que apresentam os seguintes 

indicadores (0,640, 0,660, 0,727). O Município, no ranking classificatório, ocupa a 

seguinte posição 4395º. No que concerne à educação, a realidade não é diferente, 

os índices se caracterizam com números muito baixo, mantendo-se aquém das 

médias nacionais e estaduais, conforme se observa nesta sequência, (434, 0,555, 

0,673).         

Diante deste cenário, depreende-se que a educação municipal precisará 

mobilizar esforços para vencer os desafios que agora estão postos.  Nesse sentido, 

necessitamos (re) pensar a educação, organizá-la em uma gestão democrática e 

participativa, em que todos os envolvidos sintam-se responsáveis por seu processo, 

com vistas à qualidade que ora se almeja. 
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4.1.2 Plano de Ações Articuladas de Canavieiras 

 

Como bem sabemos o parâmetro para a inclusão do Município no PAR é ter o 

IDEB insatisfatório, abaixo de 2,8. E, o Município de Canavieiras no ano de 2007 

apresentou um índice de rendimento escolar de 2,7, abaixo da meta projetada, 

tornando –se apto para integrar o programa. Assim, em 2008, o Município de 

Canavieiras foi incluído entre os 585 Municípios que iriam participar do PAR. 

A fase diagnóstica, teve orientação de consultores contratados pelo MEC para 

nortear o trabalho de assistência técnica à elaboração do PAR. No Município de 

Canavieiras o diagnóstico foi realizado pela equipe gestora da época, composta de 

profissionais de vários seguimentos educacionais e da sociedade civil, sob a 

coordenação técnica do MEC. 

A base para o diagnóstico foi organizada a partir das quatro dimensões 

estruturadas: 1- Gestão Educacional; 2- Formação de Professores e de Profissionais 

de Serviços e Apoio Escolar; 3 - Práticas Pedagógicas e Avaliação; 4 - Infraestrutura 

Física e Recursos Pedagógicos. Essas dimensões são formadas por áreas de ação 

e cada área apresenta indicadores com características próprias, constituindo um 

total de 52 indicadores comuns a todos municípios. 

Na estrutura do documento de orientação para elaboração do PAR, a 

dimensão I gestão educacional foi o aspecto que apresentou mais áreas para o 

diagnóstico, tendo como expectativa trazer para o município uma visão ampla dos 

aspectos de controle social, financiamento, processos participativos da comunidade 

e recursos humanos.  Ficando composta por 05 áreas e 20 indicadores: área 1 - 

Gestão democrática: articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino / 09 

indicadores; área 2 - Desenvolvimento da educação básica: ações que visem a sua 

universalização, a melhoria das condições de qualidade da educação, assegurando 

a equidade nas condições de acesso e permanência e conclusão na idade 

adequada / 03 indicadores; área 3 - Comunicação com a sociedade / 04 indicadores; 

área 4 - Suficiência e estabilidade da equipe escolar / 02 indicadores  e área 5 - 

Gestão de finanças / 02 indicadores. 

A dimensão II, trata da formação de professores e dos profissionais de serviço 

e apoio escolar e condições de trabalho e pretendeu avaliar os aspectos da 

formação inicial e continuada dos professores, da formação profissional dos 
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funcionários de serviços e apoio escolar e a formação dos professores para o 

cumprimento da Lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da história e cultura 

afro-brasileira e africana nas redes públicas. A dimensão foi estruturada com 05 

áreas e 10 indicadores para o diagnóstico:  área 1 - formação inicial de professores 

da educação básica / 04 indicadores; área 2 - formação continuada de professores 

da educação básica / 03 indicadores; área 3 -  formação de professores da 

educação básica para atuação em educação especial, escolas do campo, 

comunidades quilombolas ou indígenas / 01 indicador; área 4 - formação inicial e 

continuada de professores da educação básica para cumprimento da Lei 10.639/03 / 

01 indicador  e área 5 - formação do profissional de serviços e apoio escolar / 01 

indicador.  

A terceira dimensão das práticas pedagógicas e avaliação, foi estruturada 

com apenas duas áreas e 08 indicadores, tornando-se a menor dimensão, tanto nos 

aspectos do diagnóstico como no oferecimento de ações. Área 1 - Elaboração e 

organização das práticas pedagógicas / 04 indicadores e área 2 - Avaliação da 

aprendizagem dos alunos e tempo para assistência individual/coletiva aos alunos 

que apresentam dificuldade de aprendizagem / 04 indicadores 

A quarta e última dimensão foi a  de Infraestrutura física e recursos 

pedagógicos, que contemplou 03 áreas e 14 indicadores: Área 1 - Instalações físicas 

gerais / 07 indicadores; área 2 - Integração e expansão do uso de tecnologias da 

informação e comunicação na educação pública / 02 indicadores; e área 3 - 

Recursos pedagógicos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

considerem a diversidade das demandas educacionais / 05 indicadores. 

Os critérios de pontuação para o diagnóstico descrita pelo Ministério da 

Educação corresponde a quatro níveis. São eles: 

 
Critério de Pontuação 4: os aspectos observados apontam para uma 
situação positiva, e para esse indicador não serão necessárias ações 
imediatas. 
Critério de Pontuação 3: os aspectos observados revelam que a situação 
se apresenta com mais aspectos positivos do que negativos, significando 
que o município desenvolve, parcialmente, ações que favorecem o bom 
desempenho no indicador em questão. Para esse indicador também, não 
serão programadas ações imediatas. 
Critério de pontuação 2: A descrição aponta para uma situação 
insuficiente, com mais aspectos negativos do que positivos. Serão 
necessárias ações imediatas, que poderão ser de execução pelo próprio 
município, ou contar com o apoio técnico e/ou financeiro do Ministério da 
Educação. 
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Critério de Pontuação 1: A descrição aponta para uma situação crítica, de 
forma que não existem aspectos positivos, apenas negativos. Serão 
necessárias ações imediatas, que poderão ser de execução pelo próprio 
município, ou poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do 
Ministério da Educação (BRASIL/MEC, 2008, p. 9-10). 

 

Para a realização do diagnóstico, o município reuniu os seguimentos da 

sociedade e representantes educacionais de várias instituições. Os critérios de 

avaliação e pontuação dos indicadores obedeceram às orientações do MEC/FNDE 

com pontuação numa escala de 1 a 4. As pontuações 3 e 4 caracterizava-se como 

situação positiva, com a ações a longo prazo. A pontuação 1 e 2 indicava uma 

situação insuficiente, necessitando de ações imediatas. 

A síntese do diagnóstico municipal, realizado por gestores escolares, técnicos 

municipais, professores, coordenadores pedagógicos, conselhos municipais de 

educação, sindicatos dos professores e vereadores, ficou assim definida:  

 

Quadro 2 – Diagnóstico do PAR – Síntese por dimensão  

Dimensões Pontuação 

 4 3 2 1 n/a 

1. Gestão Educacional 1 2 9 7 1 

2. Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio 

Escolar 

 

0 0 3 7 0 

3. Práticas Pedagógicas e Avaliação 0 2 3 3 0 

4. Infra-Estrutura Física e Recursos Pedagógicos 0 0 8 6 0 

Total 1 4 23 23 1 

Fonte: http://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico 

 

O quadro acima apresenta o resultado da avaliação diagnóstica do PAR de 

Canavieiras, e a pontuação obtida a partir da análise dos indicadores, organizados 

por quatro critérios de pontuação, desta forma,  a Gestão Educacional teve sete (7) 

indicadores avaliados com critério um (1) e nove (9) com critério dois (2). Os critérios 

de pontuação três (3) foi validado em dois (2) indicadores, o critério 4 (quatro) 

aparecem, nesta dimensão, com um (1) sinalização e o critério não se aplica 

aparece para um (1) indicador. Na dimensão Formação de Professores e de 

Profissionais de Serviço e Apoio Pedagógico, sete (07) indicadores obtiveram 

critérios de pontuação 1 (um), 3 (três) obtiveram critérios de pontuação 2 (dois); e 

nenhum indicador desta dimensão foi avaliado com critério 3 (três) e 4 (quatro). A 

http://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico
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dimensão Práticas Pedagógicas e Avaliação, três (3) indicadores foram classificados 

com critério 1(um), três (3) com critério 2 (dois) e apenas dois indicadores com 

critério 3 (três). Também nessa dimensão, nenhum indicador foi avaliado com critério 

quatro. Na última dimensão, infraestrutura e Recursos Pedagógicos, seis (6) 

indicadores obtiveram pontuação 1 (um) e oito (8)  indicadores pontuação 2 (dois). 

Não houve pontuação com critérios 3 (três) e 4 (quatro) nessa dimensão 

(BRASIL/SIMEC, 2009, s/p). 

A pontuação 1, foi sinalizada em  vinte e três (23) indicadores; a pontuação 2, 

foi registrada também em  vinte e três (23) indicadores, sinalizando assim a 

necessidade imediata de intervenção; a pontuação 3, recebeu a avaliação em quatro 

(4) indicadores e a pontuação 4, ficou  sinalizada em 1 (um) indicador.  

Nota – se que o quadro apresenta um (1) indicador, com a opção não se 

aplica, ou seja, o município zerou com a alternativa não se aplica, o indicador que 

avaliava a existência de parcerias externas para execução/adoção de metodologias 

específicas, na área 3 que aborda a questão da Comunicação com a sociedade. 

Mas, todavia, não deixou claro o motivo pela escolha da alternativa, ou seja, o 

município ao escolher esta opção fechou as portas para a vinda de qualquer 

programa ou ação que visasse à abertura de parcerias externas. 

Observamos que o município, pontuou apenas um indicador com a pontuação 

04, na dimensão da gestão educacional, na área 1, que refere-se a Gestão 

democrática: articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino e o indicador 

trata da composição e atuação do Conselho de Alimentação Escolar – CAE. Ou 

seja, em 52 indicadores o município identificou um único ponto que merecia a 

pontuação 4.  

 

4.1.3 Assinatura do termo de Cooperação Técnica do Município  

 

A assinatura do Termo de Cooperação Técnica foi realizada pelo prefeito da 

cidade Sr. Zairo Jacques Pinto Loureiro e o Ministro da Educação, Prof. Fernando 

Haddad, que assinaram o Termo de Cooperação Técnica Nº 23048, com a data de 

12 de agosto de 2009.3 

                                                           
3 A vigência foi para um período de 04 (quatro) anos, mas no caso específico de Canavieiras O tempo 

de vigência foi menor, visto que, o município só pôde elaborar o PAR no ano de 2008, pois ele não 
estava dentro do rol dos municípios prioritários, tendo como parâmetro o baixo IDEB 
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O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a conjugação 
de esforços entre as partes para a promoção de ações e atividades que 
contribuam para o processo de desenvolvimento educacional do município, 
visando a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 
IDEB.  
 

O documento, demonstra que a melhoria do IDEB era o ponto alto do 

convênio e, que as várias ações deveriam convergir de maneira incisiva na mudança 

do índice de desempenho escolar dos alunos. Nesse enfoque, o PAR, firma parceria 

direta com o IDEB, é a ótica gerencial ratificada no plano do governo, como assinala 

Dourado (2013): 

 
A avaliação da educação básica, marcada por vários mecanismos, provas e 
índices, não estrutura como um sistema orgânico, mas se traduz na 
superposição de ações e em instrumento de monitoramento da educação, 
em sua maioria por meio de políticas e ações propostas e coordenadas pela 
União, sem a efetiva relação de cooperação com os demais entes 
federados (DOURADO, 2013, p, 773). 
 

Portanto, fica definida a partir desse processo avaliativo nacional, a regulação 

estabelecida e incentivada pelo governo. Trata-se, portanto de uma política de 

avaliação transgressora, ela não considera fatores relativos à ordem social e 

econômica que atuam no âmbito educacional e que interferem diretamente na 

qualidade da educação pública, definindo, portanto, o sucesso esperado.  

Stephen Ball, afirma que a partir da globalização presente no mundo atual, 

existe uma semelhança nas políticas no mundo. O autor indica que estas 

similaridades têm responsabilizado à figura do gestor pelos resultados. As metas, e 

os seus objetivos a serem atingidos. O autor ainda discute, dizendo que: 

 
Embora exista, claramente, uma variação na cadência, no grau de 
intensidade e no hibridismo da implementação destas novas tecnologias de 
políticas, elas fazem parte, em geral, de um mesmo conjunto flexível de 
políticas, partes das quais são enfatizadas e implementadas de formas 
diferentes em circunstâncias e locais diferentes [...] A figura central em tudo 
isto é um ator relativamente novo no cenário das organizações do setor 
público – o gestor. O propósito da devolução, tal como formulado pela 
OCDE (1995, p. 8), é „encorajar os gestores a centrarem-se nos 
resultados‟[...] (BALL, 2001, p. 103-104). 

 

Este modelo com aspectos fortemente gerencial de implementação de 

políticas públicas, segundo Ball (2005), “tem sido o mecanismo central da reforma 

política e da reengenharia cultural do setor público nos países do Norte nos últimos 

20 anos” (BALL, 2005, p. 544). 
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Outra cláusula importante no convênio com o Município, que merece atenção 

especial é a relativa aos recursos financeiros. Ela expressa que, 

 
CLÁUSULA SEXTA - Não haverá transferência voluntária de recursos 
financeiros entre os partícipes para a execução deste Termo de 
Cooperação Técnica. As despesas necessárias à plena consecução do 
objeto acordado, tais como serviços de terceiros, pessoal, deslocamentos, 
comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão 
por conta de dotações específicas constantes nos orçamentos dos 
partícipes e/ou outros parceiros. 
 

Ao analisarmos a cláusula acima constata-se que não há uma definição clara 

quanto aos recursos financeiros, afirma-se que “Não haverá transferência voluntária 

de recursos financeiros entre os partícipes para a execução deste Termo de 

Cooperação Técnica”.  Entende-se, que não há previsão de novos recursos para a 

implementação das ações. Então, há de se questionar: Como implantar os projetos 

do PAR com tão parcos recursos? Qual a efetiva contribuição que o PAR traz para 

os municípios? Ou ainda, o PAR seria mais um instrumento de controle da educação 

nos Municípios?  

Depreende-se então que, a sexta cláusula, do contrato firmado para a 

implantação do PAR, não favoreceria, o aumento no volume dos recursos 

financeiros para a rubrica educacional. Na verdade, o que aconteceu foi à 

centralização de recursos. Em outras palavras, o que houve foi a junção, de todos os 

programas vigentes no MEC e no FNDE para um único modo de viabilização e 

execução, qual seja, a centralização. Além dos mais, esse modelo de gestão 

implantado através do PAR traz consigo os valores defendidos na gestão praticada 

pela iniciativa privada, cujo mote é: Eficiência, equidade, qualidade, participação 

social e transparência. 

 

4.1.4  As ações do PAR previstas para o Município de Canavieiras – BA 

 

O Município de Canavieiras ao fazer a adesão do PAR em 2008, após a 

realização do diagnóstico, gerou um conjunto de ações que se configurou como o 

PAR, conforme apontamos no gráfico 1 abaixo: 
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Gráfico 1. Ações do PAR no Município de Canavieiras, 2009 - 2011 

 

 Fonte: http://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico (elaborada pela autoras) 

 

As ações de atendimento previstas para o município de Canavieiras em sua 

primeira adesão ao PAR em 2008, sob a responsabilidade do MEC, totalizaram em 

103 ações. Nada obstante, o plano também elencava ações que eram de 

responsabilidades do Município. Para o Município a quantidade de ações elencadas 

totalizou um número de 62 ações, distribuídas nas várias dimensões e conforme o 

gráfico acima. 

Ainda com base nos dados apresentados no gráfico 1, destaca-se a 

Dimensão Formação de Professores e Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, 

destaca-se um maior número de ações e subações programadas, com um total de 

oitenta (80). A Dimensão Gestão Educacional vem em segundo lugar, com quarenta 

e oito (48) ações. A Dimensão de Práticas Pedagógicas e Avaliação ficou em 

terceiro lugar, com vinte (20) ações e seguida vem da Dimensão de Infraestrutura, 

com um quantitativo correspondente a dezessete (17) ações. 

Essas ações de responsabilidade do Município, em sua maioria, tinha o viés 

de operacionalizar as ações do MEC. Desta forma, se a ação era formação para 04 

(quatro) conselheiros, o município tinha como responsabilidade disseminar a 

formação para todos os conselheiros municipais. Constituindo um elo, para garantir 

a eficácia das ações. 

 

http://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico
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4.1.5  O diagnóstico e as ações da dimensão Gestão Educacional no PAR do 

Município de Canavieiras – BA 

 

A Gestão Educacional na perspectiva do PAR tem a reponsabilidade de 

promover e articular a gestão democrática; desenvolver ações para universalização 

da educação básica; fomentar a comunicação com a sociedade e comunidade 

escolar; regulamentar a carreira dos profissionais e realizar ordenamento da rede; e 

a gestão dos recursos financeiros, nesta direção, as ações estão organizadas no 

sentido de promover a democratização, participação e da gestão financeira. 

 Para a análise sobre a dimensão I – Gestão Educacional, no PAR o ponto de 

partida teórico foi o entendimento do conceito de gestão, processo dinâmico a ser 

efetivada nos sistemas educacionais e unidades escolares, visando a garantia da 

autonomia e a construção de processos coletivos de administração, participação e 

decisão. Daí então, passamos a apresentar as ações previstas, tendo como principal 

ação a formação de dirigentes municipais, gestores escolares e conselheiros, 

visando o fortalecimento da gestão democrática. Foi garantido ainda, a 

universalização do Ensino Fundamental para as crianças de 06 anos e a elaboração 

de planos de carreiras e plano municipais de educação. 

Vejamos, então, como foi desenvolvido este estudo que iniciou com a 

diagnóstico, que obteve as seguintes pontuações na avaliação dos seus indicadores: 

 

Quadro 3 – Diagnóstico da dimensão I - Gestão Educacional 

Área Indicadores Pontuação 

Área 1. Gestão democrática: 
articulação e desenvolvimento 
dos sistemas de ensino 

Existência de Conselhos Escolares (CE) 2 

 Existência, composição e atuação do Conselho 
Municipal de Educação 

2 

 Composição e atuação do Conselho de Alimentação 
Escolar – CAE 

4 

 Existência de projeto pedagógico (PP) nas escolas e 
grau de participação dos professores e do CE na sua 
elaboração; de orientação da SME e de consideração 
das especificidades de cada escola 

3 

 Critérios para escolha da direção escolar 2 
 Existência, acompanhamento e avaliação do Plano 

Municipal de Educação (PME) desenvolvido com 
base no Plano Nacional de Educação 

 
1 

 Plano de carreira para o magistério 2 
 Estágio probatório efetivando os professores e outros 

profissionais da educação 
1 

 Plano de Carreira dos Profissionais de serviço e 
apoio escolar 

1 
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Área 2. Desenvolvimento da 
educação básica: ações que 
visem a sua universalização, a 
melhoria das condições de 
qualidade da educação, 
assegurando a eqüidade nas 
condições de acesso e 
permanência e conclusão na 
idade adequada. 

Implantação e organização do ensino fundamental de 
nove anos 

1 

 Existência de atividades no contra-turno  
1 

 Divulgação e análise dos resultados das avaliações 
oficiais do MEC 

2 

   
Área 3. Comunicação com a 
sociedade 

Existência de parcerias externas para realização de 
atividades complementares 

1 

 Existência de parcerias externas para 
execução/adoção de metodologias específicas 

0 Não se 
aplica 

 Relação com a comunidade/ Promoção de atividades 
e utilização da escola como espaço comunitário 

2 

 Manutenção ou recuperação de espaços e 
equipamentos públicos da cidade, que podem ser 
utilizados pela comunidade escolar. 

2 

   
Área 4. Suficiência e 
estabilidade da equipe escolar 

Quantidade de professores suficiente  
2 

 Cálculo anual/semestral do número de remoções e 
substituições de professores 

2 

   
Área 5. Gestão de finanças Cumprimento do dispositivo constitucional de 

vinculação dos recursos da educação. 
1 

 Aplicação dos recursos de redistribuição e 
complementação do Fundeb 

3 
 

Fonte: SIMEC, 2009. (Elaborado pela autora). 

 

Observando-se o quadro 3, percebe-se que nove (09) indicadores receberam 

a pontuação 2, o que apontava para uma situação, com mais aspectos negativos do 

que positivos. Sendo necessárias ações imediatas, que poderão ser de execução 

pelo próprio município, ou contar com o apoio técnico e/ou financeiro do Ministério 

da Educação. A pontuação 1, foi sinalizada em sete (07) indicadores, o que 

demonstra a situação crítica que os indicadores se encontravam, necessitando de 

intervenções imediatas. Ou seja, dezesseis (16) indicadores da avaliação foi 

sinalizado com pontuação que indicava uma situação desfavorável, sendo 

necessário a criação de ações. Indicando ações imediatas, que poderão ser 

executadas pelo próprio município, ou contar com o apoio técnico e/ou financeiro do 

Ministério da Educação.  

Diante do diagnóstico foram elencadas trinta (30) ações, sendo 12 (doze) que 

demandavam assistência técnica do MEC e dezoito (18) de responsabilidade do 
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município, que tinha como foco resolver o problema de gestão no município.   

Conforme apresentamos abaixo: 

 

Quadro 4 -  Ações da Dimensão I - Gestão Educacional do PAR- Canavieiras – BA -2008-2011 

Ações Executadas Executadas 
em parte 

Não executadas Sem informações Total 
 

Total de ações 04 06 20 01 31 

Ações de 
Assistência Técnica 
do MEC  

01 03 07 01 12 

Ações de demanda 
municipal 

03 03 12 - 18 

Fonte: Pesquisa de Campo/Canavieiras, BA, 2014. Organizado pelas autora 

 

O quadro 4 refere-se ao status da execução das ações por parte do 

MEC/FNDE, que ficaram assim definidas: 

 

Quadro 5 – Dimensão I - Gestão educacional, ações programadas no Par - Canavieiras, 2009 

Dimensão Ações programadas Situação em 2014 

G
e
s
tã

o
 E

d
u
c
a
c
io

n
a

l 

1. Capacitar servidor da SME, para formação de conselheiros 
escolares, pelo Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares. 

Parcialmente 
executada 

2. Construir juntamente com a SME 1 documento com 
propostas de reordenamento de rede, pelo Programa 
Microplanejamento Educacional. 

Não executada  

3. Capacitar diretor em curso de aperfeiçoamento, pela Rede 
Nacional de Formação Continuada de Professores da 
Educação Básica - Aperfeiçoamento - Diretores Escolares. 

Não executada  

4. Capacitar diretor em curso de aperfeiçoamento, pelo 
Progestão - Programa de Capacitação a Distância para 
Gestores Escolares.  

Não executada  

5. Capacitar professor para atuar como gestores da 
Educação de Jovens e Adultos (técnicos da SME, 
diretores ou professores), pela SECAD - Programa de 
Formação em EJA - Formação Continuada de Gestores 
dos Sistemas de EJA. 

Não executada  

6. Capacitar servidor da SME, para formação dos demais 
servidores da SME, pelo Programa Nacional de 
Acompanhamento e Avaliação do PNE e dos Planos 
Decenais Correspondentes.  

Não executada  

 7. Construir juntamente com a SME 1 documento com 
propostas de reordenamento de rede, pelo Programa 
Microplanejamento Educacional. 

Não executada  

 8. Capacitar gestor municipal pelo Pradime - Programa de 
Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação. 

Executada 

 9. Capacitar conselheiro, para formação dos demais 
conselheiros municipais, pelo Pró-Conselho - Programa 
Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de 
Educação. 

Executada  

 10. Capacitar diretor em curso de especialização, pelo 
Programa Nacional Escola de Gestores da Educação 
Básica. 

Executada 
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 11. Disponibilizar de material informativo, para qualificação da 
equipe da SME, pelo SECAD - Programa Mais Educação 
(kit informativo). 

Não identificada  

 12. Atender escola pelo Programa SECAD - Com-vida 
(Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na 
Escola). 

Não identificada  

Fonte: SIMEC, 2009. (Elaborado pela autora). 

 
Na análise identificamos que, das doze (12) ações geradas de 

reponsabilidades do MEC, uma (01) foi executada parcialmente, seis (06) não foram 

executadas, duas (02) plenamente executadas e duas (02) não identificadas. No que 

se refere às ações do município verificamos que doze (doze) das ações não foram 

executadas, três (03) foram executadas e três (03) ações foram parcialmente 

executadas.  

As ações desta dimensão priorizaram vários elementos para a melhoria dos 

processos de gestão, destacamos como principais: a formação de conselheiro, 

divulgação de IDEB, da aplicação dos recursos. No entanto, as ações em sua 

maioria não foram concluídas. Mas, ainda assim, vários avanços foram 

apresentados, por exemplo, a criação e Plano de Carreira do Magistério, Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação.  No PAR estava previsto também a criação 

de conselhos escolares e as respectivas formações dos conselheiros e estas duas 

ações não ocorreram. Gadotti afirma que essas ações através do Programa 

Nacional dos Conselhos Escolares, visou “fortalecer à participação, à busca da 

autonomia e à gestão democrática na escola’’, assim essa deve ser uma ação que 

novamente seja escolhida como prioridade para o município, diante da sua 

importância social. Sendo assim, o autor aponta alguns entraves para efetivação 

democrática, 

 
(...) trabalhadores em educação tem encarado a gestão democrática mais 
como um encargo do que como uma possibilidade de participação, uma 
mera transferência de responsabilidade que acaba por responsabilizar, 
principalmente o docente, pelo mau desempenho da escola e da qualidade 
da educação. (GADOTTI, 2014, p. 3) 
 

Nessa direção, a participação deve ser um elemento de incentivo direto na 

concretização da gestão democrática nos municípios, onde as pessoas se sintam 

partícipes do processo educacional, rompendo com essa visão fragmentada da 

responsabilização pelo fracasso da qualidade da educação. Para efetivar a 

participação na gestão educacional, Gadotti assevera que a participação deve ser 

uma “metodologia permanente” e não apenas aquela que tem como objetivo a 
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validação de ações ou de prestação de contas, sem uma real participação e 

colaboração no decorrer das atividades.  

 Visando o atendimento dessas dificuldades, o PAR contemplou ainda nesta 

dimensão, a formação de gestores e de dirigente municipal, contribuindo assim, na 

formação das pessoas que tem em suas mãos o poder de democratizar os 

processos participativos nas instituições onde atuam.  

 

4.1.6 O diagnóstico e as ações da dimensão Formação de Professores e de 

Profissionais de Serviços e Apoio Escolar no PAR do Município de Canavieiras – BA 

 

A qualidade educacional deve estar associada a formação inicial e continuada 

do professor, valorização dos profissionais de escolas públicas e a melhoria das 

condições do trabalho docente. No diagnóstico realizado em 2008 para a elaboração 

do PAR, o município pontuou essa dimensão com as seguintes pontuações. 

 

Quadro 6 – Diagnóstico da dimensão II - Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e 

Apoio Escolar 

Área Indicadores Pontuação 

Área 1. Formação inicial de 
professores da educação básica. 

Qualificação dos professores que atuam nas 
creches 

1 

 Qualificação dos professores que atuam na 
pré-escola 

1 

 Qualificação dos professores que atuam nas 
séries iniciais do ensino fundamental 

1 

 Qualificação dos professores que atuam nos 
anos/séries finais do ensino fundamental 

2 

Área 2. Formação continuada de 
professores da educação básica 

Existência e implementação de políticas para 
a formação continuada de professores que 
atuam na Educação Infantil 

1 

 Existência e implementação de políticas para 
a formação continuada de professores que 
atuam na Educação Infantil 

2 

 Existência e implementação de políticas para 
a formação continuada de professores, que 
visem a melhoria da qualidade de 
aprendizagem da leitura/escrita e 
matemática nos anos/séries finais do ensino 
fundamental. 

 
 
 

  
2 

Área 3. Formação de professores da 
educação básica para atuação em 
educação especial, escolas do campo, 
comunidades quilombolas ou 
indígenas. 

Qualificação dos professores que atuam em 
educação especial, escolas do campo, 
comunidades quilombolas ou indígenas. 

2 

Área 4. Formação inicial e continuada 
de professores da educação básica 
para cumprimento da Lei 10.639/03 

Existência e implementação de políticas para 
a formação inicial e continuada de 
professores, que visem a implementação da 

1 
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Lei nº 10.639,1de 09 de janeiro de 2003. 
Área 5. Formação do profissional de 
serviços e apoio escolar 

Grau de participação dos profissionais de 
serviços e apoio escolar em programas de 
qualificação específicos 

 
 
 

1 

Fonte: SIMEC, 2009. (Elaborado pela autora). 

 

Nesta dimensão, o município obteve 06 indicadores com a pontuação 1,  e os 

04 restantes com a pontuação 02. Assim, necessitam de uma intervenção imediata. 

Nesta direção, 76 ações foram geradas para solucionas os problemas detectados 

nos aspectos da formação dos professores e dos profissionais, sendo que 71 eram 

de assistência técnica do MEC e 05 de responsabilidade do município. Essa 

dimensão foi caracterizada como a de maior número de ações, que ficaram assim 

distribuídas:  42% ensino fundamental anos finais; 28% ensino fundamental anos 

iniciais; 11% educação do campo; 10% educação infantil; 6% profissionais da 

educação e 3% das ações para modalidade não definida.  

A análise realizada mapeou que, das 71 ações geradas de reponsabilidades 

do MEC, 90% não foi executada, 7% plenamente executada e 3% não identificada 

ou sem informação. As ações de responsabilidade do município foram analisadas 

obtendo os seguintes resultados, 60% não executada, 20 % plenamente executada 

e 20% parcialmente executada (Apêndice C).  

 

Quadro 7-  Ações da Dimensão II - Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio 

Escolar” do PAR- Canavieiras – BA -2008-2011 

Ações Executadas 
 

Executadas 
em parte 

Não executadas Sem informações Total 
 

Total de ações 06 01 67 02 76 

Ações de 
Assistência Técnica 
do MEC  

05 -- 64 02 71 

Ações de demanda 
municipal 

01 01 03 - 05 

Fonte: Pesquisa de Campo/Canavieiras, BA, 2014. Organizado pelas autoras 
 

Considerando os dados apontados acima, 90% do total das ações não foram 

executados ( Apêndice D e E). Assim sendo, no âmbito da educação infantil havia a 

oferta do Proinfantil - Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício 

na Educação Infantil, um curso de nível médio, que o município fez a adesão no 

SIMEC, elaborou o plano de adesão, cadastrou os profissionais aptos a receber a 

formação, indicou os possíveis tutores do quadro de efetivo da rede de ensino 
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municipal, entretanto, a formação não foi ofertada por parte do MEC. O mesmo fato 

ocorreu com a formação voltada para os profissionais da educação, o município 

aderiu ao Profuncionário, na perspectiva de formar os funcionários de escola, em 

efetivo exercício, em habilitação compatível com a atividade que exerce na escola, 

contudo, os trâmites não passaram da mera formalização técnica.  

Os anos iniciais do ensino fundamental teve a oferta de dois cursos: o curso 

do Pró - letramento que visava oferecer formação continuada de professores para a 

melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos 

anos/séries iniciais do ensino fundamental, este curso foi ofertado em parceria com 

a Universidade Estadual da Bahia - UNEB. Este segmento contou ainda com a 

formação do Alfabetização e Linguagem, ofertada pela Universidade de Brasília – 

UNB.  

A educação do campo os professores receberam a formação continuada do 

Programa Escola Ativa – PEA, curso oferecido em parceria com a Universidade 

Federal da Bahia – UFBA, onde dois professores efetivos da rede recebia a 

formação e atuavam no município como professores multiplicadores, na perspectiva 

de melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes multisseriadas das 

escolas do campo; implantar nas escolas recursos pedagógicos que estimulem a 

construção do conhecimento do aluno; e capacitar os professores que atuam na 

Educação do Campo nas classes multisseriadas. 

Os anos finais do ensino fundamental foi contemplado com a capacitação do 

GESTAR, que tem a perspectiva de proporcionar formação continuada em língua 

portuguesa e matemática aos professores dos anos finais (do sexto ao nono ano) do 

ensino fundamental em exercício nas escolas públicas. A formação possui carga 

horária de 300 horas, sendo 120 horas presenciais e 180 horas a distância (estudos 

individuais) para cada área temática, a formação ofertada foi realizada em parceria 

com a Universidade Federal do Recôncavo da – UFRB.  

O município recebeu através do PAR a formação continuada em outros três 

cursos, mas estas capacitações não estavam previstas nas ações pactuadas 

previamente e formalizadas através do Termo de Compromisso. Formação pela 

Escola, criado com a intenção de fortalecer a atuação dos agentes e parceiros 

envolvidos na execução, no monitoramento, na avaliação, na prestação de contas e 

no controle social dos programas e ações educacionais financiados pelo FNDE, é 

voltado, portanto, para a capacitação de profissionais de ensino, técnicos e gestores 
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públicos municipais e estaduais, representantes da comunidade escolar e da 

sociedade organizada; o curso do e-proinfo, que visava através da formação de 

professores, promover o uso pedagógico da informática na rede pública de 

educação básica; e o  Curso de mídias na educação foi oferecido pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB em duas modalidades: formação 

continuada com a carga horária de 180 h e especialização. 

 

4.1.7 O diagnóstico e as ações da dimensão Práticas Pedagógicas e Avaliação no 

PAR do Município de Canavieiras – BA 

 

Esta dimensão compreende os aspectos da avaliação da aprendizagem dos 

alunos e o redimensionamento da prática pedagógica a partir da ampliação ou 

dedicação de um tempo para o auxílio individual ou coletiva para os alunos que 

apresentem dificuldade de aprendizagem.  

Entendemos que a “avaliação é um processo abrangente da existência 

humana, que implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus 

avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão 

sobre o que fazer para superar os obstáculos” (VASCONCELLOS, 2007, p. 53-54). 

Ao mesmo tempo que, as práticas pedagógicas dizem respeito ao exercício ou 

conjunto de ações cotidiana que os professores e gestores realizam com o objetivo 

de ensinar ou melhorar o ensino aprendizagem dos educandos. 

No tocante à avaliação desta dimensão o diagnóstico apresentou os 

seguintes resultados. 

 

Quadro 8 - Diagnóstico da dimensão III - Práticas Pedagógicas e Avaliação 

Área Indicadores Pontuação 

Elaboração e organização das 
práticas pedagógicas 

Presença de coordenadores ou supervisores 
pedagógicos nas escolas 

 
2 

 Reuniões pedagógicas e horários de trabalhos 
pedagógicos, para discussão dos conteúdos e 
metodologias de ensino 

3 

 Estímulo às práticas pedagógicas fora do 
espaço escolar 

2 

 Existência de programas de incentivo à 
leitura, para o professor e o aluno 

1 
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Avaliação da aprendizagem dos 
alunos e tempo para assistência 
individual/coletiva aos alunos que 
apresentam dificuldade de 
aprendizagem 

Formas de avaliação da aprendizagem dos 
alunos 

 
1 

 Utilização do tempo para assistência 
individual/coletiva aos alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem 

2 

 Formas de registro da frequência 3 
 Política específica de correção de fluxo 1 

Fonte: SIMEC, 2009. (Elaborado pela autora). 

 
Na avaliação dos indicadores, o município sinalizou com a pontuação 3 

apenas dois indicadores, assim, esta nota não acarretou a produção de ações. 

Apesar disso, os demais indicadores foram situados entre a pontuação 1 e 2, o que 

incidiu sobre a geração de ações.  

Esta dimensão foi contemplada com 07 ações a serem executadas com a 

assistência técnica do MEC, e com igual quantidade de ações sob a 

responsabilidade do Município (Apêndice F). No quadro abaixo, apresentamos as 

ações de responsabilidade da União. 

 

Quadro 9 -  Ações da Dimensão - Práticas Pedagógicas e Avaliação do PAR- Canavieiras – BA, 

2008 - 2011 

Ações Executadas Executadas em 
parte 

Não 
executadas 

Sem 
informações 

Total 
 

Total de ações 07 03 03 01 14 

Ações de Assistência 
Técnica do MEC  

04 01 01 01 07 

Ações de demanda 
municipal 

03 02 02 - 07 

Fonte: Pesquisa de Campo/Canavieiras, BA, 2014. Organizado pelas autoras 

 

No quadro abaixo, apontamos o detalhamento da execução das ações 

geradas para a dimensão III, de responsabilidade do MEC/FNDE 

 
Quadro 10 – Dimensão III - Práticas Pedagógica e Avaliação, ações programadas no PAR - 
Canavieiras, 2009 
 

Dimensão Ações programadas Situação em 
2014 

 

1. Capacitar professor cursista para função de supervisão 
e/ou coordenação pedagógica, pela Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores da Educação 
Básica - Aperfeiçoamento - Coordenadores e 
Supervisores Pedagógicos 

Parcialmente 
executada 
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2. Construir juntamente com a SME documento com 
propostas de reordenamento de rede, pelo 
Microplanejamento Educacional. 

Não executada 

3. Capacitar professor cursista para atuar como gestores da 
Educação de Jovens e Adultos (técnicos da SME, 
diretores ou professores), pela SECAD - Programa de 
Formação em EJA - Formação Continuada de Gestores 
dos Sistemas de EJA. 

Não executada 

4. Capacitar professor cursista que trabalham na Educação 
de Jovens e Adultos, pela SECAD - Programa de 
Formação em EJA - Formação de Mediadores de 
Leitura. 

Não executada 

5. Capacitar professor cursista em curso de formação 
continuada, nas áreas de currículo e avaliação, pela 
Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 
da Educação Básica - Aperfeiçoamento - Currículo e 
Avaliação. 

Não executada 

6. Atender alunos do ensino fundamental, em programa 
específico de correção de fluxo escolar, por meio de 
tecnologia pré-qualificada no Guia de Tecnologias 
Educacionais - Programa de Correção de Fluxo Escolar. 

Executada 

7. Disponibilizar material para subsidiar na organização do 
currículo, pelo SECAD - Programa Mais Educação (kit 
informativo) 

Não identificada 

Fonte: SIMEC, 2009. (Elaborado pela autora) 

 

No que condiz ao implemento das ações, quatro (04) não foram executadas, 

uma (01) executada, uma (01) não identificada e uma (01) parcialmente executada. 

O quantitativo de ação priorizadas nesta dimensão, obtidos através dos 

dados, refletem as principais preocupações dos gestores educacionais no município 

de Canavieiras. É curioso observar que a preocupação com ensino foi bem 

pequena, a constar pelo número de ações voltadas para a melhoria da 

aprendizagem. 

 

4.1.8 O diagnóstico e as ações da dimensão Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos no PAR do Município de Canavieiras – BA. 

 

A dimensão da infraestrutura física foi considerada o centro das atenções dos 

gestores educacionais no momento da elaboração do PAR, porque trazia consigo a 

possibilidade de financiamento e de melhoria das escolas e dos equipamentos. 

Nesta direção, Bello (2011) ressalta que esta dimensão permitiria que, 

 
(...) prefeitos e secretários de educação realizem obras de grande 
visibilidade perante a população local sem comprometer os cofres 
municipais, como creches, escolas e bibliotecas, já que há, nesse caso, 
transferência de recursos financeiros do MEC para o âmbito municipal. Essa 
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visibilidade implica em aumento de prestígio dos gestores municipais na 
comunidade. (BELLO, 2011, p, 6) 

   

Devemos considerar que, boa parte dos municípios, principalmente os 

pequenos, não dispõe de recursos financeiros suficientes para prestar o atendimento 

às necessidades básicas da comunidade. Assim sendo, justifica-se a escolha feita 

com o excesso de preocupação com essa dimensão. 

No diagnóstico, o Município pontuou todos os indicadores com a pontuação 1 

e 2, indicando assim que necessita de ações imediatas e urgentes. 

 

 Quadro 11 -  Diagnóstico da dimensão IV - Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

Área Indicador Pontuação 

Instalações físicas gerais  Biblioteca: instalações e espaço físico  
1 

 Existência e funcionalidade de laboratórios 
(informática e ciências) 

1 

 Existência e conservação de quadra de esportes 2 
 Existência e condições de funcionamento da 

cozinha e refeitório 
2 

 Salas de aula: instalações físicas gerais e 
mobiliário 

2 

 Condições de acesso para pessoas com deficiência 
física 

1 

 Adequação, manutenção e conservação geral das 
instalações e equipamentos 

2 

Integração e expansão do uso de 
tecnologias da informação e 
comunicação na educação 
pública 

Existência de computadores ligados à rede mundial 
de computadores e utilização de recursos de 
informática para atualização de conteúdos e 
realização de pesquisas 

1 

 Existência de recursos audiovisuais 2 
Recursos pedagógicos para o 
desenvolvimento de práticas 
pedagógicas que considerem a 
diversidade das demandas 
educacionais 

Suficiência e diversidade do acervo bibliográfico 2 

 Existência, suficiência e diversidade de materiais 
pedagógicos (mapas, jogos, dicionários, 
brinquedos) 

2 

 Existência, suficiência e diversidade de materiais 
pedagógicos (mapas, jogos, dicionários, 
brinquedos) 

1 

 Existência e utilização de recursos pedagógicos 
que considerem a diversidade racial, cultural, de 
pessoas com deficiência. 

           1
  

 Confecção de materiais didáticos diversos 2 

Fonte: SIMEC, 2009. (Elaborado pela autora). 

A dimensão IV foi estruturada em dezessete (17) ações, sendo treze (13) a 

execução de responsabilidade do MEC/FNDE e quatro (04) de responsabilidade do 

Município. 
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Quadro 12 - Ações da Dimensão IV - Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos do PAR- 

Canavieiras – BA - 2008-2011 

Ações Executadas Executadas em 
parte 

Não 
executadas 

Sem 
informações 

Total 
 

Total de ações 07 04 03 03 17 

Ações de Assistência 
Técnica do MEC  

06 04 00 03 13 

Ações de demanda 
municipal 

01 00 03 - 04 

Fonte: Pesquisa de Campo/Canavieiras, BA, 2014. Organizado pelas autoras 

 

O termo de compromisso estabeleceu para o Município treze (13) ações. Na 

pesquisa, verificamos que 31% foram plenamente concluídas, 46% parcialmente e 

23% sem informações. 

Quadro 13 - Dimensão Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, ações programadas no PAR - 
Canavieiras, 2009 
 

Dimensão Ações programadas Situação em 2014 

 1. Disponibilizar recursos para  adequação da(s) 
sala(s) que receberão o(s) laboratório(s) de 
informática, pelo Proinfo - PDDE 

Executada 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 F

ís
ic

a
 e

 R
e

c
u

rs
o

s
 P

e
d

a
g

ó
g

ic
o

s
 

2. Implantar laboratório de Informática, pelo Proinfo - 
Programa Nacional de Tecnologia Educacional 
disseminar a utilização entre professores de 
recursos disponibilizados na rede de computadores, 
através de divulgação do Portal do Professor 

Executada 

3. Implantar sala(s) de recursos multifuncionais, pela 
SEESP - Programa de Implantação de Salas de 
Recursos Multifuncionais. 

Parcialmente 
executada 

4. Capacitar servidor da SME para utilização da 
metodologia do LSE - Levantamento da Situação 
Escolar .. 

Parcialmente 
executada 

5. Garantir para fornecimento de energia elétrica, até 
2011, pelo Programa Luz para Todos - MEC e MME  

Parcialmente 
executada 

6. Realizar juntamente com a SME a adequação de 
unidade(s) escolar(es) tornando-as acessíveis às 
pessoas com deficiência pelo SEESP - 
Acessibilidade. 

Parcialmente 

executada 

7. Implantar sala(s) de recursos multifuncionais, pela 
SEESP - Programa de Implantação de Salas de 
Recursos Multifuncionais. 

Parcialmente 
executada 

8. Disponibilizar material para subsidiar levantamento 
de informações, pelo Proinfo - Programa Nacional 
de Tecnologia Educacional.  

Não identificada 
 

9. Implantar programa de conexão à rede mundial de 
computadores, pelo Proinfo - Banda Larga nas 
Escolas e Gesac. 

Executada 

10. Disponibilizar materiais didáticos diversos para 
unidade(s) escolar(es), pelo Kit Pedagógico - SEB. 

Não identificada 
 

11. Disponibilizar materiais didáticos diversos para 
unidade(s) escolar(es), pelo Kit Pedagógico - SEB. 

Não identificada 
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 12. Disponibilizar material referencial (informativo e 

formativo) direcionado ao educador sobre os temas 
de diversidade, pelo Programa SECAD - Direitos 
Humanos. 

Executada 

 13. Disponibilizar material referencial (informativo e 
formativo), pelo SECAD - Programa Mais Educação 
(kit informativo). 

Executada 

Fonte: SIMEC, 2009. (Elaborado pela autora). 

 

A ação 01 foi plenamente executada. Contudo, vale ressaltar que os recursos 

recebidos eram insuficientes para a realização dos serviços de infraestrutura 

operacional. Desta forma, o Munícipio precisava complementar com recursos 

próprios. Com isso, ratificamos a tese de que, embora o MEC definisse as ações, 

quem efetivamente assumia a responsabilidade de executá-las, era o Município. 

Nas ações de nº 12 e 13 constatou-se a entrega dos materiais, contudo eles 

não foram efetivamente utilizados pela rede. Apontamos que faltou a principal ação, 

a formação dos professores. Isso inviabilizou a concretização do objetivo geral, 

combater preconceito nos espaços escolares, envolvendo todos os sujeitos no 

processo educacional. Fato idêntico ocorreu com a implantação do Programa Mais 

Educação, como política de Educação Integral, pois houve a implantação do 

programa em 04 (quatro) escolas municipais, contudo, o material com a finalidade 

de promover a formação e o debate das pessoas envolvidas no Programa Mais 

Educação não foi devidamente utilizado, e a esperada formação, não foi ofertada.  

 A ação de nº 05, Programa Luz para Todos - MEC e MME, constituída como 

uma ação de cunho intersetorial, incialmente planejada para o atendimento de 09 

(nove) escolas, mas somente 03 (três) escolas foram efetivamente contempladas 

com o programa. Desta forma, os alunos e professores do campo não possuem 

acesso a computador e televisão, ficando assim privados de recursos tecnológicos, 

que poderiam propiciar, dentro da escola, aulas e atividades lúdicas, contribuindo 

assim para uma aprendizagem mais prazerosa.  

As ações de Nº 03 e 06 foram realizadas parcialmente, entretanto, o dinheiro 

para a ação 06, disponibilizado na conta da APM (Associação de Pais e Mestres), 

possibilitou as seguintes reformas: alargamento de portas; construção de rampas e 

instalação de barras nos banheiros. Os demais requisitos, como colocação de 

sinalização tátil e visual, a adequação dos espaços físicos reservados à instalação 

de salas de recursos multifuncionais e a compra do mobiliário acessível, não foi 
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possível, pois os recursos foram insuficientes. O material para ação 03, referente à 

sala de Recursos Multifuncionais, do Tipo I, que deveria conter os materiais 

pedagógicos, equipamentos de informática e mobiliário, chegou às escolas de forma 

incompleta, impossibilitando a organização da sala, de acordo com o modelo ideal 

ao atendimento educacional especializado – AEE, indispensável aos alunos com 

Necessidade Educacional Especializada – NEE. (Apêndice G) 

 

4.2 Repasses Financeiros ao Município através do PAR 

 

O termo de Compromisso do MEC, pactuado com o Município, definiu as 

ações prioritárias a serem desenvolvidas no âmbito municipal, porém não invalidou 

que outros termos de compromisso fossem realizados ao longo do período vigente. 

Sendo assim, 08 (oito) novos termos foram assinados. Estes novos convênios 

envolveram transferências diretas às contas do Município, após o primeiro termo de 

adesão. Nestes pactos, o Município, na maior parte das vezes, concordou em entrar 

com 1% do valor total do convênio a título de contrapartida. 

O primeiro termo foi firmado em 2009, sob o Nº 656658, sendo o objeto deste 

convênio a construção de escola, no âmbito do programa nacional de reestruturação 

e aparelhagem da rede escolar publica de educação infantil – PROINFÂNCIA, ou 

seja, a construção de uma creche. O valor transferido pela União para o Município 

foi de R$ 1.288.093,39 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil e trinta e nove 

centavos) e a contrapartida municipal no valor de R$ 13.011,04 (treze mil, onze reais 

e quatro centavos). Esta obra encontra-se paralisada por mau uso do recurso 

público e por irregularidades constatadas na execução do projeto do FNDE, cuja 

responsabilidade pela execução foi a gestão do período 2008-2012, o que gerou um 

processo judicial, que tem prejudicado o Município em duas vertentes: a primeira diz 

respeito a inadimplência do Município junto ao MEC, impedindo novos recursos; e a 

segunda, na ausência do atendimento de creche aos alunos que seriam 

beneficiários direto da escola. 

O segundo termo assinado de nº 657944, trata da aquisição de 01 (um) 

ônibus, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de 

apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola. O valor transferido ao 

Município foi R$ 196.515,00 (cento e noventa e seis mil e quinhentos e quinze reais) 
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e a contrapartida R$ 1.985,00 (um mil e novecentos e oitenta e cinco reais). Essa 

ação foi fundamental para a melhoria da frota do transporte escolar municipal. 

O terceiro termo de compromisso tem o nº 701442, firmado para aquisição de 

mesas, carteiras e cadeiras para professores e alunos da Educação Básica, 

constituindo-se em 115 conjuntos para professor (mesa e cadeira) e 576 conjuntos 

para os alunos, tamanho 4 (para alunos com altura entre 1,33 e 1,59mm). O valor 

correspondente do convênio foi de R$ 112.338,00 (cento e doze mil e trezentos e 

trinta e oito reais), dos quais a União arcou com R$ 111.214,62 (cento e onze mil e 

duzentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) e o Município com R$ 

1.123,38 (um mil reais, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos). Esse 

mobiliário serviu para a melhoria da infraestrutura das salas de aulas, dotando-as de 

um pouco mais de conforto para alunos e professores por contemplar a questão da 

ergonomia. 

O quarto termo assinado tem o nº 113, considerou a aquisição de 02 (dois) 

veículos automotores, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, 

por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola, sendo 01 

(um) ônibus rural escolar pequeno, no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois 

mil reais) e 01 (um) ônibus rural escolar grande, no valor de R$ 226.840,00 

(duzentos e vinte e seis mil e oitocentos e quarenta reais), perfazendo um total de 

R$ 358.840,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e 40 reais).  

O termo de compromisso nº 4909 objetivou adquirir equipamentos, mobiliário 

e veículos escolares para a melhoria de Infraestrutura para a Educação Básica. 

Nesse termo, no valor de R$ 855.559,60 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e 

quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), não fica claro se houve 

contrapartida por parte do Município. Tal convênio envolveu a compra de 42 

aparelhos de ar condicionados de 48.000 BTUS – modelo Split  teto aparente, com o 

valor total de R$ 146.580, 00 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos e oitenta 

reais); 21 aparelhos de ar condicionados de 36.000 BTUS – modelo Split teto 

aparente, perfazendo o total de R$ 56.397,60 (cinquenta e seis mil, trezentos e 

noventa e sete reais e sessenta centavos); 31 projetores proinfo com lousa digital 

(computador interativo), com o valor de R$ 56.575,00 (cinquenta e seis mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco reais; 63 conjuntos para professor (mesa e cadeira), 

no total de R$ 12.348,00 (doze mil e trezentos e quarenta e oito reais); 23 mesas 

para pessoa com cadeira de rodas com o valor total de R$ 2.944, 00 (dois mil e 
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novecentos e quarenta e quatro reais); 700 conjuntos (cadeira e mesa) para alunos 

tamanho 06 (altura entre 1,59 e 1,88 mm), perfazendo um total de R$ 101.500, 00 

(cento e um mil e quinhentos reais); 1505 conjuntos para os alunos tamanho 4 (para 

alunos com altura entre 1,33 e 1,59mm), com o valor total de 215.215,00 (duzentos 

e quinze mil e duzentos e quinze reais);  01 veículo escolar rural pequeno no valor 

de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais); e 01 veículo escolar com 03 (três) 

áreas reservadas (box) para cadeira de rodas, perfazendo o total de  R$ 132.000,00 

(cento e trinta e dois mil reais). Este convênio envolveu a compra de equipamentos, 

mobiliário e veículos, contribuindo para reestruturação das escolas, além de garantir 

ações para inclusão de alunos com deficiência. Porém, este termo de compromisso 

encontra-se parcialmente executado, pois a aquisição dos aparelhos de ar 

condicionado e os projetores não foram realizadas, chegando a constar no portal da 

transparência que o convênio está inadimplente.  

O termo de compromisso nº PAC 202138 esteve atrelado diretamente ao PAC 

2 e, no âmbito Municipal, teve como objetivo a construção 01 (uma) de quadra 

escolar com cobertura e vestiário. O convênio envolveu a transferência de R$ 

502.881,00 (quinhentos e dois mil e oitocentos e oitenta e um reais). Atualmente a 

obra encontra-se paralisada, com parte da cobertura sendo destruída por falta do 

acabamento e enfrentando processo judicial. Não sabemos o motivo exato, pelo qual 

a gestão atual mantém a obra paralisada, sendo que a conta referente ao convênio 

tem valores depositados.  A única coisa que podemos inferir é que a rede municipal 

é carente de espaço como estes, trazendo ao Município sérios transtornos, quando 

priva a juventude estudantil da prática de atividades físicas e/ou esportivas.  

Os termos de compromisso de nº 8513 e de nº 201304859 são os convênios 

de mobiliário, equipamentos e de material didático pedagógico para a rede escolar 

pública de educação infantil – PROINFÂNCIA, que está diretamente ligado ao 

convênio da creche, e que por falta da conclusão da obra não foram executados. Os 

valores referentes a estes convênios são: R$ 20.255,91 (vinte mil e duzentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) e R$ 92.081,54 (noventa e dois 

mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que esses valores 

recebidos encontram-se depositados na conta da prefeitura. 

Se por um lado tivemos um termo de cooperação técnica que se manteve 

com pouca efetividade nas ações por parte do MEC; por outro, os termos de 

compromisso adicionais trouxeram ao Município um incentivo financeiro muito bom 
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para a educação. Mas, observamos aqui que, no momento em que o MEC não 

executa as ações previstas no termo de compromisso, ele enfraquece a articulação 

com o Município, bem assim quando o Município não gerencia com responsabilidade 

os recursos advindos da União, ele acaba por punir os munícipes pelo mal-uso dos 

recursos, deixando de ofertar, como ocorreu em Canavieiras, creche, quadras, 

acesso à tecnologia e outros bens e serviços, além de estremecer a relação com a 

União por conta da inadimplência.  

Esses dados expostos acima, leva-nos a refletir acerca do regime de 

colaboração, financiamento e a política descentralização implantados no federalismo 

brasileiro e principalmente do reconhecimento das responsabilidades dos entes 

federados envolvidos no pacto federativo. Nesse sentido, os autores Farenzena et al 

(2012) afirmam que, 

 
O PAR fundamenta-se numa concepção de aprimoramento do regime de 
colaboração intergovernamental, constitui-se como grande aliado nas ações 
de âmbito local, por aportar, por meio de assistência técnica e financeira do 
MEC aos municípios, um volume adicional e mais criterioso de recursos. 
(FARENZENA et al, p 159, 2012). 
 

Considerando o financiamento que foi destinado ao Município e o número de 

ações executadas definidas e assinadas no Termo de Cooperação Técnica, 

veremos que o PAR traz ao Município uma possibilidade a mais de recursos para a 

educação básica, ainda que apresente fragilidade na sua implementação e na forma 

de execução. No que concerne a descentralização, o PAR tem características mais 

formais da desconcentração, pois os entes federados envolvidos tem pouca 

autonomia para tomar decisões durante todo o processo de elaboração e 

implementação. Cabendo para si, a responsabilidade de executar o que foi proposto 

pelo MEC. Com isso, percebe-se que essa política governamental através da 

criação de planos executivos, necessita de uma organização maior no sentido de 

garantir a realização das ações; aprimoramento do regime de colaboração, de forma 

que o compartilhamentos de responsabilidade não recaiam somente sobre os 

município; e a garantir um modelo de política onde a autonomia dos entes federados 

prevaleça. 
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5 O PME: FORMAÇÃO, ESTRUTURA E EXECUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Educação – PME, do município de Canavieiras, foi 

aprovado em 21 de novembro de 2008, entrou em vigor, através da Lei n.º 876/2008, 

em janeiro de 2009. Ele foi elaborado após várias discussões com a categoria 

interessada, sendo inclusive apresentado em audiências públicas depois de 

elaborado. O PME tem como diretriz norteadora o Plano Nacional de Educação – 

PNE, sancionado em 9 de janeiro de 2001, que se tornou a Lei Nº 10.172/2001, 

aprovado na época do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), na qual trazia a 

orientação para que os estados e municípios elaborassem os seus respectivos 

planos. 

Em 2007, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) criou o 

Programa de Apoio à Educação Municipal (Proam) que, em 2008, iniciou as 

atividades de assistência e de assessoramento aos municípios para a 

implementação do Projeto de Assessoramento a Elaboração do Plano Municipal de 

Educação (PME), que tinha como o objetivo: Assessorar as Secretarias Municipais 

de Educação na elaboração de planos municipais de educação, em sintonia com os 

Planos Nacional e Estadual de Educação, para a melhoria da qualidade do ensino. 

Mas, o Município de Canavieiras não fez a adesão necessária para dar início a esta 

parceria, não obstante a construção do plano se deu através de assessoria 

particular, seguindo as orientações do PNE e do Plano Estadual de Educação – 

PEE.  

Tendo como referência o documento norteador para elaboração de Plano 

Municipal de Educação, disponibilizado pela Secretaria de Educação Básica do MEC 

(2005), a questão da definição e da temporalidade do plano fica assim definida; 

 
A construção de um Plano Municipal de Educação significa um grande 
avanço por se tratar de um plano de Estado e não somente de um plano de 
governo. A sua aprovação pelo poder legislativo, transformando-o em lei 
municipal sancionada pelo chefe do executivo, confere poder de ultrapassar 
diferentes gestões. Nesse prisma, traz a superação de uma prática tão 
comum na educação brasileira: a descontinuidade que acontece em cada 
governo, recomeçar a história da educação, desconsiderando as boas 
políticas educacionais por não ser de sua iniciativa. Com um plano com 
força de lei, respeitado por todos os dirigentes municipais, resgata-se o 
sentido da continuidade das políticas públicas. (BRASIL, 2005. p. 9) 
 

Para que a elaboração do plano ocorresse no âmbito municipal foi instituída 

uma comissão representada por 24 (vinte e quatro) pessoas, divididas em 11 (onze) 
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subcomissões, com a eleição de um representante para realizar a coordenação 

geral dos trabalhos.  

As equipes de trabalho foram organizadas, dando inicío as atividades de 

levantamentos e diagnósticos necessários para a construção do plano. Dessa 

maneira, ficaram designadas as seguintes comissões: Caracterização Geral do 

Município, com 04 (quatro) representantes; Educação Infantil, com 03 (três) 

representantes; Ensino Fundamental, com 03 (três) representantes; Ensino Médio, 

com 03 (três) representantes; Ensino Superior, com 02 (dois) representantes; 

Educação de Jovens e Adultos, com 03 (três) representantes; Educação do Campo, 

com 03 (três) representantes; Educação Tecnológica e Profissional, com 02 (dois) 

representantes; Educação Inclusiva, com 03 (três) representantes;  Formação de 

Professores e Valorização do Magistério, com 02 (dois) representantes; 

Financiamento e gestão, com 02 (dois) representantes. Faz-se necessário ressaltar 

que algumas pessoas faziam parte de duas comissões, sem aparentemente, uma 

justificativa plausível. O documento orientador, aborda a importância da participação, 

da coletividade, para que as definições contidas no plano tenham um valor e um 

significado para a sociedade, expresso assim: 

 
É fundamental que o plano de educação seja elaborado ou adequado com a 
participação de todos os atores envolvidos com as questões educacionais; 
quanto maior o número de pessoas envolvidas na elaboração do plano, 
mais favorecida será a corresponsabilidade nos processos de implantação, 
execução, acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2013, p.18) 

 

A Lei do PME aprovado e sancionado expressa na primeira parte do 

documento, no art. 2º, que “A partir da vigência desta Lei, o Município e a sociedade 

civil procederão a avaliações periódicas da implementação do Plano Municipal de 

Educação”. Desta forma, fica explícito que a participação da sociedade civil está 

posta como um elemento articulador para as avaliações do plano. No processo 

inicial, de  diagnóstico, o levantamento dos dados foi realizado por diversas 

representatividades e, nos momentos de audiência pública, foi feita a mobilização da 

sociedade por meio de discussões coletivas. 

Entretanto, acerca deste acompanhamento e avaliação, definidas na LEI, o 

documento apresenta algumas controvérsias e que, neste momento, temos a 

necessidade de situar o leitor desta contradição encontrada, a saber: a última parte 

do plano trata da sua avaliação e acompanhamento, que tem como primeiro objetivo 

“Criar a comissão plural e paritária de avaliação e acompanhamento do PME, em até 
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sessenta dias, após a aprovação da LEI que regulamenta o plano”. Sem embargo, 

no documento, onde está registrado o nome das pessoas representantes das 

comissões citadas anteriormente, apresenta também o nome de 06 (seis) pessoas 

responsáveis pelo Acompanhamento e Avaliação do Plano, ou seja, o documento já 

foi aprovado com a referida comissão, contrariando seu próprio objetivo.  

Outra consideração a ser feita, está na participação popular no processo de 

acompanhamento e avaliação, porque as pessoas que foram encarregadas para 

compor esta comissão, são na verdade cargos comissionados do Poder Executivo, 

com exceção, de uma pessoa, que faz parte do sindicato dos professores, sendo 

assim, o grupo foi constituído por: 01 (um) secretário municipal de educação, 01 

(um) analista de recursos humanos, 03 (três) técnicos da secretaria de educação e 

01 (um) representante do sindicato dos professores. Desta forma, em todo processo 

de elaboração e implementação do PME existe a necessidade da participação 

popular nas definições de políticas ou, contrariamente, o PME, enquanto ferramenta 

de planejamento e como política de Estado, pode não atender às reais necessidades 

da educação municipal e assim apresentar resultado que não será exitoso. 

 

6.1. Avaliando o PME: as ações e sua efetividade  

 

Tratando-se da estrutura do documento, o PME 2009-2018, foi constituído de 

categorias, seguindo 13 categorias assim estabelecidas:,  

 

Tabela 3 - Objetivos e Metas do PME no Município de Canavieiras – BA – 2009-2018 

Categorias Quantidade Executadas  Parcialmente Não executada 

Educação Infantil 12 3 3 6 

Ensino Fundamental 21 2 10 9 

Ensino Médio 06 - - 5 

Ensino Superior 09 - - 5 

Educação de Jovens e Adultos 11 2 3 6 

Educação Inclusiva 09 2 2 6 

Educação do Campo 10 - 5 4 

Educação Profissional e 

Tecnológica  

05 

2 2 5 

Formação e Valorização dos 

Trabalhadores da Educação 

08 

3 1 4 
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Básica 

Financiamento  08 3 4 1 

Gestão 08 1 2 5 

Avaliação e Acompanhamento 05 - - - 

Total 112 18 32 56 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras 

 

Analisando o PME do município de Canavieiras, existe a necessidade de 

ressaltar que o documento apresenta uma análise da situação educacional bem 

estruturada e um diagnóstico contextualizado dos aspectos históricos, econômicos, 

sociais e geográficos, que caracterizam de forma ampla e clara o Município. Em 

seus objetivos e metas estão postos proposições que, ao nosso ver, são 

alcançáveis.  Nas incessantes discussões para a definição dos objetivos e metas 

das várias modalidades de ensino houve discordâncias, a exemplo do Ensino Médio, 

do Ensino Superior, da Educação Profissional e Tecnológica, níveis de ensino que 

não são da competência e responsabilidade do município.  

Dessa situação, algumas metas se repetem em várias categorias; outras 

apresentam uma redação comprometida, não estabelecendo em seu próprio texto 

possibilidades de avaliação e, por fim, ações de caráter subjetivo com pouca 

possibilidade de realização.  

 

5.1.1  Educação Infantil 

  

No eixo Educação Infantil, estão propostas doze (12) metas. Ressaltamos que  

três (03) estão parcialmente executadas; 06 não executadas e três (03) executadas. 

 

Quadro 14 - Metas da modalidade da Educação Infantil do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Educação Infantil Situação em 2014 

1. Oferecer, em oito anos, atendimento integral a crianças de 0 (zero) a 4 
(quatro) anos em creches. 

 

Parcialmente 
executada 

2. Adequar, em 7 anos, os estabelecimentos na Educação Infantil, quanto 
as carências em infraestrutura apresentadas no diagnóstico deste 
plano 

Parcialmente 
executada 

3. Realizar, anualmente em todo período de vigência curso de formação 
continuada em educação infantil para todos os professores, gestores 
educacionais, em exercício no município. 

Parcialmente 
executada 

4. Avaliar, anualmente, durante toda vigência deste plano, os profissionais 
que atuam na Educação Infantil. 

Não executada 

5. Construir, em seis anos, 01 Creche; atender a 100 crianças, com 8 Não executada 
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salas espaçosas, ventiladas e arejadas, pois, a demanda é muito 
grande no município. 

6. Construir, em seis anos, 01 Escola Modelo de Ensino Infantil; ofertando 
200 vagas, com 8 salas de aula a serem construídas em bairro 
periférico. 

Não executada 

7. Elaborar em um ano, projeto “Agentes da Educação” para garantir o 
acesso e permanência de todas as crianças do município 

Não executada 

8. Implantar, a partir do 2º ano de vigência deste plano, o projeto “Agentes 
da Educação” 

Não executada 

9. Viabilizar a generalização, em cinco anos, da aplicação de testes de 
acuidade visual e auditiva em todas as unidades escolares, em parceria 
com a área de saúde, de forma a detectar problemas e oferecer apoio 
adequado aos educandos. 

Não executada 
 

10. Elaborar em um ano, projeto de formação continuada para todo período 
de vigência deste plano e colocá-lo em prática a partir do segundo ano. 

Executada 

11. Oferecer, a partir do segundo ano de vigência deste plano, a disciplina 
Educação Ambiental, por meio de projetos integrados que trabalhem a 
temática: meio ambiente e cidadania. 

Executada 

12. Garantir a implementação da Lei 10.639/2003 em todas as Unidades de 
Ensino 

Executada 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

             

Das metas estabelecidas verifica-se que a Educação Infantil, no contexto do 

Plano Municipal, foi estruturada a partir de metas frágeis, as quais não 

contemplaram, concretamente, ações que incidem sobre a melhoria do ensino e a 

expansão do acesso, considerando –se que o Município atualmente atende apenas 

12% da demanda existente, de acordo com o próprio diagnóstico realizado. Há, 

portanto, uma demanda reprimida de 88%. Em vista dessa realidade, tem que 

ocorrer a construção de escola e creche, contudo, não se definiu como será feito. 

Em outras palavras, não se deliberou acerca das fontes de recursos para a 

execução das ações. Deixando a meta de construção de creches sem um 

direcionamento claro e sem a fonte de financiamento, que se constitui na parte 

principal e fundamental para execução do plano. 

 

5.1.2 Ensino Fundamental  

 

Foram propostas, para esta modalidade de ensino, vinte e uma (21) metas, 

sendo que, 10 (dez) foram parcialmente executadas; 09 (nove) não executadas e 

somente 02(duas) foram executadas plenamente.  

 

Quadro 15 - Metas da modalidade do Ensino Fundamental do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Ensino Fundamental Situação em 2014 

1. Elaborar planejamento para garantir, conforme Plano Estadual de Parcialmente 
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Educação da Bahia, número de alunos compatível por metro quadrado, 
estipulado em 1 m2 por aluno, a partir de 2009, em 10% das salas em 
2008, aumentando gradativamente 10% ao ano até sua totalidade em 
2017 

executada 

2. Elaborar projeto com o objetivo de assegurar as ações propostas na Lei 
10.639/2003 

Parcialmente 
executada 

3. Envolver a família e a comunidade nas atividades desenvolvidas nessa 
modalidade 

Parcialmente 
executada 

4. Promover o sentido de co-responsabilidade e compromisso coletivo da 
comunidade escolar 

Parcialmente 
executada 

5. Criar ambiente formador de cidadania e aprendizagem e de habilidades 
participativas 

Parcialmente 
executada 

6. Criar parcerias entre a escola e a comunidade, visando desenvolver 
projetos que visem o crescimento moral e solidário do educando. 

Parcialmente 
executada 

7. Capacitar 100% dos gestores e profissionais do setor administrativo até 
2017 

Parcialmente 
executada 

8. Elaborar estratégia de capacitação de professores, em sua totalidade, 
considerando as necessidades atuais e futuras, a partir da aprovação 
deste plano. 

Parcialmente 
executada 

9. Adequar 100% das secretarias escolares de acordo com a orientação 
da DIREC 6 

Parcialmente 
executada 
 

10. Adquirir equipamentos e materiais didáticos para 100% das escolas até 
2017; 

Parcialmente 
executada 

11. Manter parceria com a UESC para dar continuidade ao núcleo 
universitário com 02 turmas em 02 cursos para atender a 100 
profissionais da educação 

Não executada 

12. Recuperar física e estruturalmente as Unidades Escolares do município 
a partir da aprovação deste plano 

Não executada 

13. Realizar a construção de 03 (três) quadras poli esportivas até 2017 Não executada 
14. Criar um programa de manutenção para 100% das Unidades Escolares Não executada 
15. Adicionar “Meio Ambiente” à matriz curricular como disciplina 

diversificada a partir de 2008 
Não executada 

16. Construir refeitórios em 100% das escolas da Rede Municipal de 
Ensino a partir da aprovação deste plano, até 2017 

Não executada 

17. Implantar para promoção de saúde um programa de educação 
alimentar em 100% das escolas 

Não executada 

18. Criar um sistema de acompanhamento e avaliação da merenda escolar 
da Rede Municipal de Ensino 

Não executada 

19. Expandir para todas as séries do ensino fundamental, até 2017, o 
ensino da língua inglesa. A expansão deverá ocorrer mediante estudo 
orçamentário, a partir de 2009, por meio de comissão técnica a ser 
constituída pela SEC, visando a ampliação gradual desta ação 

Não executada 
 

20. Realizar a construção de auditório em no máximo três anos após a 
aprovação deste plano 

Executada 

21. Garantir significado social às ações e práticas pedagógicas no contexto 
escolar do Ensino Fundamental 

Executada 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

 

O município de Canavieiras apresenta um PME em que seu diagnóstico para 

a elaboração das metas é de base estruturante. Pressupomos que os seus 

elaboradores pretendiam dar respostas aos problemas apresentados de ordem 

estrutural. Constatou-se que o diagnóstico apresenta as questões de evasão e as 

altas taxas de repetência, contudo as metas não propõem iniciativas que tenham a 
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perspectiva de minimizar ou erradicar os referidos problemas inclusive do 

analfabetismo.  

Nesta análise, partimos do pressuposto que ainda é muito recente a 

responsabilidade do Município com a oferta do ensino fundamental. Logo, é grande 

a sua tarefa para empreender esforços e organizar esta modalidade. Neste sentido, 

o plano não apresenta ações, nas quais apareçam as questões ligadas às 

especificidades do ensino fundamental I e II no Município, não atendendo assim  às 

demandas da modalidade. 

 

5.1.3 Ensino Médio  

  

A modalidade do Ensino Médio no PME de Canavieiras foi considerada no 

plano, sendo inseridas cinco (05) metas.  

 

Quadro 16 - Metas da modalidade Ensino Médio do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Ensino Médio Situação em 
2014 

1. Elaborar em um ano, o projeto “Agentes da Educação”, em parceria com 
o estado, para garantir o acesso e permanência ao ensino médio, nas 
unidades escolares 

Não executada 

2. Implantar, a partir do 2º ano de vigência deste plano, o projeto “Agentes 
da Educação”. 

Não executada 

3. Elaborar em dois anos, projeto para todo período de vigência deste plano, 
que estabeleça diálogo semestral entre as secretarias, municipal e 
estadual, de educação, propondo mudanças e adequações do ensino 
médio a realidade do município 

Não executada 

4. Elaborar, em um ano, projeto que estabeleça em todas as séries do 
ensino médio, por meio de projetos integrados que trabalhem a temática 
meio ambiente e cidadania, a disciplina Educação Ambiental, para 
atender a demanda do município.  

Não executada 

5. Levar, no segundo ano de vigência deste plano, o projeto de educação 
ambiental como disciplina, a apreciação da secretaria estadual de 
educação. Uma vez aprovado, a disciplina deverá ser inserida na grade 
curricular em até 3 anos 

Não executada 

6. Elaborar e apresentar a Secretaria de Educação do Estado, em até 
quatro anos, plano de adequação da infra-estrutura das unidades 
escolares, com base no levantamento de dados apresentados no 
diagnóstico 

Não executada 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

 

Nota-se, pois, após 06 anos de sua aprovação, que nenhuma de suas metas 

foram efetivadas. Sabemos que o motivo da não execução dessas metas está ligado 

ao fato de o Município não ser o responsável direto pelo Ensino Médio, bem assim, 
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que só seria possível a execução das metas, através de parcerias com a Secretaria 

de Educação do Estado. 

 

5.1.4 Ensino Superior 

 

O Ensino Superior, enquanto uma etapa da vida acadêmica, de 

responsabilidade da União juntamente com os Estados, foi contemplada no Plano de 

Canavieiras com 09 (nove) metas: duas (02) parcialmente executadas; cinco (05) 

não executadas e duas (02)  executadas. 

 

Quadro 17 - Metas do Ensino Superior do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Ensino Superior 
 

Situação em 
2014 

1. Elaborar um projeto para graduar 100% dos professores efetivos da rede 
pública de educação municipal 

Parcialmente 
executada  

2. Criar uma comissão de educação superior a fim de negociar junto às 
universidades privadas, valores de mensalidades mais acessíveis para o 
ingresso de profissionais da área educacional (licenciaturas e pedagogia); 

Parcialmente 
executada  

3. Realizar parcerias entre a Associação dos Estudantes Universitários 
(AUCA) com outras entidades (públicas ou privadas) para o incentivo da 
iniciação cientifica 

Não executada 

4. Realizar parcerias entre a Associação dos Estudantes Universitários 
(AUCA) com outras entidades (públicas ou privadas) para o incentivo da 
iniciação cientifica.  

Não executada 

5. Criar comissão de membros da comunidade civil organizada para 
elaboração de projeto reivindicando, junto ao governo do Estado da 
Bahia, a extensão e implementação de Universidade Pública no 
município de Canavieiras. 

Não executada 

6. Discutir junto às universidades regionais e à distância, a inserção na 
matriz curricular dos cursos de licenciatura e pedagogia, matérias 
pertinentes aos níveis e modalidades de ensino estabelecidos pelo MEC.  

Não executada 

7. Elaborar um projeto para incluir no orçamento público (Federal ou 
Estadual) a manutenção dos ônibus universitários, gerando assim a 
isenção da taxa paga pelos usuários do transporte universitário.  

Não executada 

8. Implantar cursinho pré-vestibular municipal para alunos oriundos da rede 
pública de ensino, estimulando e possibilitando aos estudantes de baixa 
renda o ingresso na educação superior 

Executada 
 

9. Capacitar o corpo docente do município estabelecendo uma melhora no 
processo de ensino aprendizagem 

Executada  

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

 

Percebe-se que algumas metas4 não estiveram voltadas diretamente para a 

formação dos professores, contudo contemplaram a formação dos professores, 

através de: parcerias com universidades privadas e públicas para a iniciação 

                                                           
4 As metas 03 e 04 estão repetidas na Lei do Plano Municipal de Educação 
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científica dos jovens; da implantação de cursinho pré-vestibular; da diminuição dos 

custos de mensalidades e inclusão no orçamento público municipal dos custos pela 

manutenção dos ônibus universitário. Estas metas foram cumpridas integralmente 

devido ao entendimento do poder público em alargar o número de pessoas com 

nível superior (docentes e população em geral). As metas que ainda não foram 

cumpridas, se deve a complexidade em executar ações de esferas distintas. 

 

5.1.5 Educação de Jovens e Adultos 

 

Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram estruturadas onze (11) 

metas, dentre as quais identificamos que três (03) foram executadas parcialmente; 

seis (06) não executadas e duas (02) foram executadas na totalidade.  

 

Quadro 18 - Metas da modalidade Educação de Jovens e Adultos do PME – Canavieiras / BA – 2009 

- 2014 

Educação de Jovens e Adultos Situação em 2014 

1. Capacitar, em cinco (05) anos, 50% do total do quadro docente e os 
outros 50%, nos cinco (05) anos subsequentes;  

Executada 
parcialmente 

2. Oferecer, anualmente, durante toda vigência deste plano, oficina de 
gerontologia, para os professores que atuam na EJA, para que possam 
conhecer as especificidades do aluno idoso. 

Executada 
parcialmente 

3. Reduzir, em 10 anos, no mínimo 50% o índice de evasão Executada 
parcialmente 

4. Elaborar, no primeiro ano de vigência deste plano, projetos que façam 
intercâmbio com a realidade vivida pelos alunos e a matéria dada em 
sala de aula.  

Não executada 

5. Elaborar, no primeiro ano de vigência deste plano, projeto em parceria 
com a Secretaria de Saúde, para viabilizar o atendimento de alunos da 
EJA que apresentem dificuldade visual 

Não executada 

6. Elaborar e implantar, em no máximo três anos, projeto que vise 
capacitar os nossos alunos para competir no mercado de trabalho com 
total igualdade de chances dos alunos do diurno e repara-los para 
debater, entender e resolver situações no dia-a-dia.  

Não executada 

7. Oferecer, a partir do segundo ano de vigência deste plano, a disciplina 
educação ambiental, por meio de projetos integrados que trabalhem a 
temática: meio ambiente e cidadania 

Não executada 

8. Elaborar em um ano o projeto “Agentes da Educação” para garantir o 
acesso e permanência de todos os jovens e adultos do município, com 
situação escolar irregular, nas unidades escolares.  

Não executada 

9. Implantar, a partir do 2º ano de vigência deste plano, o projeto “Agentes 
da Educação”.  

Não executada 

10. Adequar, em 10 anos, a infra-estrutura das unidades escolares as 
necessidades da EJA, a começar pelas que já oferecem esta 
modalidade de ensino 

Executada 

11. Adotar, em no máximo três (03) anos, livros didáticos e paradidáticos 
compatíveis com a idade do aluno. 

Executada 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 
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Considerando a complexidade que envolve a qualidade da oferta da EJA, as 

metas estruturadas para esta modalidade envolveram os aspectos da formação de 

professor, com abordagem específica para este segmento, indicando a necessidade 

de um ambiente adequado e apontando a necessidade de combate à evasão. 

 

5.1.6 Educação Especial 

 

Das nove (09) metas traçadas para esse eixo, tivemos cinco (05) metas 

executadas parcialmente; quatro (04) metas não executadas e nenhuma meta 

executada totalmente. 

  

Quadro 19 - Metas da Educação Especial do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Educação Especial Situação em 
2014 

1. Garantir, durante a vigência deste plano, a matrícula e permanência dos 
alunos com necessidades especiais em classes de ensino regular; 

Parcialmente 
executada 

2. Estabelecer, em seis (06) anos, para cada classe inclusiva, o número 
máximo de três (03) alunos com necessidade educacional especial e da 
mesma área de excepcionalidade, com apoio de serviços especializados 
em turno oposto 

Parcialmente 
executada 

3. Assegurar, durante a vigência deste plano, veículo adaptado para realizar 
transporte escolar, para os alunos que apresentem dificuldade de 
locomoção.  

Parcialmente 
executada 

4. Adaptar, em seis (06) anos, os prédios escolares, preferencialmente os 
que já atendem a alunos portadores de necessidades especiais, segundo 
os padrões mínimos de infra-estrutura, para o recebimento dos alunos 
com necessidades especiais.  

Parcialmente 
executada 

5. Assegurar, em cinco (05) anos, a aplicação de testes de acuidade visual 
e auditiva em todas as unidades escolares, de forma a detectar 
problemas e oferecer apoio adequado aos educandos 

Parcialmente 
executada 

6. Criar, em quatro anos sala de informática adaptada e com programas 
específicos para cada deficiência 

Não executada 

7. Realizar, anualmente, em todo período de vigência deste plano, cursos 
de formação continuada em educação inclusiva para todos os 
professores, gestores educacionais, em exercício do município.  

Não executada 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

 

As metas não executadas deve-se a não inexistência de uma política pública 

no Município voltada para este segmento. Outros fatores podem ser apresentados 

como preponderantes, a exemplo de: ausência da formalização de uma política de 

formação continuada que abranja todos os docentes do Município; ausência de 

infraestrutura adequada para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais.  
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5.1.7 Educação do Campo 

 

No que concerne à Educação do Campo, foram traçadas dez (10) metas a 

serem executadas, a fim de assegurar a melhoria na qualidade do ensino ofertado. 

Nesta avaliação, concluímos que uma (01) meta foi executada parcialmente; seis 

(06) não executadas e duas (02) executadas. 

 

Quadro 20 - Metas da Educação do Campo do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Educação do Campo Situação em 2014 

1. Implantar, ao longo do primeiro e segundo anos de vigência deste 
plano, os Conselhos Escolares Rurais, em 100% das unidades 
escolares do campo, garantindo suas participações no Conselho 
Municipal de Educação. 

Executada 
parcialmente 

2. Garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, financiamento 
para a formação continuada dos educadores do campo. 

Não executada 

3. Assegurar 20% das vagas destinadas à formação superior aos 
professores da rede pública de ensino para os professores das escolas 
do campo, no primeiro ano de vigência deste plano.  

Não executada 

4. Elaborar, durante o primeiro ano de vigência deste plano, um Projeto 
Político-Pedagógico para a Educação do Campo, com base na 
realidade dos sujeitos do meio rural, visando sua formação profissional 
e suas relações com o meio em que vive. 

Não executada 

5. Implantar formas de organização escolar própria, com vistas para a 
adequação do calendário escolar e para as fases do ciclo agrícola local. 

Não executada 

6. Elaborar, ao longo do primeiro ano de vigência deste plano, os Projetos 
Político-Pedagógicos de todas as escolas do campo do município. 

Não executada 

7. Implantar, após o segundo ano de vigência deste plano, projetos de 
formação profissional para o trabalho no campo, em 30% das escolas 
rurais do município, e a partir do quinto ano, em mais 30 %, com 
gradual aumento das escolas atendidas até sua totalidade no décimo 
ano de execução deste plano.  

Não executada 

8. Assegurar recursos para garantir transporte seguro e de qualidade para 
os alunos, no âmbito do meio rural para as escolas do campo. 

Executada 

9. Expandir, as classes da escola ativa, em 30% no primeiro ano, 20 % no 
segundo ano, e em 10 % ao ano a partir do terceiro ano de vigência 
deste plano até a totalidade das escolas do campo.  

Executada 

10. Garantir em 100% a oferta de vagas na educação de jovens e adultos 
para a população da zona rural, em todos os anos de vigência deste 
plano. 

Executada 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

 

A educação do campo no Município é composta por trinta e nove (39) 

escolas. Apresentando-se, portanto, com vinte e sete (27) escolas a mais que na 

zona urbana. Ainda assim, existem grandes precariedades que envolvem a sua 

infraestrutura, a organização pedagógica, a formação dos professores, o que traz 

implicações diretas na qualidade do ensino ofertado.  
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5.1.8 Educação profissional 

 

No Plano Municipal de Educação – PME, foram elencadas como prioritárias 

05 (cinco) metas para a modalidade Educação Profissional. Destas, nenhuma  foi 

executada. 

 

Quadro 21 - Metas da Educação profissional do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Educação Profissional Situação em 
2014 

1. Buscar parcerias com o Estado, a União e o Terceiro Setor para a 
implantação, em no mínimo 2 anos após aprovação deste Plano, de um 
Centro de Educação Profissionalizante e Tecnológica; 

Não executada 

2. Criar comissão técnica, após 4 meses da implementação deste plano, para 
discussão dos cursos que deverão ser inicialmente oferecidos pelo Centro, 
bem como sua estrutura de funcionamento; 

Não executada 

3. Promover a articulação da Educação Profissional com os Sistemas 
Produtivos do município. 

Não executada 

4. Garantir vagas, cursos e/ou atividades de formação profissional pública e 
gratuita específicas para estudantes com necessidades educacionais 
especiais. 

Não executada 

5. Manter e ampliar convênios com programas federais de financiamento para 
a educação profissional durante a vigência do Plano, garantindo a 
manutenção e a melhoria desse nível de educação. 

Não executada 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

 

É possível inferir, que a causa, para que isso tenha ocorrido, resida no fato do 

Município não se sentir responsável constitucionalmente pela oferta de Educação 

Profissional. Neste sentido, o setor público municipal não tem se responsabilizado 

pelas metas do plano, nem em oferecer uma resposta para a sociedade, tendo em 

vista, a demanda real existente para esta modalidade. 

 

5.1.9 Valorização do Magistério 

 

A qualidade educacional deve estar associada à formação inicial e continuada 

do professor, à valorização dos profissionais das escolas públicas e à melhoria das 

condições do trabalho docente. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 

evidenciou a questão da valorização dos profissionais da educação no seu Artigo 

206, o qual propõe: 

 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
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público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

 

Os Planos Nacionais de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educacional Nacional- LDBEN, a Lei do Piso, o Plano Nacional de Formação de 

Professores - PARFOR, bem como o Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE e o Plano de Ações Articuladas - PAR fazem parte da configuração da atual 

política de formação e de valorização dos docentes.  

Sendo assim, em seu PME, o Município elencou 08 (oito) metas como 

prioritárias para este eixo, as quais, após avaliação, ficam assim identificadas: 

quatro (04) parcialmente executadas; uma (01) não executada e três (03) 

executadas na totalidade. 

 

Quadro 22 - Metas da Valorização do Magistério do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Valorização do Magistério 
  

Situação em 2014 

1. Garantir ao profissional da educação, licença com vencimentos para a 
sua qualificação profissional em cursos stricto ou lato sensu, em 
conformidade com o disposto no Plano de Carreira do Magistério; 

Parcialmente 
executada 

2. Garantir que provimento de cargo público em educação somente ocorra 
por meio de concurso público de provas e títulos obedecendo critérios 
estabelecidos na LBD/1996. 

Parcialmente 
executada 

3. Garantir, em colaboração entre a União e o Estado, que no prazo de 10 
anos, todos os professores efetivos e concursados de todos os níveis e 
modalidades de ensino, possuam licenciatura plena em instituições 
qualificadas. 

Parcialmente 
executada 

4. Garantir, no prazo de 2 (dois) anos, a formação, no mínimo em Nível 
Médio de todos os funcionários em recursos humanos do setor 
educacional 

Parcialmente 
executada 

5. Criar, no prazo máximo de 45 dias, dentro da estrutura administrativa da 
Secretaria Municipal de Educação, cargos de formação continuada 
compostos de profissionais especialistas da própria rede municipal, 
visando à formação dos professores em contexto e em encontros 
pedagógicos ao longo do ano. 

Não executada 

6. Garantir, no mínimo, reajuste salarial anual com base no Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE, com vistas a 
manter o mesmo nível de renda real disponível correspondente ao ano 
anterior, uma vez que o aumento de preços será compensado pelo 
reajuste concedido. 

Executada 
 

7. Destinar, carga horária dos professores à atividade complementar 
conforme disposto no Plano de Carreira do Magistério.  

Executada 
 

8. Avaliar e aprovar, de forma democrática e plural, o Plano Municipal de 
cargos e salários concomitante à aprovação deste Plano Municipal de 
Educação. 

Executada 
 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

 

Não podemos negar que o Município vem tentando implantar uma política de 

valorização dos docentes e dos profissionais da educação. Não obstante, existem 
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ainda grandes entraves e reivindicações por melhorias salariais, por condições de 

trabalho, assim como pela efetivação das leis ou por maior eficácia dessas políticas.  

 

5.1.10 Gestão 

 

O eixo de Gestão do Plano Municipal propõe 08 (oito) metas, dentre elas: 

uma (01) foi parcialmente executada; quatro (04) não executadas e três (03) foram 

executadas. 

 

Quadro 23 - Metas da Gestão do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Gestão Situação em 
2014 

1. Ampliar o processo de formação, de modo que ela atinja todos os servidores 
da escola; 

Parcialmente 
executada 

2. Revisar as leis de criação dos Conselhos Escolares visando garantir seu 
pleno funcionamento e a autonomia dos seus membros; 

Não 
executada 

3. Modificar, por meio de projeto de lei, a estrutura administrativa da Secretaria 
Municipal de Educação, criando departamentos e assessorias que se 
responsabilizem pelos seguintes setores: Educação infantil, Ensino 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, 
Educação Inclusiva, Projeto político-pedagógico e regimento escolar, 
Educação Ambiental, Relações étnico-raciais e Indígenas, Gestão e 
Organização Escolar, Recursos Tecnológico e Banco de Dados; 

Não 
executada 

4. Exigir, por meio da ação dos colegiados escolares e da equipe gestora, 
realização semestral de avaliações institucionais no âmbito das escolas, 
visando à identificação acerca do cumprimento do projeto político-
pedagógico da escola; 

Não 
executada 

5. Criar Lei, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, visando determinar 
a estrutura administrativa da Secretaria de Educação Municipal. 

Não 
executada 

6. Assegurar, aos representantes da comunidade escolar, participação na 
elaboração dos principais documentos norteadores da escola, dentre os 
quais, citam-se: regimento escolar, projeto político-pedagógico, proposta 
curricular, Plano de Desenvolvimento da Escola; 

Executada 

7. Fomentar o acesso às informações dos recursos da educação municipal à 
sociedade, de acordo com o princípio da transparência da administração 
pública; 

Executada 

8. Promover formação continuada a todos os gestores escolares, a partir do 
primeiro ano de vigência deste plano, levando em consideração aspectos da 
legislação da administração pública, das relações interpessoais, no 
financiamento da educação e do regime de colaboração entre a União, os 
Estados e dos Municípios; 

Executada 

 Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

 

As metas que tiveram como objetivo o fortalecimento da gestão e a formação 

de conselheiros escolares e dos gestores vêm sendo efetivadas com o apoio interno 

e externo. As ações que dependem de mudanças envolvendo o Poder Legislativo, 

com a mudança da estrutura administrativa e criação de novas leis, ainda não foram 
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possíveis de serem realizadas, em razão da falta de amadurecimento destes órgãos 

para realizar este tipo de mudança. As metas realizadas parcialmente referem-se à 

formação a todos servidores, que vem sendo ofertadas de maneira gradativa. 

Espera-se que, até o final da vigência do plano, tenha aumentado o atendimento à 

demanda, a fim de atingir 100% dos interessados. 

 

5.1.11 Recursos Financeiros 

 

Compreendemos que o financiamento é um dos elementos fundamentais para 

que se operacionalize um PME, tirando as suas ações do papel. No momento em 

que se define o orçamento, no campo educacional, este é marcado por disputas 

antagônicas, que pleiteam onde gastar e com o que gastar. Neste sentido, fazer 

valer o que está normatizado no PME, vai depender do grau de politização e do 

entendimento que os gestores e vereadores tenham da importância do Plano 

Municipal de Educação.  

Bordignon (2014) assegura que na história educacional brasileira, o 

planejamento adquiriu três enfoques, que são classificados com a seguinte 

pertinência: planejamento como ato normativo, planejamento como ato econômico e 

planejamento como ato político. Nesse vertente, dotar o plano de financiamento e 

operacionalizar suas metas é torná-lo como um planejamento normativo, como ato 

econômico para, posteriormente, transformá-lo em um ato político, onde 

efetivamente a utopia coletiva virará realidade. 

Sendo assim, para o eixo do financiamento foram traçadas 08 (oito) metas, 

que podem ser consideradas, no geral, de caráter normativo, por conter ações de 

previsão orçamentária, de criação de Lei, de regulamentações do sistema e de 

gestão financeira. Desta forma, as metas tiveram o seguinte perfil: duas (02) 

parcialmente executadas; cinco (05) não executadas e uma (01) meta executada.  

 

Quadro 24 - Metas dos Recursos Financeiros do PME – Canavieiras / BA – 2009 - 2014 

Recursos Financeiros Situação em 
2014 

1. Realizar previsão orçamentária no Plano Plurianual – PPA, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA, 
visando à implementação de todos os objetivos constantes neste plano, 
a partir da sua vigência. 

Parcialmente 
executada 
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2. Garantir, de forma gradual, até o ano de 2012, a utilização de pelo 
menos 50% dos recursos do salário-educação para investimento na rede 
física e em aquisição de tecnologias de informação para as unidades 
escolares. 

Parcialmente 
executada 

3. Criar, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, por meio de 
projeto de Lei, programa de liberação de recursos às unidades 
escolares, objetivando alocação de verbas de suprimento para a 
manutenção e desenvolvimento de ações da educação básica. O 
montante de recurso a ser liberado deverá levar em consideração, 
dentre outros fatores, o número de alunos matriculados na unidade 
escolar. 

Não executada 

4. Prever verbas orçamentárias a todos os Conselhos que fazem parte do 
sistema municipal de ensino (Conselho Municipal de Educação, 
Conselho da Alimentação Escolar e Conselho do FUNDEB) a partir do 
primeiro ano de execução deste plano. Os percentuais orçamentários 
relativos a cada Conselho deverão ser definidos por meio de alteração 
das leis que regulamentam os Conselhos; 

Não executada 

5. Encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal no primeiro ano de 
vigência deste plano, criando Conselhos Escolares do sistema municipal 
de ensino, determinando que todos os recursos enviados à escola, por 
meio de quaisquer esferas de governo, sejam objetos de análise e 
parecer por parte dos conselheiros das unidades escolares. 

Não executada 

6. Garantir que até 2017, os recursos para manutenção e desenvolvimento 
do ensino, que correspondam a, pelo menos, 30% da arrecadação 
municipal, sendo obrigatório o incremento gradual de 0,5% ao ano a 
partir do primeiro ano de execução deste plano.  

Não executada 

7. Reestruturar, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, o 
organograma da Secretaria Municipal de Educação de forma a 
estabelecer departamentos de controle interno, de planejamento 
financeiro-orçamentário e de contabilidade; 

Não executada 
 

8. Complementar mensalmente, a título de contrapartida municipal, por 
meio de recursos do Tesouro Municipal, os recursos transferidos pela 
União para o fornecimento de Alimentação Escolar, de forma a atender 
as necessidades nutricionais do aluno.  

Executada 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 

 

Podemos considerar este eixo como estruturante do plano, por 

compreendermos que o financiamento viabiliza a sua execução. Assim, as metas 

estruturadas não dão conta de atender a todas as demandas previstas de 

financiamento, a exemplo da construção de escolas, de refeitórios e de auditório. 

Ainda que, em uma de suas metas tenha previsto o incremento gradual de 0,5% dos 

repasses municipais para a educação, até atingir 30%,  a meta não foi executada 

devido os valores não serem suficientes para a execução das estratégias. 

 É possível observar que, no escopo das metas, o financiamento das mesmas 

não se baseia no regime de colaboração, assumindo o Município a responsabilidade 

direta pela implementação do plano, mas sem com isso dispor de recursos e de 

garantir dotação orçamentária. 

Na perspectiva da operacionalização do plano, a Lei de aprovação do PME, 

em seu artigo quarto, coloca o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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como instrumentos importantes para a efetivação das citadas metas. Já o artigo 

quinto, do PME descreve o papel de todos os poderes e órgãos envolvidos para sua 

divulgação e realização. Depreende-se, assim, que todos os poderes negligenciaram 

em seu papel, quer seja no cumprimento das metas, quer seja nas reinvindicações 

ou nas fiscalizações. 

 

5.1.12 Síntese da execução do PME  

 

As demandas da educação na atualidade requerem dos envolvidos nesse 

processo, quer sejam profissionais docentes ou não docentes, uma postura mais 

crítica e participativa. Nessa perspectiva, realizar a avaliação de uma política de 

estado, não poderia se configurar em uma ação diferenciada que a nossa atuação 

na educação nos impõe. Nesse sentido, faz-se necessário reunir o maior número de 

instrumentos possíveis: aplicar questionários, analisar documentos, realizar 

entrevistas formais, consultar o censo escolar, ler, debater, conversar, entrar em 

conflito, para somente então, buscar o consenso, para se construir uma forma lógica 

possível para avaliar o PME.  

Finalizando a tarefa, conseguimos desenhar o seguinte cenário para as ações 

propostas  

 

Tabela 4 – Síntese da execução das ações do PME, 2009 – 2014 

Eixos do PME / Canavieiras Executadas  Parcialmente  Não executada 

Educação Infantil 3 3 6 

Ensino Fundamental 2 10 9 

Ensino Médio - - 5 

Educação Profissional - - 5 

Educação de Jovens e Adultos 2 3 6 

Educação do Campo 2 2 6 

Educação Especial - 5 4 

Ensino Superior 2 2 5 

Gestão 3 1 4 

Valorização do Magistério 3 4 1 

Recursos Financeiros 1 2 5 

Total 18 32 56 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Canavieiras (Elaborada pelas autora) 
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A tabela, aqui exposta, que teve como objetivo apresentar um resumo de um 

período de 05 (cinco) anos do PME, demontra que das 106 metas propostas para 

um decênio, assim analisadas: 17% das metas executadas, 30% metas executadas 

parcialmente e 53% não executadas. Se pensarmos somente nos aspectos 

quantitativos, poderíamos inferir que o plano está em um bom estágio de 

implementação, e que, com um pouco mais de esforço, ao final dos 10 anos, todas 

as metas estariam em completa execução. Entretanto, analisando de forma 

qualitativa as metas executadas ou executadas parcialmente, concluímos que as 

ações que foram cumpridas sem um planejamento prévio, de forma aleatória e 

fragmentada, o que contribuiu para que algumas atividades executadas não constem 

nos instrumentos de planejamento municipal, a exemplo do Plano Plurianual (PPA), 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Bordignon (2014) elucida que definir uma caminhada, um rumo a seguir, 

traçar uma rota, vislumbrar um horizonte na educação são as características que 

definem um plano. O ato do planejamento se faz necessário, por entendermos que 

um plano de educação, quando instituído e cumprido, colabora para a ruptura das 

gestões improvisadas, de ações esporádicas, com caráter emergencial e rotineiro.    
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6 PLANOS EDUCACIONAIS: O QUE DIZEM OS SUJEITOS  

 

Apropriando-nos dos ensinamentos de Konder para compreender a realidade 

como essencialmente contraditória e em permanente transformação” (KONDER, 

1981, p, 8). Neste sentido, nos apropriaremos das características dadas pelo autor, 

na seguinte perspectiva, “espírito crítico e autocrítico” (p, 83). Nesse sentido, 

buscamos analisar os dados na perspectiva crítica, segundo o que assevera  Mororó 

(2005); a pesquisadora afirma que, a pesquisa precisa garantir a “concretude do 

fenômeno estudado”, mas para que isso ocorra, o trabalho precisa transcender o 

limite da pura descrição, e adquirir o status interpretativo. Esse processo se 

constituiu muito maior que um simples tratamento de informação, pois os dados 

foram confrontados com a hipótese e com a literatura utilizada na fundamentação 

teórica da dissertação.  

As entrevistas realizadas, com as dirigentes municipais (DM), e os técnicos 

municipais (TM) que atuaram/atuam na SEMED, no período da elaboração e 

implementação do plano apresentaram as seguintes contribuições para a concretude 

do estudo.  

 

6.1 Os Dirigentes Municipais 

 

Umas das nossas principais preocupações neste estudo, foi identificar o grau 

de articulação entre as políticas do PME e do PAR, gestado e implantado no 

Município. Partindo desta inquietação, questionamos inicialmente, aos dirigentes 

acerca da possibilidade de inteconexão entre os planos. Neste sentido, DM1 (2014) 

afirma, “Acredito que tem que haver a articulação entre o PME e o PAR, para que 

tenham coerência nas ações”. A gestora DM2 expõe que, para a articulação 

acontecer, é preciso o gestor tenha clareza para não “centralizar as propostas”, e 

entender que a centralização não permite o exercício autônomo das pessoas na 

utilização das duas ferramentas de planejamento (PAR e PME).  Nesta linha de 

pensamento, Camini, colabora com as afirmações, quando registra que “os 

municípios querem uma articulação, têm uma ideia de autonomia muito forte que 

precisa ser respeitada” (CAMINI, 2009). E, a articulação nas políticas macros e 

micros precisam estar presente na educação local, no sentido, em que esta 

interligação, equalize esforços que maximize o poder de atuação das ações. 
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Sobre a maneira como, possivelmente, essa articulação ocorreu, a dirigente 

garante que: 

 
Acredito que muitas das metas e dos objetivos do Plano Municipal de 
Educação, foram contemplados dentro do PAR, mas eu acredito também 
que algumas coisas ficaram de fora, ficaram de fora mesmo, porque não se 
tinha muita noção do que ia acontecer. (DM1, 2014) 
 

Essa fala traz duas declarações importantes e elucidativas: a primeira, 

quando a dirigente assegura que as metas e os objetivos do PME foram 

contemplados dentro do PAR, afirmando que existe sim a possibilidade da 

articulação. Contudo, destaca, um pensamento que também é nosso ao afirmar que, 

o plano municipal já existia antes do PAR.  Neste sentido, a declaração apresenta-se 

em desacordo ao diagnóstico realizado pelo Município, no momento da elaboração 

do PAR, quando a equipe responsável indicou com a pontuação 1 para o indicador 6 

(dimensão da gestão educacional – área 1), gerando assim sub-ações para a 

elaboração do PME, quando o mesmo já existia no Município.   

Buscando alcançar a compreensão que os gestores têm sobre os dois planos 

e distinguir, através das suas percepções, os pontos que eles se aproximam e em 

que se distanciam nos aspectos formais e operacioanais, solicitamos aos gestores 

uma definição sobre o PME. DM2 definiu, o “Plano Municipal de Educação como um 

documento que norteia todas as políticas públicas, fazendo com que elas sejam 

vistas pela sociedade e pelo grupo educacional”. O DM1, ignorou a solicitação. 

Bordignon (2009), nos ajuda a compreender o conceito esclarecendo que o plano “ é 

um instrumento de gestão para tonar efetiva a cidadania” (p, 92). Acrescenta que na 

política educacional, o plano ao ser constituído, precisa contemplar alguns aspectos, 

que promoverão uma educação emancipadora e  elenca as seguintes prioridades,  

 
(...) diretrizes, metas e estratégias, especialmente estratégias, diferentes 
das de um plano para educação tradicional (bancária). Um plano deverá ter 
a necessária coerência entre a educação preconizada e as ações a 
empreender para promovê-la (BORDIGNON, 2014, p 34).  
 

Nesta direção, sistematizar a visão de educação em um plano, na perspectiva 

de promover uma educação de qualidade deve ser o objetivo maior da gestão 

municipal.  Para tanto, os gestores, precisam adquirir a compreensão das 

características e similaridades que as políticas macros e locais possuem, para que, 

possam recriar e contextualizar as ações educacionais. Em seguida, indagamos aos 

dirigentes em que medida o PAR e o PME se aproximam e se distanciam. Para DM2 
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os planos (PAR e PME) “têm a proximidade no ponto em que se organizam a partir 

de eixos temáticos e de avaliações”. Na visão da dirigente, os eixos temáticos é o 

modelo que estrutura os planos que, segundo ela, são similares, pois são 

organizados de forma sequenciada e agrupada, dando clareza ao Município das 

suas ações. Na sequência, pontua a avaliação como parte integrante da 

metodologia dos dois planos, deixando claro que, na construção dos planos, o 

processo avaliativo é fundamental para a sua constituição.   

A outra entrevistada, afirma que os planos apresentam os seguintes perfis 

 
Eles têm muitas metas e objetivos comuns. Então, acredito que nisso, eles 
estão próximos. Agora se distanciam, quando a gente vai para parte do 
financiamento da educação.  Porque como nós vemos, o PAR vem com a 
proposta de financiamento.  (DM1, 2014) 
 

Apesar das similaridades entre o PAR e o PME, apontadas, no que concerne 

aos objetivos, a questão do financiamento os colocam em posições diferentes na 

ordem de prioridades, no momento da execução. Neste sentido, fica claro que é o 

financiamento quem define a execução de um Plano. Portanto,  o modelo proposto 

pelo regime de colaboração, não tem correspondido as necessidades dos 

municípios. Para dirimir essas questões, Oliveira (2012) propõe que a alternativa 

viável seria uma reforma tributária, contudo expõe os vários problemas para 

operacionalizá-la, 

 
A alternativa de realização de uma reforma tributária, que seria a solução 
mais efetiva e simples no plano formal, é extremamente complexa no plano 
político; tanto é que nenhuma proposta de reforma tributária substantiva 
prosperou nos últimos anos no Brasil, apesar de quase unanimemente 
aceita como necessária. Isso porque as dificuldades políticas são de grande 
monta; além disso, os beneficiários da atual organização do sistema 
tributário nacional têm plenas condições de barrar a tramitação de qualquer 
medida que busque alterar tal estado de coisas no Congresso Nacional. 
Assim, a alternativa possível é utilizar um dispositivo previsto na legislação, 
que é a colaboração da União com os entes federados, exercendo sua 
função supletiva e redistributiva. (OLIVEIRA, 2012, P, 41) 

 

Atualmente, no Brasil, o PAR se apresenta como ato ou uma medida política, 

que visa colocar em ação o regime de colaboração, e que tem a perspectiva de 

efetivar a cooperação entre a União e os demais entes federados, de maneira que, 

inexista uma hierarquização estabelecida. Mas, ao mesmo tempo confere, aos 

participantes deste regime, uma desleal sensação de igualdade.  
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Nesta conjuntura, a entrevistada discorre sobre a escassez de recursos na 

esfera municipal, deixando evidente que o Governo Federal é uma esfera distante 

da realidade municipal. E assim se expressa, 

 
O PME está aí, mas não temos como coloca-lo em prática, porque falta 
realmente o financeiro, a parte financeira. (...) por mais que a gente planeje, 
por mais que o município elabore; faça um plano pra que aquilo aconteça, 
fica difícil. Porque cada dia que passa, o repasse Federal é menor e isso só 
tem atrapalhado mesmo. É no município que as coisas acontecem.  O 
Governo Federal está lá, tá distante. (DM1, 2014) 
 

Sabemos que o financiamento está na pauta das discussões quando o 

objetivo é suscitar a problemática da educação. A possível solução, que se visualiza, 

está no incremento do percentual de financiamento da União para os estados 

subnacionais. A este respeito, Araújo (2012) corrobora com o nosso pensamento, 

quando afirma que “Não é possível reduzir as desigualdades entre os entes 

federados sem que haja uma participação mais ativa da União no financiamento das 

políticas públicas”, (p. 55).  

Contudo, essa atuação mais ativa, ocasionará uma centralização das 

políticas, promovendo uma ruptura na autonomia local. Com esta compreensão, o 

autor afirma que “essa presença possui um “efeito colateral”, que é a perda de 

autonomia dos demais entes federados em configurar tais políticas” (ARAÚJO, 2012, 

p, 55). Nesta perspectiva, surge a necessidade de criarmos um modelo de 

financiamento educacional que conviva, em perfeita harmonia no mesmo âmbito de 

atuação, com a presença do financiamento pela da União, sem interferência na 

autonomia local.  

A este respeito os autores, Almeida Júnior, Brasil e Lima garantem que existe 

a necessidade de se criar um pacto federativo harmônico e possível de equacionar 

os problemas posto acima. Para isso,  

 
[...]há a necessidade premente de construção de pactos federativos. 
Precisamos construir consensos sobre temas vitais para a composição do 
sistema e seu funcionamento, como infraestrutura, gestão, avaliação, 
currículo, financiamento, formação e valorização dos profissionais. (...) O 
pacto federativo é nacional, mas o regime de colaboração é local, pois 
envolve sistemas locais. Não há como regulamentar um regime de 
colaboração nacional porque não haveria respeito às experiências locais de 
colaboração, nem às peculiaridades de cada sistema autônomo de ensino. 
(ALMEIDA JÚNIOR, BRASIL e LIMA, 2012, p, 13) 

 

No que concerne à compreensão da autonomia e do exercício autônomo na 

gestão local, questionamos os dirigentes municipais acerca do processo de adesão 
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do PAR e do modo como se está gerindo o PAR e o PME.  O pensamento da 

gestora  responsável pela adesão ao PAR, foi na seguinte direção. 

 
A adesão ao PAR é ímpar. É muito simples até falar da adesão porque a 
dificuldade é de fazer isso acontecer de fato. Porque você está no papel 
fazendo o projeto das coisas, de ações para serem executadas não é difícil, 
é uma coisa fácil. Agora fazer com que essas ações aconteçam de fato é 
que o maior problema, fazer você buscar, se envolver, está ali atento a cada 
ação, cobrar das equipes destinadas para cada ação para que ela seja 
exatamente executada como fazíamos. (DM2, 2014)  
 
Acredito realmente que na época da adesão, acho que foi muito bem 
pensada e acho que acredito também que tenha sido muito bem discutido 
porque quando a gente pega os objetivos do PAR, quando a gente pega as 
metas, as estratégias, tudo que foi aderido, é muito coerente com a 
realidade do município. (...) a gente ver que realmente o município precisa, 
e acho também que é uma forma também de poder o município receber o 
apoio, financeiro Federal. (DM2, 2014) 

 

A entrevistada, que ocupava o cargo na época da adesão ao PAR, deixa claro 

em seu pensamento que a adesão inicial foi simples, o complexo residiu em se fazer 

concretizar dentro do Município, responsabilizando a equipe local pelas ações. Em 

seu posicionamento, a dirigente, traz para o Município a responsabilidade pela 

execução das ações previstas, não fazendo deferência ao regime de colaboração 

necessário para a execução do PAR.  

Para o mesmo questionamento, a segunda entrevistada afirma que há 

coerência nas metas definidas no PAR, já que estão de acordo com a necessidade 

do Município. No entanto, ela ressalta a questão do financiamento municipal, pois 

sabemos que a adesão ao PAR teve como forte apelo o incremento financeiro, que 

os gestores pensaram que receberiam. Deixando claro, que a busca por recursos 

para a esfera municipal é constante por parte dos prefeitos e gestores. Afinal, 

vislumbram no financiamento a possibilidade de mudança e de realizações 

grandiosas, sem o comprometimento das arrecadações municipais.  

Neste sentido, as falas abordam que o processo de adesão ao PAR foi 

simples, as suas estratégias coerentes e que a necessidade do Município em 

receber apoio financeiro através do plano é muito grande. Entretanto, em momento 

algum relacionam a dificuldade do município em receber a assistência técnica do 

MEC, ou a falta de orientações para a executação das ações. 

Nesta direção, partimos do pressuposto que toda implantação de uma política 

apresenta obstáculos em sua implementação. Com o PAR, a participação local na 

execução e acompanhamento das ações, tornou-se o ponto fraco na gestão desta 
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política. Assim, quando questionamos acerca dos obstáculos encontrados a DM1 

expõe o seu ponto de vista, 

 
Acredito que se teve obstáculo, hoje como gestora, o que percebo muito é 
que para a gente trazer a população para discutir alguma coisa dentro da 
Secretaria é muito difícil. Eu tenho essa noção por causa dos conselhos. 
Nós temos o conselho de alimentação escolar, conselho do FUNDEB, 
conselho municipal de educação, e a gente tem que ficar ligando, tem que ir 
buscar nas casas para poder da quorum para uma reunião. (DM1, 2014) 
 
Não houve obstáculo. Eu acho que as vezes você pode se deparar com, 
com questões de dificuldades. Que são normais dentro de uma caminhada. 
Mas obstáculo não. Acho que todas as ações que nós colocamos como 
prioridade foram executadas de uma forma legal e de uma maneira que nos 
trouxe bons resultados e não pode elencar aspectos negativos porque no 
meu conceito elas não existiram. (DM2, 2014) 
 

 

Ferreira (2014) indica na sua pesquisa realizada sobre o PAR, que a 

participação local esteve também comprometida, devido ao desconhecimento das 

ações ou ao ocultamento dos processos, nesta perspectiva a autora afirma que,  

 
A participação dos segmentos da comunidade e da escola era reduzida, em 
virtude da falta de informações e/ou das injunções decorrentes das relações 
de poder que inibem o posicionamento autônomo desses atores. (p,620). 
 

No âmbito do PAR, precisa ser estabelecido via decreto oficial o Comitê Local 

para acompanhamento e controle da execução das ações, mas o que temos 

presenciado é uma instituição de ”comitês de gabinete”, denominação dada por 

Ferreira (2014). Portanto, neste estudo, a realidade é similar, pois, durante a 

pesquisa, os entrevistados sequer citaram a presença deste comitê, como também 

não identificamos qualquer documento que se refira ao atual grupo, pois o 

documento anterior, foi extinto devido à troca de gestores. Não obstante, podemos 

inferir que ele exista, por se constituir como condição essencial para a adesão ao 

PAR. 

Contrariamente, a DM2 expõe que não houve obstáculos, apenas dificuldades 

comuns ao processo, mas não deixou claro que tipo de dificuldades para que 

pudéssemos compreender a amplitude do seu pensamento.   

Apesar dos entraves na execução das ações e do seu cumprimento ocorrer, 

paralelamente, às diferentes ações políticas e pedagógicas da secretaria, e ainda 

das diversas críticas que possamos fazer ao plano, precisamos compreender que o 

PAR, na visão dos gestores, apresenta importantes contribuições para a educação 
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municipal. Partindo deste pressuposto, as gestoras elencam as seguintes 

contribuições: 

 
Trouxe contribuição importante. A gente ver os ônibus escolares, os quais 
vieram a partir da adesão do PAR. E o mobiliário que trocou todas as 
carteiras. (DM1, 2014) 
 
Claro que contribuiu e bastante. Eu acho que todo o plano, todo projeto, 
todo o programa que venha melhorar o contexto educacional, ele é sempre 
bem-vindo e nós temos dentro disso muitas coisas fantásticas. Formações 
de professores, formação de todo contexto educacional. (DM2, 2014)  

 

As entrevistadas confirmam que houve contribuições do PAR para o 

Município e apontam essas contribuições, de acordo com seus pontos de vista: DM1 

menciona os ônibus escolares e o mobiliário adquirido; e DM2 cita a formação 

ofertada aos professores. Nesta direção, as duas entrevistadas apontam 

contribuições distintas: uma se refere às ações que têm o incentivo financeiro e de 

maior visibilidade no Município, em contraponto, a outra aponta os auxílios de ordem 

subjetiva, que na nossa análise reside na dimensão da formação dos profissionais, 

que foi a que teve o menor número de ações executadas. No entanto, durante toda a 

entrevista a DM2 cita a formação dos professores como importante, por considerar o 

ponto que alavanca a melhoria da educação.  

Nessa perspectiva, elas expuseram as suas concepções, formas de atuações 

e seus modos de interpretar a política educacional, com seus aportes no que 

concerne ao financiamento; ao regime de colaboração, ao planejamento, à 

autonomia e à gestão. Assim sendo, é comum perceber que uns dão valor às ações 

de grande contribuição financeira e de maior visibilidade; outros valorizam toda e 

qualquer forma de colaboração para com o Município e a educação. 

 

6.2 Os Técnicos Municipais 

 

Buscamos identificar na entrevista com os técnicos, qual a compreensão que 

têm sobre o conceito do PAR e PME e sua importância para a educação municipal e 

obtivemos as seguintes respostas: 

 
Vejo como ferramentas, para orientação e implementação das políticas 
educacionais que a gente tem. Tanto da União, como dos Estados, e 
municípios. [...] a importância desses dois planos aqui para gente da 
educação municipal, é uma orientação de como seguir, de pegar aquelas 
metas, estratégias e colocá-las em ordem, junto com os seus objetivos para 
que a gente possa alcançar as metas, que a gente precisa para melhorar a 
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educação no município. Então assim, tanto o Plano de Ações Articuladas 
quanto o PME eles vêm para dar uma orientação para os profissionais de 
educação e para as políticas públicas mesmo nesse sentido. (TM1, 2014) 
 
Eu vejo eles, como fundamental, assim, para direcionar as políticas do 
município, porque se a gente não tem esse planejamento, a gente não 
conhece essa realidade para planejar. Então a gente não tem norte 
nenhum, a gente fica vai para um lado, vai para outro. (TM3, 2014) 

 

Está claro, nas citações acima, que os planos têm a perspectiva de direcionar, 

orientar as políticas do município. Sem estas orientações presentes no 

planejamento, as políticas ficam a mercê do improviso e, de fato, sem um caminho a 

seguir. A este respeito Bordignon (2009), nos fornece a seguinte contribuição, 

 
O plano municipal da educação é o instrumento de gestão para tornar a 
efetiva a cidadania e a sociedade preconizada nas bases e diretrizes do 
Sistema Municipal de Educação. Quando o município não tem plano fica à 
mercê de ações episódicas que, mesmo planejadas caso a caso, 
representam improvisações. Sem plano municipal não há visão de Estado 
nas ações, não há caminho a percorrer, mas apenas passos ao sabor das 
circunstâncias de cada governo. (p, 92) 
 

Contudo, sabemos que existe uma prática comum dos governantes em 

construírem o PME, como forma de cumprir requisitos impostos por outras esferas, 

mas não para efetivá-lo na prática. Além do que, os gestores atuais não priorizam o 

plano, por este ter sido elaborado em outra gestão. Desta forma, não existe uma 

garantia real que o plano será efetivado, a não ser que a sociedade atue nas 

cobranças, no controle social dos recursos financeiros e, consequentemente, da 

melhoria da educação.  

De acordo com o trecho da entrevista abaixo, observa-se que, na construção 

do PAR, houve problemas, quando os sujeitos envolvidos não compreenderam bem 

o processo e fizeram um diagnóstico prevendo o financeiro. 

 
Participei logo de início, da construção dele (PAR) dentro da Secretaria. 
Então, foi, uma mudança muito grande. Eu digo assim, que foi um momento 
da gestão municipal em que a Educação estava sofrendo essa mudança 
para o melhor e que não foi bem compreendida pelas pessoas. Até no 
momento da elaboração das ações, que foram ações que eu chamei assim 
de escandalosas, por não termos a noção do que seria, do cumprimento de 
prazos. Ações assim até descabidas para o município de Canavieiras. Mas 
não foi por maldade, vamos dizer assim. Foi por falta de conhecimento 
mesmo. Ações que não cabiam no PAR de Canavieiras. Faltou orientação, 
naquele momento. Faltou mais tempo; o prazo foi muito curto para se 
elaborar, para se compreender melhor e se perceber dentro de uma 
mudança grandiosa na educação, que foi a chegada do PAR. Tanto que 
muitas ações ficaram a devaneios mesmo, de difícil acesso, difícil 
cumprimento. Mas que era grandioso, é histórico. (TM2, 2014) grifo nosso. 
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O que foi exposto pela técnica TM2 representa bem o cenário dos dados 

referente ao PAR que analisamos anteriormente: um plano acrescido de ações que 

não houve tempo suficiente para colocá-lo em prática e com o regime de 

colaboração efetivado de forma frágil. Portanto, o modelo do PAR, com as 

caraterísticas de política de governo e formatado nas bases do Plano Plurianual 

nacional, não atende ao modelo de política educacional que os municípios 

necessitam. Lógico que, não queremos diminuir a sua importância, porém 

precisamos de uma política macro, que tenha como foco a melhoria da educação, o 

aumento do investimento na educação pública e o formato de política de Estado. 

Questionamos aos técnicos acerca da possiblidade do PAR ter trazido 

contribuições para o desenvolvimento da educação no Município. Neste sentido, as 

opiniões colocadas pelos entrevistados apontam diferentes concepções sobre esta 

contribuição. Assim,  

 
Por ordem de relevância, de importância, eu apresento a formação dos 
professores (...) depois eu venho para o financeiro, que a gente nunca vai 
deixar de dizer, ninguém não vai ser hipócrita em dizer que não precisa do 
dinheiro da educação. A gente precisa sim, a escola, material para o 
professor, para que ele saiba manusear o material. A gente precisa ter 
carteiras adequada para o tamanho e idade da criança; precisa ter armários; 
um banheiro adequado e limpo; uma cozinha adequada. Então, o PAR, ele 
vem trazer tudo isso e o Plano Municipal também. Então, o PAR foi de 
grande importância porque muitas coisas vieram para Canavieiras. Os 
ônibus escolares e as formações. Talvez não da maneira desejada, pelo 
Plano, mas sim por quem está à frente do Plano. (TM2, 2014) 
 

A transcrição acima, aponta que o PAR trouxe contribuições importantes para 

o Município, apresentando fatos e reconhecendo elementos já expostos pelos 

dirigentes municipais, quanto à aquisição dos ônibus, dos mobiliários, de 

equipamentos e das formações dos professores. É importante salientar, que a 

dimensão de formação de professores pelo PAR foi a que teve o maior número de 

ações previstas e a maior parte delas não foi executada. Todavia, é recorrente 

ouvirmos falar da formação pelo significado que elas tiveram no Município no 

momento em que ocorreram.  

A técnica TM1 aponta em outra direção, afirmando que não está claro as 

contribuições advindas pelo PAR, 

  
Se o PAR fosse realmente seguido na sua essência, a gente, conseguiria 
um desenvolvimento muito maior da educação no município. Sabemos que 
existem dificuldades na hora de seguir esse PAR. Nem todos os 
profissionais de educação conhecem o PAR a fundo, detalhadamente. 
Então, são muitas metas, muitas diretrizes e assim, as pessoas não 
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conhecem. Acho que isso traz uma dificuldade muito grande na hora de 
desenvolver, de alcançar os objetivos, é a falta de conhecimento do PAR. 
As contribuições que ele traria, nessa questão da elevação do IDEB, da 
aplicação das políticas públicas realmente seria, se a gente tivesse 
seguindo à risca [...]. A gente consegue ver um desenvolvimento, a gente 
tem a aplicação dos programas, do Governo federal que traz essa elevação 
do IDEB, traz esse desenvolvimento, especialização de professor e tal. Mas, 
eu acho que, a olhos nus, assim que, por falta de conhecimento do PAR a 
gente ainda não consegue ver essa contribuição de maneira efetiva. [...] 
(TM1, 2014) 
 

Na citação acima, a técnica pontuou a necessidade das pessoas conhecerem 

a política do PAR para que pudesse ser executada. Aponta, ainda, a formação do 

professor como um dos aspectos que tem a maior contribuição do PAR e que o 

IDEB poderia ser melhorado, caso o PAR tivesse seguido na íntegra, ou seja, 

aponta que existe uma fragilidade no Município em executar o PAR. 

Entretanto, TM3 assinala que “ele traz contribuições sim, à medida que você 

sabe que a Secretaria começa a se organizar a partir dele”. Ou seja, depende de 

como o município executa as ações ou busca para que elas aconteçam. 

No trecho acima, a entrevistada relaciona a melhoria da qualidade ao 

crescimento do IDEB, sendo essa, a mesma compreensão presente nos 

documentos oficiais do MEC. Nesta acepção, assinalamos que este discurso precisa 

ser superado, uma vez que aponta nuances ambíguas, pois de acordo com Voss 

(2011), 

 
Os exames nacionais aplicados em todo território nacional são 
padronizados, o que torna o princípio “territorialidade” anunciado no PDE 
bastante nebuloso, pois testes padronizados não levam em conta as 
peculiaridades e as culturas locais e regionais. Além disso, a adoção do 
IDEB, ao contrário do que anuncia, pode tornar ainda maior a disparidade 
de condições da oferta de escolarização, uma vez que são acirradas as 
relações de disputa, competição, vigilância, frustração entre as escolas e os 
sujeitos implicados nessa política. (VOSS, 2011, p,15). 
 

Nesta direção, a autora afirma ainda que determinados “fatores conjecturais, 

como as condições socioeconômicas e culturais das redes das escolas e dos alunos 

e as condições de trabalho dos professores e demais profissionais do ensino, são 

negligenciados”, (VOSS, 2011, p,16). Desta maneira, não considerar as diferenças 

regionais e locais e os resultados na escola e no professor, entre outros, torna o 

índice burocrático e técnico, sem fatores de ponderação social. Sobretudo, trazendo 

ao Município e às escolas o sentimento de fracasso. Para avaliar a melhoria da 

educação é preciso ir além dos dados numéricos, mas considerar, de fato, a 
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mudança nas práticas, no conhecimento que os sujeitos adquirem e no sentido 

social que atribuem ao seu conhecimento.  

Ademais, é preciso refletir que o IDEB avalia todo um sistema educacional, 

unicamente a partir do fluxo escolar e do desempenho dos alunos, sem considerar 

dados sobre a infraestrutura e a localização das escolas e, principalmente, sobre as 

condições de trabalho dos professores, questões essas que impõem dificuldades 

primordiais no cumprimento das metas para as escolas e, portanto, aos municípios. 

Desta maneira, cabe às escolas, aos gestores e aos professores tão somente 

aceitarem a culpa pelo fracasso escolar dos alunos e, por conseguinte, de um índice 

que sinaliza quem é melhor que quem. 

Sabemos que, na implementação de uma política educacional ,a possiblidade 

de se encontrar obstáculos é muito grande. E, neste caso, não foi diferente, pois a 

questão da participação, da falta de formação e as questões políticas fizeram parte 

dos entraves relatados pelos técnicos e gestores. Neste sentido, acerca dos 

obstáculos encontrados, durante a implementação e desenvolvimento do PAR, 

veremos que todos os sujeitos entrevistados apontaram que o Município enfrentou 

dificuldades, no que concerne ao desenvolvimento das ações no âmbito local. 

 
Então, as pessoas quando vêem que tem ações, que tem tomada de 
decisões ou então, que tem que ter alguém responsável pela ação, então 
você não encontra pessoas que queiram fazer parte do grupo (...). Não tem 
formação de grupo porque as pessoas não querem essa responsabilidade. 
(...) Uma das dificuldades foi isso aí, você encontrar uma pessoa que vista a 
camisa realmente da educação e aproveite esse PAR, esse Plano 
Municipal, que diga “oba! Chegou algo bom, algo interessante que eu posso 
meter mão e fazer parte disso” e aí é difícil. E uma das situações é isso aí, 
que a gente precisa de gente, de pessoas que trabalham e, nesse 
momento, você não tem. (TM2, 2014)  
 
A falta de conhecimento do plano de ação articulada traz uma dificuldade 
muito grande (...) e outro obstáculo também que a gente passa no município 
são as questões políticas. (TM1, 2014) 
 
Os obstáculos seria mesmo o conhecimento. (TM3, 2014) 

 

O que foi afirmado nos trechos acima, traz três aspectos importantes, quando 

se trata das questões de gestão, que são: compromisso, conhecimento e questões 

políticas. Sabemos, no entanto, que a questão nevrálgica reside na participação. 

Concordamos com Bordenave (1992), quando assinala que a participação é uma 

derivação da palavra parte, e sua real acepção tem o significado de “fazer parte, 

tomar parte ou ter parte”. Para ele, a participação pode ser tipificada da seguinte 
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maneira: participação de fato, participação espontânea, participação imposta, 

participação voluntária e participação concedida.  

Compreendemos que a participação deve ser uma construção coletiva e que, 

o formato atual das políticas tem favorecido a um dos tipso de participação: a 

concedida, sendo este modelo o que dificulta a participação de fato e direito. Muitas 

vezes, atribuímos a sociedade a responsabilidade pelo insucesso de programas ou 

de políticas na educação, esquecendo de nos debruçarmos sobre a forma que 

impomos ou convocamos esta participação.  

Outro aspecto que consideramos importante evidenciar é a questão da 

melhoria na qualidade da educação, um questionamento recorrente no processo de 

avaliação das políticas educacionais. O nosso interesse foi analisar o impacto do 

desenvolvimento da Educação Básica no contexto local, identificando o avanço e 

seu significado para os sujeitos. As entrevistas demonstraram que há melhora. Mas 

que o resultado é esperado a longo prazo. A TM2, explica que “houve melhoria, até 

por que quando a gente fala em educação, a gente não tem resultado instantâneo”. 

Assim o trabalho é construído de forma gradual e constante. Não existe uma receita 

pronta, os avanços certamente irão aparecer, contudo, o trabalho deve ter um foco e 

continuidade. A TM1, assim se expressou:  

 
(...)  Se a gente for considerar crescimento de IDEB, a melhora existe, 
porém, é pouca. 
(...) Eu acho que houve melhora sim, existe uma luta muito grande pela 
implementação dos programas do governo, a gente tem uma dificuldade 
muito grande a aplicação dos recursos mesmo.  Muitas vezes os recursem e 
não são não suficientes para se realizar tudo que a gente quer realizar 
dentro da escola apesar de cada programa ter o seu repasse de recursos 
individual, as vezes a gente não é suficiente para você aplicar ao programa 
de maneira efetiva. 
Eu vejo que houve. Mas não é uma melhora tão significativa quanto a gente 
gostaria que fosse. Existe a melhora, mas eu acho assim que poderia 
melhorar. Um avanço, uma caminhada. Tudo é uma caminhada, mas, as 
vezes é complicado porque a gente depende do outro. Às vezes. Você quer 
implementar, quer fazer, tem a ferramenta, tem PAR, tem o PME, você tem 
uma, toda uma orientação só que você não tem como realizar aquilo ali. 
(TM1 2014). 
 

O questionamento final foi feito, tendo em vista a construção de um novo 

modelo de organização da política educacional, onde o foco é o local, a autonomia e 

a gestão democrática. Para isso, arguimos quanto à capacidade do Município criar e 

gerir seus próprios programas. As respostas demonstraram variados pensamentos 

sobre a problemática da autonomia local. Para dar sustentação a discussão e 

estabelecer a relação com a questão da autonomia e gestão democrática, no caso 
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específico de Canavieiras, enfocamos a noção de auto-gestão, definida com 

referência à participação. Nesta direção, Bordenave afirma que,  

 
De modesta aspiração a um maior acesso aos bens da sociedade, a 
participação fixa-se o ambicioso objetivo final de ‘autogestão”, isto é, uma 
relativa autonomia dos grupos populares organizados em relação aos 
poderes do Estado e das classes dominantes. Autonomia que não implica 
um caminho para a anarquia, mas, muito pelo contrário, implica o aumento 
do grau de consciência política dos cidadãos, o reforço do controle popular 
sobre a autoridade e o fortalecimento do grau de legitimidade do poder 
público quando este responde às necessidades reais da população. 
(BORDENAVE, 1992, p.20), 

 

Para os sujeitos pesquisados, a autogestão municipal não é possível por duas 

razões básicas: competência técnica e o financiamento. Conforme demonstram os 

depoimentos abaixo: 

 
Hoje eu acredito que não. Eu estou falando por questões de época. Do 
município em si, Canavieiras hoje. Acredito que não. Porque aquela questão 
mesmo sabe? De competência, de visão, de uma caminhada na educação. 
Para ser um bom gestor você precisa ter uma caminhada enquanto 
professor, para você sentir e ver quais são as necessidades. 
(...) 
Eu vejo que falta competência, conhecimento para você poder gerir. Você 
tem que ter conhecimento, você tem que ter uma equipe preparada e 
formada em constante formação continuada. Então hoje eu acredito que o 
município não tem capacidade de gerir seus próprios programas, 
exatamente hoje. (TM3, 2014) 

 

A fala da entrevistada, que nos apresenta pontos importantes para análise, 

declara que para se ter capacidade de gestão é preciso competência, visão de 

educação e experiências enquanto professor. Segundo a entrevistada, só a partir 

disso, a gestão terá condições de saber as necessidades reais para a política 

educacional e gerir as políticas locais.  De acordo com este pensamento nos 

aproximamos dos debates sobre competência técnica e compromisso político, cuja 

melhor caracterização é apresentada por Guiomar Namo de Mello. Segundo a 

autora: 

 
Por competência profissional estou entendendo várias características que é 
importante indicar. Em primeiro lugar, o domínio adequado do saber escolar 
a ser transmitido, com a habilidade de organizar e transmitir esse saber de 
modo a garantir que ele seja efetivamente apropriado pelo aluno. Em 
segundo lugar, uma visão relativamente integrada e articulada dos aspectos 
relevantes mais imediatos da própria prática, ou seja, um entendimento das 
múltiplas relações entre os vários aspectos da escola, desde a organização 
dos períodos de aula, passando por critérios de matrícula e agrupamentos 
de classe, até o currículo e os métodos de ensino. Em terceiro, uma 
compreensão das relações entre o preparo técnico que recebeu a 
organização da escola e os resultados de sua ação. Em quarto lugar, uma 
compreensão mais ampla das relações entre a escola e a sociedade, que 
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passaria necessariamente pela questão de suas condições de trabalho e 
remuneração (MELLO, 1982, p. 42). 

 

Apoiando o que disse a entrevistada anterior, a fala abaixo confirma que o 

município não tem condição de se autogerir. 

 
Criar alguns programas talvez mais simples que não dependam tanto de 
recurso, porque todo programa, ele necessita de ser financiado por alguém 
e eu não vejo ninguém melhor do que o Governo Federal com sua 
obrigação, sua cota para financiar os programas. Agora pequenos 
programas como nós já tivemos mesmo, foi o Fluxo;  
(...) A gente não pode perder as articulações com Brasília, com Salvador, 
né. A gente não pode perder com o Federal e com o Estadual. A gente não 
pode perder esse vínculo né, pra gerir nossos programa. A gente não pode. 
(...). Porque o plano municipal tem o desejo do município. Nasce aqui de um 
desejo, de um querer nosso, né? E o PAR será o financiador desse desejo, 
desse sonho, né? Porque aqui a gente se reúne o que, com o professor, 
com o professor, com o zelador, com o faxineiro, com o porteiro. Então a 
gente se reúne aqui com as várias vamos dizer assim, da educação, como 
vamos dizer. As várias categorias da educação. Então a gente tem uma 
proximidade maior do querer, da mudança e da necessidade real. O PAR, 
ele já vem colocar esse desejo, essas realizações em pratica e trazendo pra 
a gente o financeiro, né? Quase o nosso pai pagador. [risos]. É por isso que 
eu digo, a gente não pode perder a articulação com o Governo federal e 
com o Estadual. A gente não pode querer ser autônomo não. Eu posso ser 
autônoma em criar, mas em fazer acontecer, quem vai fazer se o município 
não tem essa arrecadação? (TM2, 2014) 
 

Os trechos acima explicitam a fragilidade do Município no que concerne ao 

financiamento e ao regime de colaboração, transformando-o em um ente federado 

com uma dependência financeira e técnica do Estado e da União, fator que 

Incapacita os municípios de colocarem em prática seu potencial criativo, deixando-

os a espera de programas e recursos que venham solucionar os problemas locais. 

Isso ocorre, em razão das condições financeiras dos entes federados que não 

lhes permitem concretizar as políticas e as ações que consideram mais viáveis para 

a melhoria da educação local (CRUZ, 2011). Frente a esta conjuntura, existe uma 

impossibilidade de garantir a inauguração de um regime colaborado e federado 

estável, de forma que exista respeito à autonomia dos entes,   

Entendemos por autonomia a capacidade dos entes federados de produzir 

suas políticas e de auto governar-se. Assim, ARRETCHE (2005) entende autonomia 

como a capacidade do município organizar as suas políticas, considerando o 

conhecimento das demandas da educação local. E, para tanto, é essencial a 

disponibilidade de recursos para os governos locais, de maneira que possam 

diminuir as influências da União em suas ações. 
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Na tese de Oliveira (2005), sobre a Municipalização do Ensino Fundamental 

na Bahia, a autora afirma que nunca se falou tanto em autonomia dos municípios, 

em fortalecer os municípios e a gestão municipal. Todavia, no Estado da Bahia, o 

que ocorre é o fortalecimento da tutela do Estado (p,97). Neste sentido, há um 

choque entre a teoria e a prática no uso do conceito de autonomia. No campo 

educacional, os governos municipais precisam internalizar a autonomia em suas 

práticas, para que desenvolvam processos democráticos. 

No que concerne à autonomia, a TM1 aponta que o Município tem a 

capacidade de criar suas próprias políticas, mas para que isso ocorra, a gestão local 

da educação precisa garantir a criação do Sistema Municipal de Educação: 

 
(...) material humano nós temos, entendeu? Políticas educacionais 
interessantes a gente tem como criar. Eu acredito que tem como gerenciar, 
os programas e criar seus próprios programas. Infelizmente a gente ainda 
não é sistema, existe uma guerra aí para saber se você é sistema ou não. 
(...) essa questão de gerir, de criar seus próprios programas e gerir seus 
próprios programas dependeria de uma implementação de um sistema de 
ensino eficaz, e que a gente abraçasse essa causa. Eu particularmente sou 
a favor do sistema de ensino, eu sou a favor de uma educação autônoma 
dentro de Canavieiras, acho que nós temos políticas educacionais, ideia, 
ideais e pessoas com condições de fazer esse trabalho. 
(...) Eu acho que ele (Plano Municipal) é muito bem elaborado e eu acho 
que ele pode ser bem aplicado a partir do momento que o município for 
autônomo na educação. (TM1, 2014)  
 

Esta defesa da entrevistada sobre Sistema de Ensino no Município, anuncia a 

sua preocupação com o fato do Município, até o momento, não ter um Sistema de 

Ensino próprio. Discussão que já está presente no campo educacional, desde o 

Manifesto dos Pioneiros na década de 30, entretanto, é um fato ainda hoje sonhado 

e idealizado por municipalistas e pelos municípios. Diz o Manifesto:  

 
... o divórcio entre as entidades que mantém o ensino primário e profissional 
e as que mantém o ensino secundário e superior, vai concorrendo 
insensivelmente, como já observou um dos signatários deste Manifesto, ‘ 
para que se estabeleçam no Brasil, dois sistemas escolares paralelos, 
fechados em compartimentos estanques e incomunicáveis, diferentes nos 
seus objetivos culturais e sociais, e, por isto mesmo, instrumentos de 
estratificação social´ “ (Manifesto do Pioneiros da Educação Nova. p. 40). 
 

De acordo com Cury, a legislação vigente utiliza a definição de sistema como 

a organização de instituições e escolas, a partir de uma legislação específica, com 

normas e atribuições que se constituem, visando o relacionamento com demais 

sistemas de ensino de modo hierárquico. Segundo Cury (2000), 
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Sistema de Ensino é o conjunto de campos de competências e atribuições 
voltadas para o desenvolvimento da educação escolar que se materializam 
em instituições, órgãos executivos e normativos, recursos e meios 
articulados pelo poder público competente, abertos ao regime de 
colaboração e respeitadas as normas gerais vigentes (CURY, Parecer CEB 
nº 30, 2000, p.13). 
 

Sabemos que a legislação brasileira utiliza da noção de sistema para alicerçar 

as suas discussões acerca da política nacional, apresentando-se em textos e no 

ideário da organização nacional. Sendo assim, em seus estudos, Andrade (2010) 

relaciona a Lei 5.540/68, como a primeira a trazer ao debate a noção de sistema na 

legislação; fato este repetido na Lei 5.692/71 que apresenta uma boa utilização do 

conceito de sistema.  

A CF/88 reconhece o município enquanto ente federado, e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, nº 9.394/96, atribui a este a responsabilidade de organizar o 

seu respectivo sistema, mas a este fato, a Lei deixa em aberto a forma que o 

município poderá fazê-lo. Desta maneira, a este ente federado é facultado organizar 

seu sistema próprio ou associar-se ao sistema estadual de ensino. 

Cabe ressaltar que, com o surgimento da possiblidade da organização de um 

Sistema Municipal de Educação, os discursos se basearam nos aspectos da 

autonomia, e assim, a uma força política e administrativa da educação municipal. A 

incorporação do conceito de democratização a este discurso deixa ainda mais 

pulsante o desejo do município em se organizar a partir de um sistema.  

No âmbito municipal, Werle assegura que o município vislumbra, com a 

instituição do Sistema municipal, a possibilidade da construção de uma gestão 

democrática e autônoma. 

 
(...) o que caracteriza um município que assume a responsabilidade pela 
educação criando o SME é a existência de uma proposta de educação 
pedagógica ou o esforço de empreender, construir um projeto de educação. 
E a crença de que é possível articular a educação para além da 
instabilidade de governos, de que é possível e necessário superar 
procedimentos burocráticos e mecanicistas, que esvaziam o significado 
humano, político, pedagógico e gratificante do esforço educativo. (WERLE, 
2008, p, 84) 

 

Referenciando o que a legislação nacional propõe, a Lei Orgânica do 

Município (LOM) de Canavieiras (1990) determinou ao Prefeito Municipal a 

instituição do sistema municipal de educação, após 180 dias da aprovação da 

referida Lei. Fato este que, após 25 anos de LOM aprovada, ainda não foi criado o 

Sistema, como instância normativa da educação municipal.  Para Bordignon (2009), 
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o município tem que organizar a educação local, com bases em três pilares, 

“sistemas, planos, conselhos. No caso aqui estudado, falta-nos apenas o primeiro: 

sistema. 
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7 CONSIDERAÇÕES  

Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? 
Isso depende muito de para onde queres ir - respondeu o gato. 

Preocupa-me pouco aonde ir - disse Alice. 
Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas - replicou o gato. 

Lewis Carroll 

 

Essa metáfora, a nosso ver, expressa a política de educação em curso no 

Município, através dos dilemas vividos na execução de duas propostas de educação 

(PAR/PME), sem a definição clara por parte da gestão de qual caminho seguir.  

Para nós, o primeiro passo para determinar qual o caminho a seguir, foi 

analisar a política de educação proposta pelo MEC para os Municípios por meio do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e o Plano de Ações Articulada- 

PAR, destacando as implicações do seu desenvolvimento na política educacional 

local, expressa no Plano Municipal de Educação (PME) de Canavieiras – BA. 

Inicialmente, procurou-se desvelar as relações existentes entre as políticas de 

descentralização advindas do MEC, para o Município de Canavieiras – BA, e a sua 

articulação com o PME. Assim sendo, foi um trabalho que requereu um grande 

esforço. 

Pareceu-nos, no primeiro instante, uma tarefa simples, tendo em vista que já 

tínhamos as categorias de análise claramente definidas para desenvolver o estudo, 

a partir da discussão dos conceitos de política pública, descentralização e 

autonomia. Mas com o aprofundamento dos estudos, percebemos a necessidade de 

ampliar a discussão sobre outros pontos como: o federalismo/pacto federativo e o 

regime de colaboração/financiamento.  

O trabalho de avaliação crítica sobre os dois planejamentos de políticas 

públicas educacionais desenvolvidas no âmbito municipal. De um lado, a política de 

governo, de âmbito federal, no caso do PDE; e do outro, uma política de Estado, de 

âmbito local, o PME. Nesse ambiente, as duas propostas adquiriram importâncias 

distintas na esfera municipal, em razão, da forma de financiamento em que estavam 

assentadas. Contudo, no que concerne, aos objetivos de melhoria da educação 

básica; elas se aproximam; bem assim nos aspectos da mobilização social e na 

participação do processo de acompanhamento. Outro ponto importante descortinado 

foi o conceito de federalismo presente na estrutura do pacto federativo, têm o 

discurso da descentralização em sua concepção, contudo os fatos são permeados 

por ações de controle e de forte apelo para a centralização nas instâncias 
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superiores. Essa atuação centralizadora da União tem sido maior nos municípios de 

pequenos e médios portes, em razão das arrecadações municipais serem 

insuficientes para a manutenção das políticas públicas com recursos próprios. 

 Importante também destacar o formato do financiamento público da 

educação pelo Governo Federal. Ele está condicionado à assinatura do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação e se destina somente aos municípios 

com baixo desempenho na evolução do IDEB. Portanto, os municípios que se 

encontram com uma evolução positiva no índice não recebem financiamento 

oriundos do PAR.  

Partindo do pressuposto que a política gestada através do PDE/Plano de 

Metas/PAR não se define enquanto política de Estado, podemos inferir que essa 

política, ainda que construída em um governo de esquerda, foi totalmente alicerçada 

nas políticas neoliberais e com a ótica do gerencialismo. Neste sentido, as bases 

capitalistas que têm sido determinantes nas criações de políticas governamentais, 

nas últimas três décadas, mais uma vez, se fizeram presentes no contexto 

educacional.  

Isso se comprova no Plano de Metas Compromisso todos pela Educação do 

Governo Federal e Movimento Todos pela Educação (TPE) da organização 

empresarial e nas ações que estão presentes no Plano de Ações Articuladas, em 

que a sua efetivação se deu através de parcerias privadas. No caso do município de 

Canavieiras, a ação de correção de fluxo foi efetivada com tecnologias criadas pelo 

Instituto Ayrton Senna. Assim, o público-privado se fundem, de maneira, que 

parecem uma coisa só, ou que possuem objetivos semelhantes. 

 Neste sentido, precisamos estar atentos aos bastidores da construção 

dessas políticas, para que possamos assegurar a supremacia das políticas públicas, 

através do fortalecimento das instâncias sociais; realizando uma releitura do pacto 

federativo, para fortalece-lo e aprimorá-lo de forma que se preservem a autonomia, 

identidade dos entes federados e as experiências locais.  

 As relações de colaboração ou regime de cooperação entre os entes 

federados precisam ser revistas, de forma que o financiamento da educação básica 

seja realizado na perspectiva da superação das assimetrias regionais. Neste 

sentido, não cabe a União tratar com igualdade os desiguais, pois é preciso 

fomentar a justiça educacional para com aqueles entes federados que se encontram 

em condições desiguais. Sendo assim, será necessário pensar em um modelo de 
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partilha que permita o financiamento para a melhoria da educação nos locais onde 

realmente precisa ser melhorado, favorecendo o direito a educação de qualidade a 

todos.  

Nesta direção, para mudarmos o cenário educacional pesquisado, 

precisamos: firmar as nossas práticas, tendo como ponto de referência uma política 

de Estado sólida, construída de modo participativo por todos os atores sociais; 

definir um controle social mais eficiente, para aperfeiçoar a relação entre os entes 

federados; equalizar a função redistributiva e supletiva, aprimorando o financiamento 

da educação pública; criar mecanismos que garantam a execução e 

acompanhamento dos planos municipais; e por fim, combater todas as formas de 

ingerência e de sobreposição de ações, contribuindo assim para a efetivação da 

autonomia dos entes federados.  

Uma outra questão importante da nossa análise recaiu sobre o 

desenvolvimento da Educação Básica no Município, após a implantação do PAR, 

destacando as possíveis implicações na gestão das políticas educacionais local e na 

qualidade do ensino. Nesta direção, foi possível identificar que o IDEB do Município 

obteve notas crescentes, nesse sentido, podemos atribuir ao PAR essa melhoria, 

pois as suas ações dentro do Município tinha a perpectiva da melhoria do índice, 

sendo assim, ele constituiu-se como instrumento principal para a organização das 

intervenções que colaboraram para a melhoria do IDEB, avaliado em 2009 e 2011. 

Assim, quando analisamos as contribuição do Plano de Ações Articuladas (PAR) do 

Município de Canavieiras, identificamos o alcance do objetivo estabelecido, que 

correspondeu à melhoria do seu Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

A problematização que cabe-nos realizar acerca desse modelo de política 

reside na perspectiva de compreender em que medida essas avaliações 

fortaleceram as práticas de supervisão por parte do governo e dos organismos 

internacionais que visam controlar, vigiar, ajustar as políticas educacionais e as 

práticas institucionais e pedagógicas aos moldes da gestão empresarial, do mercado 

e da performance das políticas neoliberais. Desta forma, o PAR, ao adotar o IDEB 

como um coeficiente capaz de medir a qualidade da educação, abandonou as 

discussões das avaliações qualitativas. Contudo, precisamos remontar um conceito 

de qualidade, partindo do princípio de uma educação emancipadora e humanizada e 

que seja garantida a partir do direito de educação a todos. Certamente, que este 

modelo empresarial presente na administração pública e na educação, tem 
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implicado diretamente na forma de conceber a política pública, por isso, temos nos 

deparado, constantemente, com as políticas com ênfase na accountability e na 

meritocracia.  

Sabemos que os dados do IDEB têm significados ambíguos e contraditórios, 

pois esses dados, muitas vezes, não demonstram de fato a realidade educacional, 

porque existem municípios que adotam a metodologia de promoção automática e 

outros em que os alunos são previamente preparados para a realização da prova, 

não permitindo que este modelo de avaliação identifique se esses municípios vêm 

realmente ofertando uma educação de qualidade.  

Em Canavieiras, durante este período em que as ações do PAR foram 

efetivadas, o IDEB foi aferido duas vezes, sendo que o Município não alcançou a 

meta projetada em nenhuma das aferições, deixando claro que somente as ações 

de um plano, não são suficientes para que um dado seja modificado 

quantitativamente. 

Se por um lado, o que foi proposto no PAR para o município de Canavieiras, 

não deu conta de melhorar o IDEB, podemos apontar que houve melhorias em 

alguns aspectos, a exemplo: os laboratórios de informática com internet banda larga 

nas escolas municipais; salas de recursos multifuncionais; ônibus escolares comuns 

e adaptados para o transporte dos alunos; aquisição de mobiliário adequado ao 

tamanho dos alunos; aquisição de mobiliário para os professores; formação de 

professores, gestores, conselheiros e dirigente municipal. Também podemos listar 

aqui, ainda que não tenham sido finalizadas, por problemas de gestão, as 

construções da quadra poliesportiva e da creche, e aquisição dos computadores 

interativos com lousa digital e os aparelhos de ar condicionados.  

Explicitou-se neste trabalho, uma crença que os gestores têm no PAR, 

enquanto uma fonte de financiamento viável para a promoção da educação 

municipal, depositando-se a esperança na atuação da União para que as ações de 

melhorias ocorram. Nesta perspectiva, muito pouco tem sido feito dentro do 

Município, a partir de seus próprios planejamento. Esta falta de atuação dos 

municípios tem refletido de maneira muito negativa na condução da educação 

municipal, pois falta, por parte dos gestores um planejamento para atacar alguns 

problemas de ordem local. Neste sentido, se a União oferece uma formação 

continuada para o segmento de professores alfabetizadores, como o PNAIC, os 

demais segmentos e professores ficam totalmente limitados ao seu universo da sala 
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de aula, sem formação, ou qualquer atividade que possibilite ao professor a reflexão 

da sua prática. Sendo assim, no momento em que a União deixa de ofertar 

determinado curso, o Município não assume a formação, como forma de evitar a 

descontinuidade e a fragmentação das ações. 

Mediante o exposto, percebemos que para preencher a lacuna que ocorre no 

município, existe a necessidade de promover a articulação entre as políticas 

municipais e a política federal. Partimos do princípio que o Plano Municipal de 

Educação é o fio condutor das políticas educacionais para o Município. Logo o que 

nele está expresso representa o pensamento da comunidade educacional local, 

além disso, a sua solidez está representada no período de sua vigência, dando 

legitimidade às ações para um período que ultrapassa uma gestão governamental. 

Em contraponto, as demais políticas, advindas de outras esferas, deveriam fazer 

uma articulação direta com o que está expresso no PME, ou seja, todo programa 

deveria ser articulado com o que preconiza o plano municipal, de maneira que as 

ações fossem coesas e que se inter-relacionassem umas as outras.  

Deste modo, levando em consideração os dados presentes nos documentos e 

expressos nas entrevistas procuramos, a existência dessa articulação e de como a 

gestão conduzia as ações.  Ficou perceptível que o PAR e PME são projetos que 

não se intercruzam em suas propostas de ações.  

Segundo, os entrevistados, o PME embora tenha alguma de suas ações 

executadas parcialmente, não foram as mesmas realizadas com a perspectiva de 

colocar em prática o plano. Em outras palavras, o PME era meramente coadjuvante 

das políticas governamentais em curso no Município. Muito embora, ele seja, o que 

podemos defender, uma política de Estado, contudo sem a garantia da fonte do 

financiamento. Diferentemente, o Plano de Ações articuladas no Município que 

ganha notoriedade e reconhecimento por ter alicerce em uma possibilidade palpável 

de financiamento e por outro lado, os seus objetivos nos pareciam mais concretos, 

no que concerne às dimensões das ações de gestão, formação dos profissionais da 

educação, práticas pedagógicas e avaliativas e à melhoria da infraestrutura, 

aspectos considerados os grandes pilares para a melhoria para a Educação Básica. 

Pelos aspectos expostos, somos levados a acreditar que, não existiu 

articulação entre o PME e PAR. Eles seguiram de forma paralela sem, contudo, 

objetivarem os propósitos comuns. Enfim, ficou evidente que o PME buscou a 

coerência no sentido de encontrar as soluções para os problemas educacionais mais 
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recorrentes no Município, enquanto o PAR objetivou o financiamento, como 

possibilidade concreta de adquirir recursos para alavancar a educação local, sem 

comprometer o orçamento municipal. 

Para concluirmos, defendemos uma educação municipal, verdadeiramente 

democrática, de qualidade e gratuita para todos, na qual precisamos muito mais que 

um plano, que tenha a perspectiva de melhorar um índice educacional, mas 

sobretudo, precisamos de uma educação pública municipal de qualidade, de modo 

que qualquer um que queira matricular seus filhos, faça-a na certeza de que a 

melhor educação é a pública.  

Retomando o diálogo de Alice no País das Maravilhas, ao final deste trabalho, 

chegamos à conclusão que sabemos onde queremos chegar. Logo, o melhor 

caminho a seguir está na concepção de planejamento, enquanto um ato político, 

vislumbrando dentro dele, uma mudança política, social e cultural da nossa 

educação. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A SECRETÁRIA DE 

EDUCAÇÃO 

 

I Parte 

 

Identificação: 

 
 
1- Nome  

2- Sexo  

3- Formação  

4- Tempo de serviço na educação  

5- Tempo de atuação como Dirigente Municipal 

6- Especialização  
 

 

II Parte 

 

Roteiro da entrevista  

 

1. A política de educação do Município foi gestada pelos diversos segmentos sociais, 

culminando com a elaboração do Plano Municipal de Educação – PME no ano de 

2008. O Programa PAR proposta do governo federal foi implantada no Município 

após a elaboração do PME, uma proposta de educação gestada pelos diferentes 

segmentos da sociedade local. Em sua opinião, quais os principais efeitos na sua 

articulação? 

2. No Município existem dois planos de educação em execução, o PME e o PAR. Em 

sua opinião, em que eles se aproximam e em que se distanciam? 

3. Contextualize a adesão ao PAR pelo Município de Canavieiras e explicite como está 

sendo gerindo esta política educacional? 

4. Na sua opinião houveram obstáculos na implantação do PAR? Comente os que 

você considera mais importante? 

A implantação do PAR trouxe contribuições importantes para o avanço da 

Educação Municipal? Cite algumas e comente a (as) que considera mais relevante 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS TÉCNICOS DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

I Parte 

 

Identificação: 

 
 
1- Nome  

2- Sexo  

3- Formação  

4- Tempo de serviço na educação  

5- Tempo de atuação como Técnico Municipal 

6- Especialização  
 

 

II Parte 

 

Roteiro da entrevista  

 

5. O que é o Plano de Ações Articuladas (PAR) e o Plano Municipal de Educação 

(PME). Qual a importância desses dois planos para a educação municipal?  

6. O PAR trouxe contribuições para o desenvolvimento da educação no Município? 

Quais as mais importantes? Nomeie em ordem de relevância.  

7. Você identificou alguns obstáculos encontrados durante a implementação e 

desenvolvimento do PAR. Cite-os em ordem de importância. 

8. Houve melhoria na qualidade da educação? Qual o  maior impacto na sua opinião. 

9. O município tem condição de criar e gerir seus próprios programas? Justifique a sua 

resposta 
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APÊNDICE C - SUBAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE 
CANAVIEIRAS - DIMENSÃO I – GESTÃO EDUCACIONAL 

 
Dimensão  Ações programadas  Situação em 2014 

G
e
s
tã

o
 E

d
u
c
a
c
io

n
a

l 

Monitorar a atuação dos Conselhos Escolares, através de 
elaboração e aplicação de instrumentos de acompanhamento: 
Realização de reuniões.  

Não executada 

Qualificar conselheiros escolares, através do estudo do 
material instrucional disponibilizado pelo Programa Nacional 
de Fortalecimento de Conselhos Escolares. 

Não executada 

Qualificar os conselheiros municipais de educação através do 
estudo do material instrucional disponibilizado pelo Pró-
conselho 

Parcialmente 

Elaborar e divulgar documentos com os critérios de escolha 
de diretores escolares, com produção e distribuição de 
material informativo; reuniões com profissionais da rede e 
comunidade 

Executada 

Elaborar e aplicar instrumentos de acompanhamento, 
execução e avaliação do PME 

Não executada 

Divulgar o Plano de Carreira para o Magistério através de 
reuniões com a comunidade escolar e distribuição de boletins 
informativos 

Executada 

Disseminar as regras para o estágio probatório através de 
produção de material e distribuição de material informativo 

Executada 

Divulgar o Plano de cargos e Salários para os Profissionais de 
Serviço e Apoio Escolar através de produção de material e 
distribuição de material informativo 

Parcialmente 

Realizar estudo de reordenamento da rede que considere 
currículo, tempo e espaço escolares (microplanejamento), a 
partir da elaboração e aplicação de um diagnóstico situacional 
(microplanejamento)  

Não executada 

Implementar do atendimento aos alunos com dificuldades de 
aprendizagem com deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento ou altas habilidade/superdotação 

Não executada 

Oferecer a formação de Com_Vida – Comissão de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida e Implementar a Agenda 21 
nas escolas com anos finais do ensino fundamental da rede 

Não executada 

Analisar e discutir os resultados das avaliações oficiais do 
MEC, através de reuniões com o Conselho Municipal de 
Educação, Conselhos Escolares e comunidade escolar. 
 

Não executada 

Elaborar e implantar plano de divulgação dos resultados das 
avaliações educacionais do MEC e da comunidade, através, 
de materiais impressos e recursos audiovisuais.  

Não executada 

Divulgar os resultados das parcerias por meio de materiais 
institucionais voltados para as ações de interações 
escola/comunidade (jornais, informativos, boletins, etc) 

Não executada 

Acompanhar e apoiar atividades desenvolvidas pela 
comunidade no espaço escolar, através da elaboração e 
implementação de instrumentos de acompanhamento. 

Não executada 

Estabelecer uma política de abertura das escolas para a 
comunidade  a partir de reuniões com o CME e com os 
conselhos escolares, produção e divulgação de documentos 
norteador da relação escola- comunidade 

Não executada 

Discutir com a comunidade escolar o interesse e a viabilidade 
de uso de determinados espaços públicos, através de 
reuniões com a comunidade e com os setores da Prefeitura. 
 

Não executada 
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Divulgar semestralmente para o conselho Municipal de 
Educação (quando houver), Conselho do FUNDEB e para a 
comunidade o percentual aplicado na educação do Município, 
através de audiência pública: material impresso. 

Parcialmente 
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APÊNDICE D - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MEC - DIMENSÃO II – 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO 

ESCOLAR 
 

Ação Situação em 
2014 

Habilitar 5 professor(es) cursista(s) que atuam na educação infantil (creches) em 
nível médio, modalidade Normal, pelo Proinfantil - Programa de Formação Inicial 
para Professores em Exercício na Educação Infantil. 

Não executada 

Habilitar 5 professor(es) cursista(s) que atuam na educação infantil (creches) em 
nível superior, Pedagogia, pela UAB - Universidade Aberta do Brasil - Pedagogia.. 

Não executada 

Habilitar 6 professor(es) cursista(s) que atuam na educação infantil (pré-escola) em 
nível médio, modalidade Normal, pelo Proinfantil - Programa de Formação Inicial 
para Professores em Exercício na Educação Infantil 

Não executada 

Capacitar diretor em curso de aperfeiçoamento, pela Rede Nacional de Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento - Diretores 
Escolares. 

Não executada 

Habilitar 16 professor(es) cursista(s) que atuam na educação infantil (pré-escola) 
em nível superior, Pedagogia, pela UAB - Universidade Aberta do Brasil - 
Pedagogia 

Não executada 

Capacitar 1 professor(es) cursista(s) em curso de especialização, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Especialização para Professores da Educação 
Infantil. 

Não executada 

Capacitar 1 professor(es) cursista(s) em curso de formação continuada, pela Rede 
Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - 
Aperfeiçoamento - Professores Educação Infantil. 

Não executada 

Capacitar 1 professor(es) cursista(s) que atuam na Educação Infantil em temas da 
diversidade pela SECAD - Formação para Diversidade - Educação para a 
Diversidade e Cidadania. 

Não executada 

Habilitar 90 professor(es) cursista(s) que atuam nos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em nível superior, Pedagogia, pela UAB - Universidade Aberta do 
Brasil - Pedagogia. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de especialização em Alfabetização e Letramento, pela 
UAB - Universidade Aberta do Brasil - 

Executada  

Especialização em Alfabetização e Letramento para Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela 
SECAD - Formação para Diversidade - Gênero e Diversidade na Escola. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela 
SECAD - Formação para Diversidade - Educação Integral e Integrada . 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada, pelo SECAD - Formação para 
Diversidade - Educação para a Diversidade e Cidadania. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em opções metodológicas para o 
processo de alfabetização, pelo Praler - Programa de Apoio à Leitura e à Escrita . 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela 
SECAD - Formação para Diversidade - Educação para os Direitos Humanos 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela 
SECAD - Formação para Diversidade - Educação das Relações Étnico-raciais. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em História e Geografia, pela 
Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - 

Não executada 
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Aperfeiçoamento em História e Geografia para Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em Ciências, pela Rede Nacional 
de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento 
em Ciências para Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 4 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em Artes, pela Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento em 
Artes para Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em Educação Física, pela Rede 
Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - 
Aperfeiçoamento em Educação Física para Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em Alfabetização e Letramento, 
pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica 
- Aperfeiçoamento em Alfabetização e Letramento para Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em Educação Matemática, pela 
Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - 
Aperfeiçoamento em Educação Matemática para Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em Língua Portuguesa, pelo 
Gestar I - Programa de Gestão e Aprendizagem Escolar - Língua Portuguesa. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em Matemática, pelo Gestar I - 
Programa de Gestão e Aprendizagem Escolar - Matemática. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela 
SECAD - Formação para Diversidade - Educação de Jovens e Adultos. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de especialização, pela SECAD - Programa de Formação 
em EJA - Formação Continuada de Professores do 1º Segmento de EJA. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de especialização em Educação Científica, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Especialização em Educação Científica para Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries iniciais do ensino 
fundamental, em curso de especialização em Educação Matemática, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Especialização em Educação Matemática para 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Educação do Campo, pelo 
SECAD - Procampo - Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura 
em Educação do Campo. 

Não executada 

Disponibilizar 1 kit(s) de material para capacitação de professores, especifico da 
Educação no Campo, pela SECAD - CAMPO - Tecnologias da Educação do 
Campo. 
 

Não executada 

Capacitar 7 professor(es) cursista(s) que trabalham nas escolas do campo, pela 
SECAD - Formação para Diversidade - Educação do Campo. 
 

Não executada 

Capacitar 34 professor(es) cursista(s) de Educação de Jovens e Adultos nas 
escolas do campo, em curso de especialização, pela SECAD - Programa de 
Formação em EJA / Campo - Formação Continuada de Professores de EJA. 
 

Não executada 

Capacitar 46 professor(es) cursista(s) que trabalham nos anos iniciais do ensino 
fundamental nas escolas do campo, pela SECAD - CAMPO - Formação 

 Executada 
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Continuada para Professores do Campo - 1º Segmento do Ensino Fundamental. 

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, História, pelo UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Licenciatura em História. 

Não executada 

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Letras/Espanhol, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Licenciatura em Letras/Espanhol. 

Não executada 

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Geografia, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Licenciatura em Geografia. 

Não executada 

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Artes, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Licenciatura em Artes. 

Não executada 

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Letras/Português, pela UAB 
- Universidade Aberta do Brasil - Licenciatura em Letras/Português. 

Não executada 

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Ciências, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Licenciatura em Ciências. 

Não executada 

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Matemática, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Licenciatura em Matemática. 

Não executada 

Habilitar 1 professor(es) cursista(s) em nível superior, Educação Física, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Licenciatura em Educação Física. 

Não executada 

Disponibilizar 1 kit(s) de material para capacitação de professores em temas da 
diversidade, pela SECAD - Direitos Humanos. 

Não identificada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de especialização na área de Alfabetização e Linguagem, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Especialização em Alfabetização e Linguagem 
para Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 2 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de aperfeiçoamento na área de ensino de Ciências Humanas e Sociais, 
pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica 
- Aperfeiçoamento em Ciências Humanas e Sociais para Anos Finais do Ensino 
Fundamental. 

Executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de aperfeiçoamento na área de Alfabetização e Linguagem, pela Rede 
Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - 
Aperfeiçoamento em Alfabetização e Linguagem para Anos Finais do Ensino 
Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de aperfeiçoamento na área de Educação Matemática e Científica, pela 
(S) Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - 
Aperfeiçoamento em Educação Matemática e Científica para Anos Finais do 
Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - 
Formação para Diversidade - Educação para a Diversidade e Cidadania. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - 
Formação para Diversidade - Educação Ambiental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - 
Formação para Diversidade - Educação das Relações Étnico-raciais. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - 
Formação para Diversidade - Gênero e Diversidade na Escola. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - 
Formação para Diversidade - Educação Integral e Integrada . 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de formação continuada em Língua Portuguesa, pelo Gestar II - 
Programa de Gestão e Aprendizagem Escolar - Língua Portuguesa. 

Executada 

Capacitar 2 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de aperfeiçoamento na área de Artes, pela Rede Nacional de Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento em Artes para 

Não executada 



134 
 

Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Capacitar 2 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de aperfeiçoamento na área de Educação Física, pela Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento em 
Educação Física para Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de formação continuada em Matemática, pelo Gestar II - Programa de 
Gestão e Aprendizagem Escolar - Matemática. 

Executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de especialização na área de Artes, pela UAB - Universidade Aberta do 
Brasil - Especialização em Artes para Professores dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 2 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de especialização na área de Educação Física, pela UAB - Universidade 
Aberta do Brasil - Especialização em Educação Física para Professores dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de formação continuada em temas da diversidade, pela SECAD - 
Formação para Diversidade - Educação de Jovens e Adultos. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de especialização, pela SECAD - Programa de Formação em EJA - 
Formação Continuada de Professores do 2º Segmento de EJA. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de especialização na área de Educação Matemática, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Especialização em Educação Matemática para 
Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de especialização na área de Educação Científica, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Especialização em Educação Científica para Anos 
Finais do Ensino Fundamental. 

Não executada 
 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de especialização na área do Ensino de História, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Especialização no Ensino de História para Anos 
Finais do Ensino Fundamental. 

Não executada 
 

Capacitar 5 professor(es) cursista(s) dos anos/séries finais do ensino fundamental, 
em curso de especialização na área do Ensino de Geografia, pela UAB - 
Universidade Aberta do Brasil - Especialização no Ensino de Geografia para Anos 
Finais do Ensino Fundamental. 

Não executada 

Capacitar 6 professor(es) cursista(s) em História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana, pela SECAD - Formação para Diversidade - Educação das Relações 
Étnico-raciais. 

Não executada 

Disponibilizar material para 54 unidade(s) escolar(es) para capacitar professores, 
técnicos e gestores escolares para implementação da Lei 10.639/03, pela SECAD - 
Programa Cor da Cultura. 

Não identificada 

Qualificar 129 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - 
Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Meio Ambiente e 
Manutenção e Infra-estrutura Escolar) . 

Não executada 

Qualificar 50 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - Curso 
Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Alimentação Escolar). 

Não executada 

Qualificar 126 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - 
Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Gestão Escolar). 

Não executada 

Qualificar 126 funcionário(s) de serviço e apoio escolar, pelo Profuncionário - 
Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Multimeios 
Didáticos). 

Não executada 
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APÊNDICE E - SUBAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE 
CANAVIEIRAS - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DE PROFISSIONAIS DE 

SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR 
 

Dimensão  Ações programadas  Situação em 2014 

F
o

rm
a
ç
ã
o

 d
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Oportunizar a discussão dos conceitos e conteúdos 
trabalhados no processo de formação dos professores e sua 
transposição para o espaço escolar, através de reunião 
pedagógica com a equipe escolar (coordenadores, 
professores e outros) e observações dos planos das escolas. 

Não executada 

Qualificar os professores de Educação Infantil utilizando 
materiais pelo MEC em cursos implementados pelo SME, 
através dos materiais produzidos pela TV Escola   

Não executada 

Implantar Escola Ativa nas Escola Multisseriadas do campo, 
através da capacitação dos professores para implementação 
da metodologia do Programa Escola Ativa nas escolas 
multisseriadas do campo 

Executada 

Oportunizar a discussão dos conceitos e conteúdos 
trabalhados no processo de formação dos professores e sua 
transposição para o espaço escolar, através de reunião 
pedagógica com a equipe escolar (coordenadores, 
professores e outros) e observações dos planos das escolas. 

Parcialmente 

executada 

Qualificar os professores que atuam em educação especial, 
em escolas do campo, em comunidades quilombolas e em 
comunidades indígenas, em cursos implementados pela SME, 
com a utilização de material específico produzido pelo 
programa TV Escola 

Não executada 
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APÊNDICE F - SUBAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE 
CANAVIEIRAS - DIMENSÃO III – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E AVALIAÇÃO 

Dimensão  Ações programadas  Situação em 2014 
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Elaborar E Implantar Um Plano De Coordenação E 
Supervisão De Rede Escolar, Através Com Reuniões Com 
Os Profissionais De Apoio Escolar E Gestores 

Executada 

Acompanhar a execução das práticas pedagógicas 
alternativas previstas no planejamento das escolas e SME, 
através de sistemas de supervisão de execução das práticas 
pedagógicas alternativas previstas no planejamento das 
escolas e SME, e reuniões com diversos segmentos da 
comunidade escolar 

Não executada 

Construir um calendário anual das práticas alternativas fora 
da escola, a partir de reuniões com os diversos segmentos da 
comunidade escolar. 

Não executada 

Monitorar os programas de incentivo à leitura implementadas 
nas escolas da rede ensino, a partir de reuniões com os 
parceiros e comunidades escolar 

Executada 

Acompanhar sistematicamente a proposta de assistência 
individual e/ou coletiva aos alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem, transtornos globais de 
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, através 
de visitas as escolas para acompanhar a implementação da 
proposta. 

Parcialmente 

executada 

Divulgar à comunidade escolar a existência do tempo de 
apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem caso 
necessário, a partir de material informativo e reuniões com a 
comunidade escolar 

Executada 

Orientar as escolas a incluírem no PP atividades para a 
superação das dificuldades de aprendizagem, a partir de 
reuniões e acompanhamento da implementação do PP 

Parcialmente 

executada 
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APÊNDICE G - SUBAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE 
CANAVIEIRAS - DIMENSÃO IV – INFRA – ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 
 

Dimensão  Ações programadas  Situação em 2014 
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Disseminar a utilização entre professores e alunos de acervo 
bibliográfico de referência nas área de diversidade sexual e 
igualdade de gênero, defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes em situações de violência, educação em 
direitos humanos, educação em saúde, entre ouros temas, 
através de divulgação do Portal do Domínio Público  

Não executada 

Disseminar a utilização entre professores de recursos 
disponibilizados na rede de computadores, através de 
divulgação do Portal do Professor 
 

Não executada 

Disseminar as experiências de confecções e uso de 
materiais didáticos  através de encontros entre as equipes 
escolares  
 

Não executada 

Dotar as escolas dos recursos materiais necessários (papeis, 
tesoura, cola, etc) para confecção dos materiais didáticos 
 

Executada 
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APÊNDICE H – DECRETO Nº 6.094/2007 - PLANO DE METAS COMPROMISSO 
TODOS PELA EDUCAÇÃO 

 

DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. 

 

 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União 

Federal, em regime de colaboração com 

Municípios, Distrito Federal e Estados, e a 

participação das famílias e da comunidade, 

mediante programas e ações de assistência 

técnica e financeira, visando a mobilização social 

pela melhoria da qualidade da educação básica. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 

alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 23, inciso V, 205 e 211, § 1o, da 

Constituição, e nos arts. 8o a 15 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO 

Art. 1o  O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso) é a conjugação dos 

esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das 

famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica. 

Art. 2o  A participação da União no Compromisso será pautada pela realização direta, quando 

couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e apoio à implementação, por Municípios, Distrito 

Federal, Estados e respectivos sistemas de ensino, das seguintes diretrizes: 

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir; 

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame 

periódico específico; 

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua freqüência e do seu 

desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente; 

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como 

aulas de reforço no contra-turno, estudos de recuperação e progressão parcial; 

V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-freqüência do educando 

e sua superação; 

VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência; 

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola para 

além da jornada regular; 

VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física; 

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas 

classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas; 
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X - promover a educação infantil; 

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de 

profissionais da educação; 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, privilegiando o 

mérito, a formação e a avaliação do desempenho; 

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho eficiente no 

trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e trabalhos 

especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional; 

XV - dar conseqüência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após avaliação, 

de preferência externa ao sistema educacional local; 

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político pedagógico, 

respeitadas as especificidades de cada escola; 

XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que acompanhem as 

dificuldades enfrentadas pelo professor; 

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e exoneração de 

diretor de escola; 

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 3o; 

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, as 

políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de 

continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas; 

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento 

efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social; 

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino; 

XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando inexistentes; 

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, esporte, 

assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando 

com sua escola; 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com as 

atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e 

consecução das metas do compromisso; 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e 

equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar; 

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infra-estrutura da 

escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas; 

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das associações de 

empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do 

sistema educacional público, encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento das 

metas de evolução do IDEB. 
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CAPÍTULO II 

DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art. 3o  A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, calculado e 

divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com 

o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

Parágrafo único.  O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do cumprimento de metas 

fixadas no termo de adesão ao Compromisso. 

CAPÍTULO III 

DA ADESÃO AO COMPROMISSO 

Art. 4o  A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Compromisso far-se-á por meio de 

termo de adesão voluntária, na forma deste Decreto. 

Art. 5o  A adesão voluntária de cada ente federativo ao Compromisso implica a assunção da 

responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da educação básica em sua esfera de 

competência, expressa pelo cumprimento de meta de evolução do IDEB, observando-se as diretrizes 

relacionadas no art. 2o. 

§ 1o  O Ministério da Educação enviará aos Municípios, Distrito Federal e Estados, como subsídio à 

decisão de adesão ao Compromisso, a respectiva Base de Dados Educacionais, acompanhada de 

informe elaborado pelo INEP, com indicação de meta a atingir e respectiva evolução no tempo. 

§ 2o  O cumprimento das metas constantes do termo de adesão será atestado pelo Ministério da 

Educação. 

§ 3o  O Município que não preencher as condições técnicas para realização da Prova Brasil será 

objeto de programa especial de estabelecimento e monitoramento das metas. 

Art. 6o  Será instituído o Comitê Nacional do Compromisso Todos pela Educação, incumbido de 

colaborar com a formulação de estratégias de mobilização social pela melhoria da qualidade da 

educação básica, que subsidiarão a atuação dos agentes públicos e privados. 

§ 1o  O Comitê Nacional será instituído em ato do Ministro de Estado da Educação, que o presidirá. 

§ 2o  O Comitê Nacional poderá convidar a participar de suas reuniões e atividades representantes 

de outros poderes e de organismos internacionais. 

Art. 7o  Podem colaborar com o Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, públicos e 

privados, tais como organizações sindicais e da sociedade civil, fundações, entidades de classe 

empresariais, igrejas e entidades confessionais, famílias, pessoas físicas e jurídicas que se 

mobilizem para a melhoria da qualidade da educação básica. 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA UNIÃO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 8o  As adesões ao Compromisso nortearão o apoio suplementar e voluntário da União às redes 

públicas de educação básica dos Municípios, Distrito Federal e Estados. 
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§ 1o  O apoio dar-se-á mediante ações de assistência técnica ou financeira, que privilegiarão a 

implementação das diretrizes constantes do art. 2o, observados os limites orçamentários e 

operacionais da União. 

§ 2o  Dentre os critérios de prioridade de atendimento da União, serão observados o IDEB, as 

possibilidades de incremento desse índice e a capacidade financeira e técnica do ente apoiado, na 

forma de normas expedidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

§ 3o  O apoio do Ministério da Educação será orientado a partir dos seguintes  eixos de ação 

expressos nos programas educacionais do plano plurianual da União: 

I - gestão educacional; 

II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; 

III - recursos pedagógicos; 

IV - infra-estrutura física. 

§ 4o  O Ministério da Educação promoverá, adicionalmente, a pré-qualificação de materiais e 

tecnologias educacionais que promovam a qualidade da educação básica, os quais serão 

posteriormente certificados, caso, após avaliação, verifique-se o impacto positivo na evolução do 

IDEB, onde adotados. 

§ 5o  O apoio da União dar-se-á, quando couber, mediante a elaboração de um Plano de Ações 

Articuladas - PAR, na forma da Seção II. 

Seção II 

Do Plano de Ações Articuladas 

Art. 9o  O PAR é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério 

da Educação, que visa o cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas 

diretrizes. 

§ 1o  O Ministério da Educação enviará ao ente selecionado na forma do art. 8o, § 2o, observado o 

art. 10, § 1o, equipe técnica que prestará assistência na elaboração do diagnóstico da educação 

básica do sistema local. 

§ 2o   A partir do diagnóstico, o ente elaborará o PAR, com auxílio da equipe técnica, que identificará 

as medidas mais apropriadas para a gestão do sistema, com vista à melhoria da qualidade da 

educação básica, observado o disposto no art. 8o, §§ 3o e 4o. 

Art. 10.  O PAR será base para termo de convênio ou de cooperação, firmado entre o Ministério da 

Educação e o ente apoiado. 

§ 1o  São requisitos para a celebração do convênio ou termo de cooperação a formalização de termo 

de adesão, nos moldes do art. 5o, e o compromisso de realização da Prova Brasil. 

§ 2o  Os Estados poderão colaborar, com assistência técnica ou financeira adicionais, para a 

execução e o monitoramento dos instrumentos firmados com os Municípios. 

§ 3o  A participação dos Estados nos instrumentos firmados entre a União e o Município, nos termos 

do § 2o, será formalizada na condição de partícipe ou interveniente. 

Art. 11.  O monitoramento da execução do convênio ou termo de cooperação e do cumprimento das 

obrigações educacionais fixadas no PAR será feito com base em relatórios ou, quando necessário, 

visitas da equipe técnica. 
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§ 1o  O Ministério da Educação fará o acompanhamento geral dos planos, competindo a cada 

convenente a divulgação da evolução dos dados educacionais no âmbito local. 

§ 2o  O Ministério da Educação realizará oficinas de capacitação para gestão de resultados, visando 

instituir metodologia de acompanhamento adequada aos objetivos instituídos neste Decreto. 

§ 3o  O descumprimento das obrigações constantes do convênio implicará a adoção das medidas 

prescritas na legislação e no termo de cooperação. 

Art. 12.  As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias 

anualmente consignadas ao Ministério da Educação. 

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de abril de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

 

 


