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RESUMO 

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
PERTENCENTES À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ZONA DA  

PRODUÇÃO (AMZOP)-RS 

AUTORA: Silvana Maria Tres Cichelero 
ORIENTADORA: Dra. Elisiane Machado Lunardi 

Esta pesquisa de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 
Gestão Educacional foi desenvolvida na linha de Políticas Públicas e Gestão da Educação, e se refere 
à Gestão da Educação Municipal a partir da implementação do Plano de Ações Articuladas (PAR). O 
objetivo geral visou analisar os limites e possibilidades trazidos pelo Plano de Ações Articuladas - 
PAR para a gestão da Educação de municípios do Estado do Rio Grande do Sul pertencentes à 
AMZOP (Associação dos Municípios da Zona da Produção), com vistas à construção de uma 
Proposta de Formação Continuada. Instituiu-se assim a problemática: quais os limites e 
possibilidades trazidos pelo Plano de Ações Articuladas para a Gestão da Educação dos municípios 
pertencentes à região da AMZOP (Associação dos Municípios da Zona da Produção)?  Os processos 
metodológicos foram embasados na abordagem qualitativa (FLICK, 2009,2012), caracterizado como 
um estudo de casos múltiplos (YIN, 2001, TRIVIÑOS,1987), como instrumentos de coleta de dados 
foram utilizados questionários online, através do aplicativo google docs, enviados a todas as 
Secretarias de Educação dos municípios da AMZOP. Para a análise de dados, foi realizada a 
triangulação de dados (GIL, 2008, FLICK, 2009) e a análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Para tanto, 
foram elencadas as categorias de análise: Gestão Municipal, Gestão Democrática e Plano de Ações 
Articuladas, sendo que, as mesmas foram divididas em subcategorias de análise. A partir do que foi 
levantado através das pesquisas bibliográfica, documental e do estado do conhecimento e, dos dados 
obtidos através da pesquisa empírica, foram elencados os limites e possibilidades que o PAR trouxe à 
educação nos municípios. A principal possibilidade foi o acesso a recursos financeiros de infraestrutura 
para as redes de ensino. E a principal limitação foi o a centralização dos recursos e das decisões na 
esfera federal. O estudo confirma, mudanças singulares na gestão da educação nos municípios, a partir 
do PAR. Fazendo-se necessária uma análise mais aprofundada e crítica do plano e da gestão que vem 
sendo desenvolvida, no que se refere à democratização da educação à luz dos princípios da autonomia, 
descentralização de poder e da participação efetiva da comunidade na tomada de decisões. Pois esses 
princípios não estão plenamente incorporados e efetivos na gestão educacional e escolar das redes 
municipais de educação da AMZOP. Neste sentido, como Produto deste estudo, foi desenvolvida uma 
Proposta de Formação Continuada sobre o Plano de Ações Articuladas e a Gestão 
Educacional/Democrática, que possibilite a construção e aquisição de conhecimentos a respeito da 
Gestão da Educação Municipal numa perspectiva Democrática e participativa e do Plano de Ações 
Articuladas e seus desdobramentos. Vislumbrando formas de incorporação do PAR como metodologia 
de planejamento democrático e participativo da gestão da educação municipal, a partir da participação 
efetiva de todos os segmentos educacionais no seu planejamento, monitoramento e acompanhamento. 
Incrementando e fortalecendo os espaços e instrumentos para a gestão democrática dos sistemas de 
ensino.  

Palavras-chave: Plano de Ações Articuladas. Gestão da Educação Municipal. Gestão Democrática. 
Políticas Públicas. Financiamento da Educação. 

 

  



 

ABSTRACT 

THE MANAGEMENT OF MUNICIPAL EDUCATION FROM THE IMPLEMENTATION OF THE PLAN 
OF JOINT ACTIONS: DEMOCRATIZATION OR CENTRALIZATION? 

AUTHOR: Silvana Maria Tres Cichelero 
ORIENTER: Dr. Elisiane Machado Lunardi 

This Professional Master's Degree Program in Public Policy and Educational Management was 
developed in the line of Public Policies and Education Management, and refers to Municipal Education 
Management from the implementation of the Articulated Actions Plan (PAR). The general objective was 
to analyze the limits and possibilities brought by the Articulated Actions Plan (PAR) for the Education 
Management of municipalities of the State of Rio Grande do Sul, belonging to AMZOP (Association of 
Municipalities of the Production Zone), with a view to building a Proposed Continuing Education. The 
problem was established: what are the limits and possibilities brought by the Joint Action Plan for the 
Management of Education in the municipalities belonging to the AMZOP (Association of Municipalities 
of the Production Zone)? The methodological processes were based on the qualitative approach 
(FLICK, 2009,2012), characterized as a multiple case study (YIN, 2001, TRIVIÑOS, 1987). As data 
collection instruments, online questionnaires were used through the google docs application, sent to all 
the Secretariats of Education of the municipalities of AMZOP. For data analysis, data triangulation (GIL, 
2008, FLICK, 2009) and content analysis were performed (BARDIN, 2011). For that, the categories of 
analysis were listed: Municipal Management, Democratic Management and Articulated Actions Plan, 
and these were divided into subcategories of analysis. Based on bibliographical, documentary and state 
of knowledge research, and from the data obtained through empirical research, the limits and 
possibilities that PAR brought to education in the municipalities were listed. The main possibility was the 
access to financial resources of infrastructure for the educational networks. And the main limitation was 
the centralization of resources and decisions at the federal level. The study confirms, singular changes 
in the management of education in the municipalities, from the PAR. There is a need for a more in-depth 
and critical analysis of the plan and the management that has been developed, regarding the 
democratization of education in the light of the principles of autonomy, decentralization of power and 
effective participation of the community in decision-making. Because these principles are not fully 
incorporated and effective in the educational and school management of AMZOP's municipal education 
networks. In this sense, as a product of this study, a Proposal for Continuing Education on the Articulated 
Actions Plan and Educational / Democratic Management was developed, which enables the 
construction and acquisition of knowledge about Municipal Education Management in a Democratic and 
participatory perspective and the Plan of Articulated Actions and their unfolding. Seeing ways to 
incorporate PAR as a methodology for democratic planning and participatory management of municipal 
education, based on the effective participation of all educational segments in its planning, monitoring 
and follow-up. Increasing and strengthening spaces and instruments for the democratic management 
of education systems. 

Keywords: Articulated Action Plan. Municipal Education Management. Democratic management. 
Public policy. Financing of Education. 
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1 ‘RONDINELLE’ ... REVOAR PELA FONTE, SEGUIR VIAGEM  

"O homem, como um ser histórico, inserido num  
permanente movimento de procura, faz e refaz 

constantemente o seu saber." 
(Freire, 1981, p.47) 

 
 

Este projeto de pesquisa de Mestrado Profissional, desenvolvido na linha de 

Políticas Públicas e Gestão da Educação Básica, do Programa de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas e Gestão Educacional, versa sobre o Plano de Ações Articuladas 

(PAR) e suas implicações na gestão da educação municipal de dois municípios da 

região norte do Rio Grande do Sul: Sarandi e Ronda Alta. 

Sou natural de Rondinha-RS, cidade ao norte do Rio Grande do Sul, localizada 

entre os municípios de Sarandi-RS e Ronda Alta. Rondinha recebeu este nome pois, 

“existiu e existe uma fonte de água mineral, onde os tropeiros faziam paradas e 

avistavam pequenos pássaros chamados por eles de “rondinelle,” os quais 

esvoaçavam pela fonte e depois seguiam viagem.”1 Esta fonte é parte da história de 

Rondinha, e localiza-se junto à Praça Padre Eugênio, em frente à Prefeitura Municipal. 

Portanto, a abertura das seções deste trabalho será dedicada às origens de região 

onde nasci, cresci e resido atualmente, a qual tenho compromisso social, político e 

profissional. 

Dando início à Dissertação de Mestrado, apresento, brevemente, minha 

trajetória acadêmica e profissional, as quais somadas trouxeram-me até o Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional.  

Dei início à carreira no magistério ao ingressar, em 1996, no Ensino Médio 

Normal, na época, denominado ‘Habilitação ao Magistério’, no Centro Estadual de 

Educação Básica Conde D'Eu. Faço questão de citar minha formação em nível médio, 

pois, sem dúvidas, foi ela a base sólida de minha formação, quem abriu as portas para 

todas as demais, e, principalmente, para minha vida profissional. Conclui este curso 

em 1999, após estágio curricular de 400 horas/aulas. Sem dúvida, foi durante ele que 

me apaixonei pela docência e decidi fazer dela minha profissão. 

Em 2000, prestei concurso para o Magistério Público Estadual, tendo sido 

aprovada em primeiro lugar em meu município, em 17 de maio de 2000, com 18 anos 

                                             
1 Fonte: http://www.rondinha.rs.gov.br/site/historico 
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de idade, comecei a lecionar profissionalmente para a turma de 1ª. série do Ensino 

Fundamental do Centro Estadual de Educação Básica Conde D’Eu, de Rondinha. Nos 

dois anos seguintes, atuei na mesma escola com 2ª. série.  

Em 2001, ingressei no curso de Pedagogia - Educação Infantil e Anos Iniciais, 

na Universidade Luterana do Brasil, Campus Carazinho. A cada etapa vencida do 

curso alicerçava-se, mais profundamente, a certeza da escolha certa da carreira 

acadêmica e profissional. Como diz Cortella (2014, p.13) “A docência é uma forma de 

desdobramento...[...] Ser professor (ou professora, é claro) é ser aquele que, antes de 

tudo, se compraz no encontro, na junção, na relação”. E foi nesse encontro com a 

docência, na relação com o conhecimento e acima de tudo com as pessoas, aquelas 

‘pessoinhas’ que nos olham com brilho nos olhos, que me descobri uma apaixonada 

pela pedagogia, pelas crianças, por aquilo que podemos fazer por elas e por aquilo 

que elas fazem conosco. 

Durante a graduação fui apresentada à Vygotsky, Piaget, Wallon, Marx, 

Durkheim, Gardner, Paulo Freire, Libânio, Saviani, Emília Ferreiro, Montessori, e 

outros tantos estudiosos da educação, da sociedade, do desenvolvimento humano, 

que foram ampliando minha visão de mundo e me ensinando a compreender o 

processo de aprendizagem e desenvolvimento. Aprendi que “quem ensina aprende 

ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1997, p.12). 

Os estágios curriculares com educação infantil e anos iniciais foram, 

indubitavelmente, marcantes e realizadores. Apesar de já exercer a docência desde 

2000, neles pude realmente ver o fruto de meus estudos. No Estágio Curricular com 

os anos iniciais foi desenvolvido um trabalho com Tema Geradores (FREIRE, 1987), 

pautado na abordagem socioantropológica, objetivou o conhecimento do contexto 

social, cultural e pessoal dos indivíduos, no caso, os alunos e suas famílias.  

Utilizando-se de questionários semiestruturados e observação participante, foram 

elencadas as falas significativas das famílias e dos alunos, e, a partir das mesmas, 

definidos os assuntos e conteúdo a serem desenvolvidos. Esta proposta metodológica 

exige a participação de diferentes segmentos comunidade escolar no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e está diretamente ligada aos 

conceitos de gestão escolar que norteiam o trabalho das instituições, ou seja, somente 

é passível de ser praticada quando a gestão escolar está baseada em princípios 

democráticos e participativos. Com base neste trabalho foi escrito um artigo em 
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parceria com minha orientadora, Professora Elisiane Machado Lunardi, que foi 

publicado no Caderno Universitário (235, 2005) da Universidade Luterana do Brasil. 2 

De 2005 a 2010, trabalhei junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

do Município de Rondinha-RS, no cargo de Coordenadora Pedagógica. Esta foi minha 

primeira experiência na área de administração escolar. Durante este tempo pude 

pensar, sugerir e ajudar a concretizar vários projetos educacionais, acreditando 

sempre que a educação pode ser melhorada e cumprir com seu papel de 

transformação social.  

Fazer parte da equipe da SMEC proporcionou um aprendizado prático 

considerável na área da administração, da supervisão, da orientação educacional. 

Pois, o trabalho sempre foi realizado em equipe, o que permitia a todos terem acesso 

aos diversos setores dentro da secretaria, possibilitando uma visão e um 

conhecimento do todo de seu funcionamento, bem como das políticas públicas que 

regem a educação e sua aplicação na prática.  

As políticas que traduzem as intenções do Poder Público, ao serem 
transformadas em práticas se materializam na gestão. A gestão pública é 
integrada por três dimensões: o valor público, as condições de 
implementação e as condições políticas. [...] Tais considerações permitem 
compreender porque a gestão democrática tende a ser um tema preferencial 
entre os estudiosos da educação. Justamente por representar um valor 
defendido pela grande maioria dos que militam no campo da educação 
pública e que, por isso mesmo, tendem a manifestar interesse pelas 
dimensões que expressam o “valor público” da(s) política(s) e da gestão 
(VIEIRA, 2007, p.58). 

Um desses projetos foi a Escola de Educação Infantil, que até 2006 não existia 

em Rondinha. Sua concretização exigiu estudo, trabalho e dedicação. Precisamos 

conhecer a fundo as políticas e as normas legais para a criação de uma escola. Na 

época o município ainda não possuía Sistema de Ensino, e o processo todo foi 

efetuado junto ao Conselho Estadual de Educação. Cabe ressaltar que 2006 é o ano 

de criação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e 

Valorização do Magistério), criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 

regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição 

ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), que vigorou de 1998 a 2006. Isto configura-se 

                                             
2 LUNARDI, Elisiane Machado e TRES, Silvana Maria. Tema Gerador: Uma experiência metodológica 
na prática de ensino nos anos iniciais. In: MAIA, Christiane Martinatti [et. al]. Ação Pedagógica na 
educação infantil e nos anos iniciais. Canoas: ED. ULBRA, 2005. Cadernos Universitários; 235. 
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num marco legal para a educação brasileira, pois amplia a abrangência do fundo para 

toda a educação básica. O que passa ser um incentivo aos municípios para a 

efetivação e ampliação da oferta de educação infantil.  

Ainda em 2006, passei a atuar como professora de Educação Infantil, 

trabalhando com a turma de Jardim 3 e 4 anos, na Escola Municipal de Educação 

Infantil Professora Eida, concomitantemente com a direção escolar. Também dei início 

ao curso de Pós-graduação “Lato Sensu”, pela Sociedade Educacional de Itapiranga 

– Faculdade de Itapiranga, Especialização em “Ação Interdisciplinar no Processo 

Ensino-Aprendizagem com Ênfase nos Paradigmas Atuais da Educação”, tendo 

concluído em 2007. A área escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi a Gestão 

Educacional, um interesse já latente3.  

Em 2007, fui nomeada professora de educação infantil na Rede Municipal de 

Ensino. Simultaneamente, continuei o trabalho na Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, através de Cedência pela Rede Estadual de Ensino. 

Em 2008, voltei a assumir a direção da escola. O trabalho na escola de 

educação infantil foi pioneiro em nosso município. Todos os profissionais que lá 

trabalharam o fizeram pela primeira vez, o que demandou estudo, empenho e 

determinação.  Por conseguinte, a organização da rotina, dos espaços, dos 

documentos legais, do planejamento, sempre foi um trabalho conjunto, guiado pelos 

princípios da democracia e da participação. 

Neste mesmo ano, com a aprovação da Lei do Piso Nacional do Magistério4, 

esse passou a ser mais um estudo e um trabalho a mim designado. Ou seja, havia a 

necessidade de adequação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal5. 

Como eu era, na época a única professora da Rede Municipal de Ensino que 

desempenhava Função na Secretaria Municipal de Educação, fui incumbida pela 

Secretária de estudar e coordenar o trabalho de implantação do novo plano de carreira 

e, por conseguinte, de encampar a luta pela implementação do piso. E assim, 

iniciaram-se estudos, cursos, conversas. Em agosto de 2010, a pedido da então 

Secretária de Educação, organizou-se a “Comissão de Estudos, Revisão, 

                                             
3 TRES, Silvana Maria e MERLIN, Ana Maria Zorzi. Gestão Escolar para uma Escola Inclusiva. 2007. 
Monografia (Especialização em Ação Interdisciplinar no Processo Ensino-aprendizagem) – Faculdades 
de Itapiranga, Itapiranga-SC, 2007. 
4 Lei 11.738, de 16 de julho de 2008. 
5 Lei 1.648, de 26 de dezembro de 2001. 
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Reorganização do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal"6. Com o 

julgamento pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 41677, 

os trabalhos da comissão intensificaram-se, e a pressão sobre o executivo municipal 

para que o piso fosse implementado aumentou. Em 14 de outubro de 2011, foi 

aprovada a Lei Municipal 2.593, que instituía um Padrão Referencial para o Magistério 

e com isso, era implementado o Piso Salarial. Contudo, apenas em 18 de dezembro 

de 2013, foi aprovado o novo Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de 

Rondinha8, instituindo o piso e o terço de hora/atividades. 

Ainda, em minha caminhada, fui membro fundadora do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Rondinha9, em 2002. Fiz parte de vários 

Conselhos, Comissões e Comitês. Destaco aqui a participação e caminhada no 

Conselho Municipal de Educação de Rondinha, do qual fiz parte de 2004 a 2012. 

Tendo sido Vice-Presidente de outubro de 2009 a outubro de 2011 e Presidente de 

outubro de 2011 a dezembro de 2012, quando precisei me retirar do colegiado, pois 

assumi o cargo eletivo de Vereadora. 

Quero destacar nessa caminhada de Conselheira de Educação a coordenação 

do processo de criação do Sistema Municipal de Ensino10 e Reestruturação do 

Conselho Municipal de Educação11 em 2009. Neste mesmo ano, trabalhando na 

SMEC, coordenei a criação dos Conselhos Escolares12 nas escolas municipais. Em 

2014 e 2015, assumi a função de Professora Assessora Técnica do Conselho 

Municipal de Educação. 

Desde 2009, o município vem organizando sua base legal para a 

implementação da Gestão Democrática da Educação. Criou-se o Sistema Municipal 

de Ensino, foi reestruturado o Conselho Municipal de Educação, foram criados os 

Conselhos Escolares, consolidando o aparato legal para a gestão democrática e 

participativa da educação.  A democracia “[...] é todo o processo de transformação de 

relações de poder desigual em relações de autoridade partilhada” (Souza, 2016, p.i). 

                                             
6 Portaria N.º 4.191, de 09 de agosto de 2010. 
7Acórdão disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626497> Acesso em: 28 abr 
2018. 
8 Lei Municipal N. 2.783, de 19 de dezembro de 2013. 
9 Lei Municipal N.º 1.687 de 10 de junho de 2002. 
10 Lei Municipal N.º 2.384 de 01 de outubro de 2009. 
11 Lei Municipal N.º 2.389 de 15 de outubro de 2009. 
12 Lei Municipal Nº. 2.347, de 14 de maio de 2009. 
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Como já mencionei, precisei deixar o cargo de Conselheira Municipal de 

Educação em função de ter sido eleita Vereadora. Contudo, a experiência da vereança 

foi rica e reveladora. Compreender como se dão os processos de gestão do município, 

pela ótica do legislativo é enriquecedor, mas no meu caso, tornou-se algo inquietante. 

Quando me propus a ser vereadora, o fiz para representar o povo, suas necessidades 

e anseios, tendo como objetivo o bem comum. Assim, busquei sempre seguir a linha 

pela qual me propus concorrer a este cargo público: defender os interesses do povo 

em primeiro lugar.  

"Política" vem de "polis", cidade. A cidade era, para os gregos, um espaço 
seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da 
felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação 
política, assim, estaria a serviço da felicidade dos os moradores da cidade 
(ALVES, 2008, p.26). 

No ano de 2013, assumi a presidência da Câmara de Vereadores e a maior 

conquista foi a aprovação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal (Lei 

2783/2013), o qual já vinha sendo reorganizado e adequado às novas legislações 

desde 2008 (Lei 11.738/2008 e Resolução CNE/CEB 02/2009), por uma comissão de 

professores por mim coordenada. Com a aprovação desta lei, foi efetivado o 

pagamento do Piso Salarial aos Professores Municipais. Contudo, foram enfrentados 

inúmeros percalços, conflitos internos e conflitos de ideias durante esta caminhada. 

Para exemplificar este sentimento uso-me do que diz Cortella (2018, n.p.): 

"Política é coisa de idiota!". Mas não poder ser! Essa sentença aparece em 
comentários indignados, cada vez mais frequentes no Brasil, e, em nome da 
verdade histórica, o que podemos constatar é que acabou se invertendo o 
conceito original de idiota, pois a expressão idiótes, em grego, significava 
aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. 
Em outros termos, os gregos antigos chamavam de idiota a pessoa que 
achava que a regra da vida é "cada um por si e Deus por todos". Os mesmos 
gregos davam um nome apropriado a quem cuidasse também da vida 
pública, da comunidade, e que acreditasse que a mais nobre regra é "um por 
todos e todos por um": este era chamado de político. E se entendia que todas 
e todos éramos e deveríamos ser políticos, a partir da noção de que pólis é a 
comunidade, a cidade, a sociedade, e é nela, com ela e por ela que vivemos.  

Em função de divergências de ideias e ideais e guiada pelo sentido primeiro da 

política que acabei me desligando do Partido do qual fazia parte no final de 2015, e 

optando por filiar-me ao PDT (Partido Democrático Trabalhista). Assumi novamente a 

presidência da Câmara de Vereadores desenvolvemos o Projeto “A Câmara na 

Comunidade”, onde os vereadores (adeptos ao projeto) visitaram diversas 

comunidades do interior com intuito de conhecer sua situação e ouvir seus anseios. 
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Um trabalho enriquecedor. Em 2016, acabei concorrendo e sendo eleita novamente 

ao cargo de vereadora, agora pelo PDT, onde continuo objetivando a política por 

vocação e não por profissão: “[...] se os políticos por vocação se apossarem do jardim, 

poderemos começar a escrever uma nova história que não recorde o passado, mas 

uma história que celebre o futuro” (ALVES, 2008, p.30). 

Desta forma, minha trajetória docente, sempre esteve permeada pela política, 

pelas políticas públicas e pela defesa dos processos democráticos e participativos. Na 

busca por aprendizado e saberes, participei de inúmeros cursos de formação 

continuada e aperfeiçoamento profissional dos quais, destaco: PRADIME (Formação 

Continuada de Dirigentes Municipais de Educação), Formação em Tutoria do 

Programa "Formação Pela Escola" e Pró-Conselho (Programa Nacional de 

Capacitação dos Conselheiros Municipais de Educação), os quais estão diretamente 

ligados às Políticas Públicas e à Gestão Educacional.  

A partir de março de 2015, desenvolvi o trabalho de Tutoria do Programa 

"Formação Pela Escola", do FNDE, no município de Rondinha. Outro trabalho 

enriquecedor na minha caminhada de estudo das Políticas Públicas e da Gestão 

Educacional.  

A curiosidade, a busca por informações, por entender, por saber e por 

compartilhar, trocar e construir conhecimentos, sempre estiveram vivas no decorrer 

da minha vida.  Fazer um Mestrado na área da Educação sempre foi meu objetivo, 

desde antes de concluir minha graduação. Por inúmeros motivos, fui postergando a 

sua concretização, que ora efetivo, através do Mestrado Profissional em Políticas 

Públicas e Gestão Educacional. 

A Gestão Educacional, nas palavras de Lück (2013, p.25) “[...] é responsável 

por estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar 

o modo de ser e de fazer dos sistemas de ensino e das escolas, para realizar o objetivo 

comum da qualidade do ensino e seus resultados.” Ou seja, é uma área importante 

da Educação que precisa ser conhecida se quisermos compreender o funcionamento 

da educação no município, estado e país, e buscar mecanismos para a melhoria da 

gestão educacional e da qualidade da educação. 

A experiência vivenciada na elaboração, no monitoramento e 

acompanhamento do Plano de Ações Articuladas de 2008/2011 e 2012/2015, trabalho 

desenvolvido junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de 

Rondinha, foi o que deu origem a temática de estudo proposta: Plano de Ações 
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Articuladas na Gestão da Educação de Municípios pertencentes à Associação dos 

Municípios da Zona da Produção (AMZOP)-RS, vislumbrando o panorama regional 

deste programa, de forma, a construir um conhecimento mais consistente e robusto13. 

 

                                             
13Nesta seção de introdução foi utilizada conjugação verbal em 1ª pessoa do singular por se tratar de 
um relato de trajetória profissional, contudo nas próximas seções o texto será conjugado na forma 
impessoal. 
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2 NA RONDA DA PESQUISA 

Este estudo foi desenvolvido na linha de Políticas Públicas e Gestão da 

Educação Básica e Superior, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 

e Gestão Educacional, no curso de Mestrado Profissional, tendo como tema o Plano 

de Ações Articuladas (PAR) e suas implicações na gestão da educação municipal dos 

municípios pertencentes à Associação dos Municípios da Zona da Produção 

(AMZOP), região norte do Rio Grande do Sul, buscando uma análise à luz dos 

princípios da gestão democrática da educação. 

Garantida na Constituição Federal (BRASIL,1988), pelo artigo 206 e no artigo 

3º da LDBEN (BRASIL, 1996,), a gestão democrática do ensino público se volta para 

a qualidade social da educação, dando condições para que os cidadãos participem 

efetivamente da tomada de todas as decisões que dizem respeito às políticas 

públicas, assim como das ações decorrentes delas. Para que as ações educativas 

sejam empreendidas eficazmente é de fundamental importância a ética, a moral e a 

transparência de todos os envolvidos. 

O Plano de Ações Articuladas surgiu trazendo inúmeras dúvidas e incertezas, 

como parte do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação. No decorrer 

deste tempo de implantação e implementação do PAR, inúmeros questionamentos 

foram surgindo, entre eles: a legislação determina a gestão democrática da educação, 

no entanto, o governo federal toma para si a criação de Políticas Públicas, as quais 

os municípios aderem via PAR, com o objetivo principal de obter recursos financeiros; 

o PAR é dividido em quatro dimensões: 1 - Gestão Educacional; dimensão 2 - 

Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; dimensão 3 

- Práticas Pedagógicas e Avaliação; e dimensão 4 - Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos, no entanto, acaba que a atenção fica voltada quase que exclusivamente 

para a quarta, já que é aquela que possibilita o recebimento de recursos financeiros; 

o PAR surgiu como um instrumento metodológico de cooperação entre Município e 

União, para o planejamento e gestão da educação de forma democrática e 

participativa, mas será que é isso mesmo que acontece? Impõe-se aqui a 

problemática: Quais os limites e possibilidades trazidos pelo Plano de Ações 

Articuladas à Gestão da Educação dos municípios pertencentes à região da AMZOP 

(Associação dos Municípios da Zona da Produção)? Partindo desta problemática, 
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tem-se como o objetivo geral deste trabalho: Analisar os limites e possibilidades 

trazidos pelo Plano de Ações Articuladas - PAR para a gestão da Educação de 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul pertencentes à AMZOP (Associação 

dos Municípios da Zona da Produção), com vistas à construção de uma proposta 

de Formação Continuada. E como objetivos específicos: 

a. Estudar os marcos legais e a historicidade da criação e implementação do 

PAR, a partir dos princípios da gestão democrática da educação. 

b. Analisar a organização da gestão educacional dos municípios alvos da 

pesquisa a partir das premissas da Gestão Democrática: autonomia; 

descentralização de poder e participação. 

c. Apontar as principais implicações do Plano de Ações Articuladas na gestão 

da educação nos municípios investigados. 

d. Organizar uma Proposta de Formação Continuada sobre o Financiamento 

da Educação, Gestão Democrática e Plano de Ações Articuladas, a ser 

disponibilizado à Associação dos Municípios da Zona da Produção 

(AMZOP), a partir do estudo realizado, considerando as dúvidas e 

contribuições das municipalidades a respeito do Plano de Ações 

Articuladas e da Gestão Democrática da Educação. 

Como produto deste estudo, organizou-se uma Proposta de Curso de 

Formação Continuada, sobre o Financiamento da Educação, Gestão Democrática e 

Plano de Ações Articuladas, a ser disponibilizado à Associação dos Municípios da 

Zona da Produção (AMZOP). Acredita-se que o estudo realizado possibilitará uma 

melhor utilização deste mecanismo de gestão pelas Secretarias Municipais de 

Educação relevantes sobre a Gestão Educacional e principalmente o PAR.  

Neste viés, o trabalho foi organizado em sete capítulos. No primeiro capítulo, 

“’Rondinelle’.... Revoar pela fonte, seguir viagem”, apresentou-se a trajetória de vida 

acadêmica e profissional, em forma de Memorial contextualizando o caminho até o 

Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional. O segundo 

capítulo, “Na Ronda da Pesquisa”, traz a justificativa, objetivos e apresenta o trabalho. 

O terceiro capítulo, “Revoada Teórica e Fontes Legais”, abarca os aportes 

teóricos e legais balizadores dos principais conceitos e conhecimentos necessários 

para a solução da problemática da pesquisa. Assim, subdivide-se em três sessões, 

sendo elas: A Gestão Educacional do Brasil: Aspectos Históricos e Marcos Legais; o 

Plano de Desenvolvimento da Educação; o Plano de Metas “Compromisso Todos pela 
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Educação”, e o Plano de Ações Articuladas; e; Gestão Democrática: princípios e 

mecanismos. Tal capítulo, institui-se dos seguintes referenciais: Vieira e Farias (2002), 

Martins (2010), Saviani (2007), Lück (2009, 2012), Cury (2002), Nogueira (2015), 

Souza e Castro (2017), Bobbio (1998) e Camini (2010). 

O quarto capítulo intitulado “Nascente da fonte: Um olhar sobre o Plano de 

Ações Articuladas e suas influências na Gestão da Educação Municipal”, apresenta o 

levantamento das produções acadêmicas (dissertações e teses) da base de dados da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), tendo como descritores: Plano de Ações 

Articuladas, Gestão da Educação Municipal, Gestão Democrática, Financiamento da 

Educação e Regime de Colaboração. 

O quinto capítulo, intitulado “Fonte Clara a Segurança no Pouso: Metodologia 

da Pesquisa”, transcreve os procedimentos metodológicos da pesquisa como sendo 

uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa, desenvolvida em dois momentos: o 

estudo bibliográfico e o estudo de campo, do tipo estudo de casos múltiplos, utilizando 

como instrumentos de coleta de dados questionários on-line. A análise dos dados 

obtidos deu-se através da triangulação de dados, e o tratamento dos mesmos através 

da análise de conteúdo. Para tanto, buscou-se fundamentação nos seguintes autores: 

Gil (1999,2002, 2008), Flick (2009, 2012), Yin (2001), Triviños (1987), Marconi e 

Lakatos (2003), Bardin (1977, 2011), Telles (2001) Morosini e Fernandes (2003, 

2014), Vasconcellos e Guedes (2007) e Castro et.al (2012). 

O sexto capítulo “Resultados da pesquisa: Alçando voos, explorando novos 

territórios”, traz a análise e discussão referente aos resultados da pesquisa. O Sétimo 

capítulo “Destino de ser “Rondinella” … Dispersar da semente: Formação Continuada 

apresenta o Produto deste estudo, o qual configura-se em uma proposta de Curso de 

Formação Continuada sobre o Plano de Ações Articuladas e a Gestão 

Educacional/Democrática. E, por último, no oitavo capítulo “Considerações finais: da 

revoada ao regresso à fonte”, apresenta-se as conclusões e considerações finais 

deste estudo, buscando (re) pensar e reavaliar o futuro da educação, da democracia 

e do PAR. 
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3 REVOADA TEÓRICA E FONTES LEGAIS 

Neste capítulo, propõem-se uma revoada teórica, buscando fundamentar o 

estudo proposto, a partir da pesquisa bibliográfica e da legislação vigente, abordando 

os seguintes assuntos: A gestão da educação no Brasil; a Gestão Democrática, seus 

princípios e mecanismos, o Plano de Desenvolvimento da Educação, O Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação; o Plano de Ações Articuladas e por fim, 

são retomados alguns conceitos como: federalismo, regime de colaboração, 

descentralização/centralização, autonomia e participação, à luz do PDE/PAR. 

3.1 A GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

O descaso com a educação no Brasil é um fator histórico. Durante todo o 

período colonial praticamente não existiram escolas e aplicação de recursos do 

governo com a educação. Estudavam apenas os pertencentes à elite.  

O acesso à escola é um privilégio de uma minoria, sobretudo nas cidades 
onde se concentram os interesses políticos e econômicos do País, como Rio 
de Janeiro e Salvador. Nas demais províncias a educação caminha a passos 
lentos. [...] (VIEIRA e FARIAS, 2007, p.48). 

 

Neste cenário, no Período Imperial (a partir de 1822), na criação da Primeira 

Constituição do Brasil (1824) o Artigo 179 §32 determinava: "A instrução primária é 

gratuita para todos os cidadãos" e o §33 “Colégios e universidades, onde serão 

ensinados os elementos das ciências, belas letras e artes”; sendo estes, os únicos 

dispositivos sobre o tema educação em todo o texto, o que retrata a restrita 

preocupação com a matéria educativa naquele momento político. (VIEIRA e FARIAS, 

2007). 

Sucessivamente, em 15 de outubro de 1827 foi editada a primeira Lei da 

Instrução Pública, estabelecendo que "em todas as cidades, villas e logares populosos 

haverá escolas de primeiras letras que forem necessárias (Art.1º)” (VIEIRA e FARIAS, 

2007, p.59). Todavia, nunca foram destinados recursos para viabilizar a existência de 

escolas e o trabalho dos professores, revelando-se “uma promessa de boas 

intenções” (VIEIRA e FARIAS, 2007, p.59). Ao final do Império, “[...] apenas 10% da 
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população tem acesso à escola. Esta constitui, pois, um privilégio da nobreza, 

situação que somente vai se alterar com o advento da República, em particular, a 

partir da década de vinte (século XX).” (VIEIRA e FARIAS, 2007, p. 67). 

Com a Proclamação da República (1889), pela primeira vez em nosso país, um 

Ministério é dedicado à instrução pública: o Ministério da Instrução Pública, Correios 

e Telégrafos, criado pelo Decreto n.º 346 de 19 de abril de 1890. O Ministro Benjamin 

Constant propõe uma reforma na educação. A laicização da educação foi a principal 

mudança ocasionada por esta reforma, que provocou a expansão dos colégios 

privados. Esta mesma reforma defendia o estabelecimento de um fundo para auxiliar 

no desenvolvimento da instrução primária, secundária e normal do Distrito Federal. 

Várias foram as tentativas legais de destinar recursos públicos para a educação, no 

entanto, as mesmas nunca se efetivaram (BRASIL, 2009). 

Pouco se fez pela educação até a década de 30, quando por iniciativa de 

educadores liberais, é organizado e apresentado o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (1932), redigido por Fernando de Azevedo, o qual representou um 

posicionamento frente o contexto da época, contrapondo-se ao pensamento 

conservador, defendendo a liberdade de ensino, opondo-se à laicidade e à 

coeducação. Dos princípios gerais para educação por ele estabelecidos, cabe 

destacar:  

[...] “um serviço essencialmente público que o Estado é chamado a realizar 
com a cooperação de todas as instituições sociais”; [...] uma escola comum 
para ambos os sexos, “única para todos, leiga, sendo a educação primária 
(7ª 12 anos) gratuita e obrigatória”; devendo o ensino “tender 
progressivamente à obrigatoriedade até 18 anos e a gratuidade em todos os 
graus”. A escola secundária é compreendida como “a escola para o povo”, 
coerente com a perspectiva de que o sistema educacional deve ser 
“reconstruído em bases que possam contribuir para a interpenetração das 
classes sociais” possibilitando a “seleção dos melhores” (VIEIRA e FARIAS, 
2007, p. 93-94). 

 Para efetivar esta proposta educacional, o Manifesto sugere a criação de um 

fundo para o financiamento da educação, que deveria constituir-se de patrimônios, 

impostos e rendas próprias, administrado e dirigido pelos órgãos de ensino e aplicado 

exclusivamente no desenvolvimento da educação (AZEVEDO, 2010). 

O referido documento influenciou o direcionamento do Ensino, resultando na 

inclusão, pela primeira vez, na Constituição Federal de 1934, de um capítulo referente 

à educação e à cultura. Porém, suas determinações durariam apenas três anos. Sua 
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principal deliberação previa, em seu artigo 156, a vinculação de um percentual mínimo 

de todos os impostos para a educação, o qual nunca foi cumprido (BRASIL, 2009). 

Com o Golpe Militar de 1937 a educação no país sofre um novo retrocesso. “O 

dever do Estado para com a educação é colocado em segundo plano na medida em 

que lhe é atribuída uma função compensatória” (VIEIRA e FARIAS, 2007, p.97), 

concebendo a educação pública como aquela destinada a quem não possui condições 

de frequentar o ensino privado. 

No período subsequente (1942-1946), com as reformas concebidas por 

Gustavo Capanema, é criado o Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP), através 

do Decreto n.º 4.958/42, que tinha por objetivo a ampliação e melhoria do sistema 

escolar primário de todo o país, através de convênios entre a União e os Estados 

desde que os mesmos aplicassem o percentual de 15% na educação, chegando a 

20% em cinco anos. Os Estados assinavam convênios similares com os municípios 

(BRASIL, 2009). Por mais que tenham sido observados avanços no que diz respeito 

à aplicação de recursos públicos e a ampliação do acesso na educação, a mesma 

manteve seu caráter seletivo, deixando para o futuro a oferta da educação básica para 

todos. 

O período pós-ditadura de Vargas, conhecido como a República Populista 

(1945-1964), foi marcado pela conclusão da Reforma Capanema; promulgação da 

Constituição de 1946, aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (1961); reformulação do Fundo Nacional do Ensino Primário 

(FNEP) e o surgimento dos Movimentos de Educação Popular (BRASIL, 2009). 

A ascensão da Ditadura Militar (1964-1985) traz para a educação brasileira 

duas grandes reformas: a reforma universitária, em 1968, através da lei 5.540, que 

buscava a racionalidade técnica e o controle da sua expansão; e a reforma do Ensino 

de 1º e 2º graus, efetivada pela lei 5.692/71, que traz como principal mudança a 

obrigatoriedade da profissionalização no 2º grau, conferindo a este um sentido de 

terminalidade. Cabe destacar também, a ênfase dada ao planejamento educacional 

nesta época, tido como instrumento de governo, fez parte de um setor do Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND) e inspirava-se no Planejamento Normativo 

Tradicional, que, em detrimento das relações sociais, era caracterizado pela 

concepção tecnocrática e economicista (VIEIRA e FARIAS, 2007). 

Ainda sobre a educação neste período, cabe evidenciar: 
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A educação de jovens e adultos, materializada no MOBRAL (Movimento 
Brasileiro de Alfabetização) e na forte ênfase depositada no ensino supletivo 
[...]. Destaca-se ainda a assistência ao estudante, através de programas de 
oferta de merenda escolar e de aquisição de material didático, 
empreendimento que se explicita na criação da FAE (Fundação de 
Assistência ao Estudante), já no final do regime militar (1983). (VIEIRA e 
FARIAS, 2007, p.139). 

No que se refere ao financiamento da educação, a vinculação de recursos deixa 

de ser constitucional e fica limitada aos municípios. É criado o Salário Educação (Lei 

4.440/27/10/1964).  

Apenas em 1986, é cumprida a determinação Constitucional da Emenda 

Calmon (1983, Art. Único, § 4º), que elevava os índices de recursos que deveriam ser 

destinados à educação. Finalmente o ensino público e gratuito, financiado por 

impostos vinculados, acabou prevalecendo (BRASIL, 2009). Contudo, nos dois 

primeiros governos que sucederam ao período ditatorial, pouco foi feito efetivamente 

em prol da educação.  

Com o processo de construção da democracia no Brasil, e a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, Art. 205, a Educação é tida como "direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Garantindo a gratuidade 

do ensino público em estabelecimentos oficiais (Art. 206, IV). Vinculando a receita de 

impostos para o financiamento da educação: União 18%, Estados, DF e Municípios 

25% (Art. 212). 

Mudanças significativas na configuração do sistema educacional brasileiro 

começam a aparecer a partir do Governo de Fernando Henrique Cardoso, mais 

precisamente em setembro de 1996, quando é aprovada no Congresso a Emenda 

Constitucional nº 14, que modificou artigos do capítulo da educação, e no artigo 60 

das Disposições Transitórias. Entre estas modificações, cabe destacar, a previsão de 

criação de “[...] fundo de natureza contábil para a manutenção e desenvolvimento do 

ensino fundamental e valorização de seu magistério (ADCT, Art. 60)” (VIEIRA e 

FARIAS, 2007, p. 167). 

Nos meses seguintes, foram aprovados dois importantes instrumentos de 

reforma: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), “primeira lei 

geral da educação Nacional promulgada desde 1961” (VIEIRA e FARIAS, 2007, 

p.167), e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
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Valorização do Magistério – FUNDEF (Lei nº 9.424/96), tendo por objetivo financiar a 

manutenção de alunos matriculados no ensino fundamental nas redes públicas 

estaduais, distrital e municipais e promover a melhoria da remuneração do magistério 

dessa etapa da educação básica. Martins (2010, p.508), ressalta as inovações 

trazidas pelo FUNDEF à educação brasileira:  

[...] relação entre o financiamento e variáveis educacionais, expressas pelo 
número de matrículas no ensino fundamental (buscando o objetivo da 
universalização); distribuição proporcional ao número de matrículas entre 
cada estado e seus municípios, de modo a equalizar as despesas por aluno 
de ambos os entes; introdução da preocupação com os custos diferenciados 
por meio da fixação das ponderações, com a finalidade de atender a 
requisitos da equidade; mecanismos de transparência, como criação de 
contas únicas e específicas e de conselhos de acompanhamento e controle 
social; subvinculação de recursos aos salários do magistério; possibilidade 
de transferência horizontal de recursos, isto é, de entes subnacionais para 
outros, desde que no âmbito do mesmo estado. 

Após três anos de funcionamento do FUNDEF, é aprovado o Plano Nacional 

de Educação (Lei nº 10.172/01), com influências do Fundo no que diz respeito às 

diretrizes gerais para o financiamento da educação básica pública, assim enunciadas 

por Martins (2010, p.509): 

• vinculação de recursos (considerada a “primeira diretriz básica”); 

• gestão de recursos por meio de fundos de natureza contábil, com contas 
específicas; 

• alocação de recursos segundo as necessidades e compromissos de cada 
sistema, expressos pelo número de matrículas; 

• equidade (fundada no conceito operacional de valor mínimo anual por 
aluno); 

• adequação a um padrão mínimo de qualidade (fundada no conceito de 
custo-aluno-qualidade); 

• centralidade do órgão administrativo responsável pela educação, não 
excludente da articulação com órgãos dos demais setores, para reunir 
competências, apoio técnico e recursos financeiros em áreas de atuação 
comum; 

• promoção do autêntico federalismo em matéria educacional por meio do 
aprimoramento contínuo do regime de colaboração; 

• transparência e controle social; 

• sistemas de informação e avaliação; 

• desburocratização e descentralização da gestão financeira; 

• gestão democrática. 

Prevendo inclusive, a criação futura de um fundo para toda a educação básica.  

Em 2006, com o término da vigência do FUNDEF a partir da sua avaliação e 

reestruturação, é criado o FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização do Magistério, pela Emenda Constitucional nº 

53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007. 
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É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por 

estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase 

totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, 

Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 

da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de 

complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada 

Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 

Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação 

exclusiva na educação básica (BRASIL, 2009). 

Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação 

começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009, quando o 

total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na distribuição dos 

recursos e o percentual de contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios 

para a formação do Fundo atingiu o patamar de 20%. 

O aporte de recursos do governo federal ao FUNDEB, de R$ 2 bilhões em 2007, 

aumentou para R$ 3,2 bilhões em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, 

passou a ser no valor correspondente a 10% da contribuição total dos estados e 

municípios de todo o país. Ainda, no âmbito de cada estado, onde a arrecadação não 

for suficiente para garantir o valor mínimo nacional por aluno ao ano, haverá o aporte 

de recursos federais, a título de complementação da União. 

Os recursos do FUNDEB são distribuídos de forma automática (sem 

necessidade de autorização ou convênios para esse fim) e periódica, mediante crédito 

na conta específica de cada governo estadual e municipal. A distribuição é realizada 

com base no número de alunos da educação básica pública, de acordo com dados do 

último censo escolar, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos 

âmbitos de atuação prioritária, conforme art. 211 da Constituição Federal. Ou seja, os 

municípios recebem os recursos do FUNDEB com base no número de alunos da 

educação infantil e do ensino fundamental, e os estados, com base no número de 

alunos do ensino fundamental e médio (BRASIL, 2009). 

Neste sentido, Martins (2010, p.512) destaca:  

O novo PNE, cuja discussão foi o eixo da Conferência Nacional de Educação 
(CONAE) de 2010, será implementado em cenário diferente do seu 
antecessor. Em primeiro lugar, a participação da sociedade beneficiou-se do 
aprendizado do período do Fundef e dá-se desde a formulação do plano, não 
sendo meramente reativa. O plano encontrará o FUNDEB plenamente 
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implementado, após o fim dos gradualismos previstos (ingresso de matrículas 
e recursos, regra da complementação da União). 

Ainda, conforme o autor, com a obrigatoriedade da educação de crianças e 

adolescentes de 4 a 17 anos, estabelecida pela EC 59/09, surgem novos desafios 

para o financiamento da educação e seus instrumentos institucionais: o FUNDEB e o 

PNE, no que diz respeito à universalização e a garantia de padrão de qualidade e 

equidade. Isso significa, em outras palavras, elevar o percentual do PIB aplicado na 

educação.  

Nesta seara, preocupado em aumentar os níveis da qualidade de educação, o 

governo federal, mais especificamente o segundo Governo do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, em 2007, propôs o Plano de Desenvolvimento da Educação, tido na 

época como o “PAC da Educação”. Dele, por sua vez decorre o Plano de Metas 

“Compromisso Todos pela Educação” e o Plano de Ações Articuladas, os quais passa-

se a analisar a seguir.  

3.2 O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (PDE) 

 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi lançado em 24 de abril 

de 2007, pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na gestão do Ministro da 

Educação Fernando Haddad. Pode ser definido como um conjunto de programas que 

visam melhorar a Educação Brasileira no prazo de quinze anos (2007-2022), estando 

nele fundamentadas todas as ações do Ministério da Educação (MEC), visando 

identificar e solucionar os problemas que afetam diretamente a educação 

brasileira. 

Faz-se mister, trazer a apreciação realizada por Saviani (2007) a respeito da 

sua criação e organização. Para tanto, faz uma análise estrutural do Plano de 

Desenvolvimento da Educação, a luz do Plano Nacional de Educação14 em vigência 

na época. A partir dela, o autor conclui que o PDE não configura um plano 

propriamente dito, antes, define-se como “um conjunto de ações que, teoricamente, 

se constituíram em estratégias para a realização dos objetivos e metas previstos no 

PNE” (SAVIANI, 2007, p.1239). Propõem mecanismos para a efetivação de metas 

educacionais, contudo, não é uma estratégia para cumprimento das metas do PNE. 

                                             
14 Lei N. 10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
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Saviani questiona a forma como o Plano de Metas foi formulado, pois 

considerou a interlocução com o que o autor chama de “parcela social com mais 

presença na mídia”, ou seja, ligada à área empresarial, em contraposição aos 

educadores que historicamente levantam a bandeira da educação e lutam pela sua 

qualificação. Isso fica evidente quando o PDE assume plenamente a agenda “Todos 

pela Educação”.  

Por sua vez, o movimento Todos pela Educação lançado em 06 de setembro 

de 2006, no museu Ipiranga em São Paulo, é uma iniciativa da sociedade civil 

(gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, profissionais de 

imprensa, empresários e pessoas ou organizações sociais) que tem como missão 

“contribuir para que, até 2030, o País assegure educação Básica pública de qualidade 

a todas as crianças e jovens” com o objetivo de “contribuir para que a Educação seja 

trabalhada como pilar central da melhoria do País.”15 

Para tanto, propõem 5 Metas, sendo elas: 1. Toda criança e jovem de 4 a 17 

anos na escola; 2. Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos; 3. Todo aluno 

com aprendizado adequado ao seu ano; 4. Todo jovem de 19 anos com Ensino Médio 

concluído e; 5. Investimento em Educação ampliado e bem gerido. As metas estão 

descritas no site do movimento, onde também é possível monitorá-las. Além das 

metas, propõe também 5 bandeiras e 5 atitudes.  

As bandeiras tidas como prioritárias para que o Brasil alcance melhoras 

impactantes na qualidade da Educação, são: 1. Melhoria da formação e carreira do 

professor; 2. Definição dos direitos de aprendizagem; 3. Uso pedagógico das 

avaliações; 4. Ampliação da oferta de Educação Integral e; 5. Aperfeiçoamento da 

governança e gestão. 

As atitudes propostas são embasadas no levantamento realizado em 2014 pelo 

movimento que percorreu o Brasil ouvindo pais de alunos e educadores a respeito de 

ações e comportamentos que favorecem a parceria entre família, escola e 

comunidade e que causam impactos positivos no aprendizado dos alunos. Estão 

apoiadas nos seguintes pressupostos: vínculo afetivo, frequência, reconhecimento de 

avanços, diálogo e bons exemplos. E são assim definidas: 1. valorizar os professores, 

a aprendizagem e o conhecimento; 2. promover as habilidades importantes para a 

                                             
15 Dados disponíveis no site do movimento Todos pela Educação 
<https://www.todospelaeducacao.org.br> 
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vida e para a escola; 3. colocar a educação escolar no dia a dia; 4. apoiar o projeto de 

vida e o protagonismo dos alunos e; 5. ampliar o repertório cultural e esportivo das 

crianças e dos jovens. (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). O site do referido 

movimento, também hospeda o Observatório do PNE/2014. 

Fez-se essa retomada, pois, como explica Saviani (2007), em 24 de abril de 

2007, quando do lançamento do PDE, foi baixado pelo Presidente da República o 

Decreto N.º 6094, tendo como ementa: 

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. 

Ficando claro a incorporação, pelo PDE, do Movimento “Todos pela Educação”, 

incluído inclusive na denominação do Plano de Metas, que será apresentado adiante. 

Contudo, Haddad (BRASIL, 2007b, p. 6), não faz menção ao referido 

Movimento, destacando que: 

A razão de ser do PDE está precisamente na necessidade de enfrentar 
estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. Reduzir 
desigualdades sociais e regionais, na educação, exige pensá-la no plano 
do País. O PDE pretende responder a esse desafio através de um 
acoplamento entre as dimensões educacional e territorial operado pelo 
conceito de arranjo educativo. Não é possível perseguir a equidade sem 
promover esse enlace. 

Conforme o documento referência do MEC16, sua estruturação pode ser assim 

representada: 

Figura 1 - Princípios do PDE 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil, 2007b. 

                                             
16 O Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões, Princípios e Programas. 
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Figura 2- Propósitos do PDE 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base me Brasil, 2007b. 

Figura 3 - Resultados esperados do PDE 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil, 2007b. 

Desta forma, o PDE tem como princípios a Educação Sistêmica, a ordenação 

territorial e o desenvolvimento. Almejando superar a visão fragmentada da educação 

predominante no Brasil que separa níveis, etapas e modalidades da educação, este 

plano propõe que a educação seja contemplada como um processo, onde cada um 

de seus níveis, etapas e modalidades, apresentem objetivos particulares, porém, 

sejam elos que se fortaleçam mutuamente, mediante uma visão sistêmica, isto 

PROPÓSITOS

Qualidade
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porque, “a educação como processo de socialização e individualização voltado para 

a autonomia, não pode ser artificialmente segmentada de acordo como a conveniência 

administrativa e fiscal” (BRASIL, 2007b, p.9-10). Assim, o PDE, partindo das conexões 

entre educação básica, superior, tecnológica e alfabetização, visa potencializar as 

políticas de educação de forma que se fortaleçam reciprocamente. 

Para tanto, impera a necessidade de concretização do regime de colaboração, 

que é assim definido por Haddad (BRASIL, 2007b, p.10-11): 

Regime de colaboração significa compartilhar competências políticas, 
técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e 
desenvolvimento da educação, de forma a concertar a atuação dos entes 
federados sem ferir-lhes a autonomia. Essa simples divisão de tarefas, se 
articulada em grandes eixos (educação básica, superior, profissional e 
continuada), com regras transparentes e metas precisas, passíveis de 
acompanhamento público e controle social, pode pôr em marcha um avanço 
perceptível e sólido, como se verá adiante. 

Desta forma, a União assume uma nova postura ante seu papel redistributivo e 

supletivo definido na Constituição Federal (BRASIL, 1988), disponibilizando aos 

demais entes federados instrumentos de avaliação efetivos e políticas públicas para 

a melhoria da qualidade educacional, sobre tudo da educação básica. Contudo, reitera 

a necessidade de a sociedade como um todo, e em especial a classe política, 

mobilizarem-se e assumirem suas responsabilidades constitucionais com a educação: 

“educação direito de todos e dever do Estado e da família”. O sustentáculo do PDE, 

pode ser assim representado: 

Figura 4 - Pilares do PDE 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em BRASIL, 2007b. 
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Nesta esteira, o PDE é apresentado como um “plano executivo” (BRASIL, 

2007b) organizado em torno de quatro eixos norteadores: educação básica, educação 

superior, educação profissional e alfabetização. Nos deteremos a descrever mais 

aprofundadamente o eixo referente à educação básica, o qual está mais diretamente 

ligado a este estudo. O eixo ‘Educação Básica’ desdobra-se em quatro pontos a seguir 

descritos: 

O primeiro ponto refere-se à formação de professores e a valorização dos 

profissionais da educação. No que diz respeito à valorização dos professores, Haddad 

(BRASIL, 2007b) destaca o estabelecimento do Piso Salarial Nacional do Magistério, 

através da Emenda Constitucional n.º 53, que estabeleceu que lei federal fixe o piso. 

Quanto à formação destaca a Universidade Aberta do Brasil, como o “embrião de um 

futuro sistema nacional público de formação de professores” (p.16), fazendo a União, 

por meio da CAPES, assumir a responsabilidade que sempre foi sua. Assim, em 

colaboração com os municípios, que manterão os polos de apoio presencial, serão 

oferecidos cursos de licenciaturas aos professores não graduados e de especialização 

aos graduados. Levando a universidade pública especialmente onde não exista oferta 

de cursos presenciais. Através do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência), por sua vez, incentiva os licenciandos de cursos presenciais a 

dedicarem-se a estágios nas escolas públicas e se comprometerem com o exercício 

do magistério na rede pública, quando graduados. A CAPES, por sua vez, deveria 

fomentar a formação de pessoal de nível superior para todos os níveis da educação. 

Assim, em regime de colaboração, União, estados e municípios promoveriam a 

formação inicial, continuada e a capacitação dos profissionais do magistério. 

Saviani (2007), reitera a importância deste ponto, definindo o magistério como 

um dos pilares de sustentação do PDE. Segundo ele, “[...] é consenso o 

reconhecimento de que há dois requisitos fundamentais que devem ser preenchidos: 

as condições de trabalho e de salário e a formação” (p.1249). Contudo, contesta a 

forma como estes pontos são tratados no PDE. Quanto ao Piso Salarial do Magistério, 

questiona o valor proposto, o qual estava aquém daquele definido para 1994, no 

“Acordo Nacional de Educação para Todos” (1993), bem como a forma de implantação 

que deveria ser através de projeto de lei, o que poderia demorar a acontecer.17 Quanto 

                                             
17 A Lei N. 11.738, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério 
Público da Educação Básica, foi sancionada em 16 de julho de 2008, estipulando um valor aquém, 
daquele tratado em 1993. 
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às condições de trabalho dos professores, o autor evidencia a lacuna deixada pelo 

PDE, no que diz respeito à carreira profissional. Ao seu ver,  

 Essa carreira teria que estabelecer a jornada integral em um único 
estabelecimento de ensino, de modo que se pudessem fixar os professores 
nas escolas, tendo presença diária e se identificando com elas. E a jornada 
integral, de 40 horas semanais, teria que ser distribuída de maneira que se 
destinassem 50% para as aulas, deixando-se o tempo restante para as 
demais atividades. Com isso, os professores poderiam participar da gestão 
da escola; da elaboração do projeto político-pedagógico da escola; das 
reuniões de colegiado; do atendimento às demandas da comunidade e, 
principalmente, além da preparação das aulas e correção de trabalhos, 
estariam acompanhando os alunos, orientando-os em seus estudos e 
realizando atividades de reforço para aqueles que necessitassem (SAVIANI, 
2007, p.1250). 

Outro questionamento levantado pelo autor, diz respeito a formação dos 

professores através do ensino à distância, importante auxiliar no processo educativo, 

porém, pode tornar-se um problema se tomado como base dos cursos de formação 

docente, pois poderia vir a tornar-se um mecanismo de certificação e não de 

qualificação efetiva. 

O segundo ponto do Eixo ‘Educação Básica’, refere-se ao ‘Financiamento: 

Salário-Educação e o FUNDEB. Nesta esfera, Haddad, (BRASIL, 2007b), evidencia a 

ampliação de oito para nove anos do ensino fundamental, e o aumento da 

arrecadação e dos repasses para estados e municípios do salário-educação, bem 

como a ampliação das transferências voluntárias da União. Quanto ao FUNDEB, 

destaca como vantagens o aumento do compromisso da União com a educação 

básica através da ampliação do aporte complementar de recursos e a ampliação de 

abrangência do fundo para toda a educação básica. Segundo ele,  

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, 2007b, p. 18). 

Por sua vez, quanto ao FUNDEB, Saviani (2007) reconhece que trouxe 

considerável avanço ampliando sua abrangência para toda a educação básica, não 

apenas no que diz respeito aos níveis, mas também às modalidades de ensino. 

Contudo, para ele o FUNDEB, não chega a resolver o problema de financiamento da 

educação, configurando um ganho de gestão, mas não de financiamento, sem forças 

para alterar o status quo vigente. Se for bem gerido poderá atender um número maior 
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de alunos, contudo sem melhorar a precariedade das condições atuais, tais sejam: 

professores em regime de hora-aulas, ministrando inúmeras aulas, em classes 

numerosas e mal remunerados. 

Como terceiro ponto do Eixo da Educação Básica, o PDE traz a “Avaliação e 

Responsabilização: o IDEB”. Segundo Haddad (2007), o plano incrementa 

significativas mudanças na avaliação da educação básica, estabelecendo relações 

inéditas entre avaliações, financiamento e gestão, invocando os conceitos da 

responsabilização e mobilização social. Para isso, o Saeb foi reformulado, passando 

a contemplar toda a educação básica pública, através de uma avaliação universal, no 

ano de 2005: A Prova Brasil. Esta, somada à implantação do Educacenso, onde o 

censo escolar passou a ser feito por aluno, num banco de dados on-line, com o fluxo 

real, deram condições para a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), expresso em uma escala de 0 a 10. 

O PDE partiu do diagnóstico de que a “indústria da aprovação automática” é 
tão perniciosa quanto a “indústria da repetência”. Dessa preocupação nasceu 
a ideia de combinar os resultados de desempenho escolar (Prova Brasil) e os 
resultados de rendimento escolar (fluxo apurado pelo censo escolar) num 
único indicador de qualidade: o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) (BRASIL, 2007b, p.21). 

Com isso, o PDE busca superar as dificuldades em torna da questão do 

tratamento dado à qualidade da educação. 

A partir da criação do IDEB, calculado por escola, por rede e para o próprio 
País, foi possível fixar metas de desenvolvimento educacional de médio prazo 
para cada uma dessas instâncias, com metas intermediárias de curto prazo 
que possibilitam visualização e acompanhamento da reforma qualitativa dos 
sistemas educacionais (BRASIL, 2007b, p.22). 

Quanto a este ponto, Saviani (2007, p.1246) reconhece que o IDEB constituiu 

uma evolução relevante ao mesclar dados relativos ao rendimento dos alunos com os 

da evasão e repetência, e ao permitir analisar por um padrão nacional comum, os 

resultados individuais dos alunos e de cada escola. Destaca positivamente, a 

construção de “um processo sistemático e continuado de assistência técnica aos 

municípios como apoio e condição para incentivos financeiros adicionais”. 

Neste contexto, segundo Haddad (BRASIL, 2007b), fazem-se necessários 

instrumentos jurídicos capazes de estabelecer um novo regime de colaboração. 

Assim, apresenta-se o quarto ponto do eixo da educação básica, que trata do “Plano 

de Metas: Planejamento e Gestão Educacional”. Este instrumento, é nominado pelo 
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então Ministro da Educação, como “um compromisso fundado em diretrizes e 

consubstanciado em um plano de metas concretas, efetivas, voltadas para a melhoria 

da qualidade da educação” (BRASIL, 2007b, p. 24). Surge assim, o “Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação”. O qual traduz as boas práticas encontradas em 

escolas e redes de ensino analisadas onde os alunos apresentam um bom 

desempenho, em 28 diretrizes que orientam as suas ações. A seguir, busca-se 

contextualizar e referenciar o referido plano. 

 3.2.1 Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é uma das etapas do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), e propõe diretrizes e estabelece 

metas para o IDEB das escolas e das redes municipais e estaduais de ensino. Foi 

instituído pelo Decreto N.º 6.094 de 24 de abril de 2007, que assim o define:  

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. 

E está pautado em 28 Diretrizes elencadas no Art. 2º do Decreto de sua criação, 

que deverão ser implementadas pela União e/ou em regime de colaboração com os 

demais entes federados. Conforme Haddad (2007), a legitimidade dessas diretrizes 

se dá pois emergiram de evidências empíricas. A adesão ao plano expressa o 

compromisso dos gestores municipais com a sua concretização local, agregando 

novos elementos ao regime de colaboração, de forma a dar sustentabilidade às ações 

que o compõem. Efetivando o IDEB, como o indicador objetivo para a verificação do 

cumprimento das metas do compromisso. 

Neste contexto, considerando o movimento “Todos pela Educação” e suas 

inegáveis influências no PDE/Plano de Metas Compromisso todos pela Educação, 

Saviani (2007, p. 1253), constata que a lógica que fundamenta o movimento, é a de 

“pedagogia de resultados”, onde o governo provem as ferramentas de “avaliação dos 

produtos, forçando, com isso, que o processo se ajuste às exigências postas pela 

demanda das empresas”. É a lógica de mercado guiada pela “pedagogia das 

competências” e “qualidade total”, que busca satisfazer os clientes. Neste contexto, a 

escola assume o papel da empresa, os professores tornam-se prestadores de serviço, 
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os educandos são os clientes “e a educação é um produto que pode ser produzido 

com qualidade variável”. Contudo,  

[...] sob a égide da qualidade total, o verdadeiro cliente das escolas é a 
empresa ou a sociedade e os alunos são produtos que os estabelecimentos 
de ensino fornecem a seus clientes. Para que esse produto se revista de alta 
qualidade, lança-se mão do “método da qualidade total” que, tendo em vista 
a satisfação dos clientes, engaja na tarefa todos os participantes do processo, 
conjugando suas ações, melhorando continuamente suas formas de 
organização, seus procedimentos e seus produtos. É isso, sem dúvida, que 
o movimento dos empresários fiadores do “Compromisso Todos pela 
Educação” espera do Plano de Desenvolvimento da Educação lançado pelo 
MEC (SAVIANI, 2007, p. 1253). 

Considerando esta conjuntura, o autor sugere ao MEC, trilhar outro caminho, 

tendo como mola mestra medidas de impacto que permitam, de imediato, transformar 

as condições das escolas e alavancar o brio dos professores, para que trabalhassem 

com entusiasmo e dedicação. Para tanto, propõem dobrar o percentual do PIB 

investido em educação, de modo a equalizar este investimento ao dos países 

desenvolvidos. Deste modo haveriam recursos suficientes para conferir à educação a 

devida seriedade, possibilitando o salto de qualidade para inserir a educação brasileira 

num patamar civilizado, condizente com a magnitude territorial, populacional e 

econômica. Tendo condições de equipar as escolas, formar os professores em cursos 

de longa duração, dar a eles salários condizentes com o seu alto valor social, 

transformando as  escolas em ambientes estimulantes onde as crianças permanecem 

em tempo integral, de forma que a não aprendizagem e o fracasso não encontrariam 

formas de acontecer, pois contaríamos com estrutura física e com profissionais 

preparados para desenvolver um trabalho pedagógico sério, a altura do papel social 

da educação (SAVIANI, 2007). 

3.2.2 O Plano de Ações Articuladas 

Para operacionalizar o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o 

governo Federal criou, através do Decreto 6.094/2007, o Plano de Ações Articuladas, 

que está assim definido: “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”. Tendo como função 

auxiliar as secretarias de educação dos estados e municípios no planejamento das 
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ações, a partir de um diagnóstico dos problemas educacionais enfrentados por cada 

um, estabelecendo ações para solucioná-los. 

O Plano de Ações Articuladas, como ferramenta de concretização do 

PDE/Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, visa a mobilização em 

torno da educação básica brasileira, apresentando diretrizes a serem adotadas pelos 

demais entes federados, que trabalharão em regime de colaboração para a melhoria 

dos índices educacionais. Reitera a necessidade de participação de todos, inclusive 

as famílias, no acompanhamento da educação, propondo e requerendo a participação 

da sociedade no planejamento e na gestão da educação, buscando transformá-la, 

pois apresenta-se como um instrumento de gestão participativa que possibilita a 

conversão dos esforços e das ações do Ministério da Educação, das Secretarias de 

Estado e Municípios, num Sistema Nacional de Educação (BRASIL 2016). Desta 

forma, coloca como seu principal objetivo ajudar as secretarias de Educação dos 

estados e municípios a planejar suas políticas educacionais e garantir que sejam 

mantidas mesmo com as trocas de governo, conforme reitera Haddad (BRASIL, 

2007b, p.25): 

O PAR é, portanto, multidimensional e sua temporalidade o protege daquilo 
que tem sido o maior impeditivo do desenvolvimento do regime de 
colaboração: a descontinuidade das ações, a destruição da memória do que 
foi adotado, a reinvenção, a cada troca de equipe, do que já foi inventado. Em 
outras palavras, a intermitência. Só assim se torna possível estabelecer 
metas de qualidade de longo prazo para que cada escola ou rede de ensino 
tome a si como parâmetro e encontre apoio para seu desenvolvimento 
institucional. 

Assim, é definido como um plano estratégico de caráter plurianual e 

multidimensional, onde a cooperação técnica e financeira do MEC (transferências 

voluntárias) passa a ser pautada por um planejamento realizado pelos Municípios, 

tornando-se requisito para firmar termos de convênio, compromisso ou cooperação 

com o MEC. Sua elaboração deve estar pautada pela busca da melhoria na qualidade 

do ensino em todas as escolas, atendendo às expectativas de aprendizagem de cada 

série e pelo alcance dos resultados e metas previstos a partir do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) (BRASIL, 2016). 

Seus Marcos legais e lógicos estão representados nas figuras que seguem. 

 

 



45 
 

Figura 5 - Marcos Legais e Lógicos do PAR 2007-2010 

 
Fonte: <www.ampr.org.br/.../Plano_de_acoes_articuladas_-_PAR_-_Apresentacao_PR_29-08-
2017.pptx> 

Figura 6 Marcos Legais e Lógicos do PAR 2011-2015 

 
Fonte: <www.ampr.org.br/.../Plano_de_acoes_articuladas_-_PAR_-_Apresentacao_PR_29-08-
2017.pptx> 
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Para o Ciclo do PAR 2016-2019, a principal mudança foi sua estruturação em 

consonância com o Plano Nacional da Educação (Lei 13.005/2014).  

O PNE é o principal ponto de convergência das políticas públicas da 
educação brasileira para os próximos dez anos. Suas diretrizes, metas e 
estratégias desenham um horizonte em direção ao qual os esforços dos entes 
federativos e da sociedade civil devem ser canalizados, a fim de consolidar 
um sistema educacional capaz de concretizar o direito à educação em sua 
totalidade. Para colaborar com esse esforço, o alinhamento do PAR com o 
PNE acontece em todas as 20 metas e estratégias relacionadas à educação 
básica. Além disso, para esse ciclo, também foram implementadas diversas 
melhorias, tanto de interface, visando à facilidade de utilização do SIMEC – 
Módulo PAR pelos usuários, quanto de conteúdo, com a disponibilização de 
dados a partir da integração do PAR com outros sistemas do Ministério da 
Educação, oferecendo diversas informações úteis ao diagnóstico das redes 
e à gestão da educação no município ou no estado (BRASIL, 2016, p.02). 

O PAR, em seu lançamento em 2007, era organizado em três etapas, para este 

último ciclo foi incluída mais uma: 1. Etapa Preparatória (incluída no atual ciclo); 2. 

Diagnóstico; 3. Elaboração e; 4. Análise e Aprovação do MEC.   

Na Etapa Preparatória estão disponíveis cinco ícones para visualização ou 

preenchimento. No item Dados da Unidade deve ser informada a Equipe Local, que 

representa a participação democrática. No item Plano Nacional de Educação deverá 

ser apresentada a contribuição do ente federado para o alcance das metas federais. 

No item Questões estratégicas, deve ser informado como está a estrutura e a 

organização da educação local, inclusive com o envio de documentos. No item 

Execução e Acompanhamento, podem ser consultadas informações do PAR anterior. 

E, por último, no item Pendências, são indicadas pelo MEC/FNDE questões relevantes 

que deverão ser verificadas pelo ente federado, com relação à execução físico-

financeira do PAR, incluindo obras do PAC (BRASIL, 2016). 

A etapa do Diagnóstico estrutura-se em quatro dimensões. Cada dimensão é 

composta por áreas de atuação, e cada área apresenta indicadores específicos. Como 

novidade no ciclo 2016-2019, os entes federados devem relacionar as metas do 

PME/PEE ao indicador definido; apontar a situação existente para cada componente 

do indicador e apresentar uma justificativa coerente com a situação relatada.  

As dimensões e suas áreas estão representadas nas figuras a seguir. 
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Figura 7 - Dimensões do PAR 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 8 - Áreas de cada Dimensão 

 

Fonte: Elaborada pela Autora 
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O PAR 2016, ganha um novo figurino, dentro de cada uma das dimensões, 

apresentadas em formato de abas (e não mais de ‘árvore’, formato dos planos 

anteriores) estão as áreas, e dentro das áreas estão os indicadores. As áreas têm seu 

preenchimento indicado por uma barra de evolução (%). Para cada indicador, é 

indicada a meta do seu Plano Estadual/Municipal/Distrital de Educação relacionada a 

ele, podendo ser inserida mais de uma meta. Assim, o ente federado que não 

houvesse o Plano de Educação aprovado, não poderia continuar a construção do 

PAR. Em seguida devem ser preenchidas as justificativas de forma objetiva e concisa, 

explicando os componentes selecionados de modo que o MEC possa conhecer as 

especificidades locais (BRASIL, 2016).  

Finalizado o Diagnóstico do PAR, inicia-se imediatamente a sua elaboração. 

Contudo, o atual ciclo do PAR iniciado em 2016, ficou suspenso logo após o término 

do diagnóstico, sendo retomado apenas em setembro de 2017. Com isso, o plano 

elaborado passa a ter a validade de 3 anos e não mais de quatro como os anteriores. 

Na etapa do planejamento, os entes federados definem as iniciativas 

necessárias, a curto e médio prazo, para a resolução dos problemas e questões 

levantados nas etapas anteriores, relacionadas a cada uma das quatro dimensões, 

suas áreas e indicadores. O preenchimento deve ser feito pelos dirigentes e membros 

da equipe técnica local. (BRASIL, 2017) 

 Nos quadros a seguir, estão descritas as ações básicas para cada dimensão. 

Quadro 1- Ações Básicas das Dimensões do PAR 

(continua) 
DIMENSÃO AÇÕES BÁSICAS 

Gestão Educacional 

Formar especialistas 
Capacitar profissionais à distância 
Realizar eventos (seminário/conferência/oficina) 
Adquirir/reproduzir/produzir/imprimir material 
Contratar especialista ou serviços 
 

Formação de Professores 
e dos Profissionais de 

Serviço e Apoio Escolar 
 

Formar Profissionais – Formação Inicial 
Formar Profissionais – Formação continuada 
Formar especialistas 
Capacitar profissionais à distância 
Realizar eventos (seminário/conferência/oficina) 
Adquirir/reproduzir/produzir/imprimir material 
Contratar especialista ou serviços 
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(conclusão) 

Práticas Pedagógicas 
e Avaliação 

 

Formar especialistas 
Capacitar profissionais à distância 
Realizar eventos (seminário/conferência/oficina) 
Adquirir/reproduzir/produzir/imprimir material 
Contratar especialista ou serviços 

Infraestrutura Física e 
Recursos 

Pedagógicos 
 

Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos 
Adquirir equipamentos de climatização 
Adquirir equipamentos para laboratório 
Adquirir equipamentos e utensílios para cozinha 
Adquirir mobiliários de sala de aula 
Adquirir mobiliários diversos 
Adquirir instrumentos musicais 
Adquirir materiais escolares 
Adquirir materiais esportivos 
Adquirir brinquedos 
Adquirir kit robótica 
Adquirir/reproduzir/produzir/imprimir material 
Construir escola ou creche 
Construir quadra ou cobertura 
Reformar escola ou creche 
Ampliar escola ou creche 
Adquirir ônibus escolar 
Adquirir lancha escolar 
Adquirir bicicletas 
Adquirir outros veículos escolares 
Implantar rede de comunicação 
Implantar sistema fotovoltaico 
Adquirir e instalar cisterna 
Implantar sala de recursos multifuncionais 
Adquirir outros matérias e insumos 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Quadro 2- Atributos das Iniciativas da Etapa de Planejamento 

ETAPAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

MODALIDADES DESDOBRAMENTOS 

Educação Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Rural 

Urbana 

Parcial 

Integral 

Turno (Diurno/Noturno/Vespertino) 

Presencial/Semipresencial/Educação à Distância 

Unidade Prisional 

Unidade de atendimento socioeducativo 

Classe hospitalar 

Atendimento Educacional Especializado 

Ensino 
Fundamental 

e 

Ensino Médio 

Educação de Jovens e Adultos 

Educação do Campo 

Educação Escolar Indígena 

Educação Escolar Quilombola 

Educação Especial 

Educação Profissional e 
Tecnológica 

Ensino Regular 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Ao término da Etapa de Planejamento, o PAR é enviado para análise técnica e 

aprovação do MEC e do FNDE. O resultado esperado a partir das iniciativas 

planejadas nesta etapa do PAR, é a ampliação da oferta, permanência e melhoria das 



50 
 

condições escolares e o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) (BRASIL, 2017).  

É fato que desde de 2008, o Plano de Ações Articuladas acabou por se 

constituir num dos instrumentos mais importantes para a Gestão da Educação 

Pública, se caracterizando em um organismo de planejamento, monitoramento e 

avaliação das Políticas Públicas Educacionais. Tanto que, em 2014, é posto como 

uma das estratégias para a concretização da Meta 7, do Plano Nacional de 

Educação (Lei n.º 13005/2014), que se refere ao aprendizado adequado na idade 

certa. 

7.5) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento 
às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às 
estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão 
educacional, à formação de professores e professoras e profissionais de 
serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 
pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar 
(BRASIL, 2014) 

Como descrito, o PAR foi e é veiculado pelo MEC como sendo um mecanismo 

de planejamento educacional democrático e participativo capaz de efetivar o regime 

de colaboração entre os entes federados (estados emunicípios) e a União. Assim, 

passa-se analisar os conceitos de Pacto Federativo, Regime de Colaboração, 

Descentralização/centralização, autonomia e participação em relação ao PDE e ao 

PAR. 

3.3 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: AUTONOMIA, 

DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Desde o século IV a.C., na Grécia Antiga até os nossos dias, o termo 

democracia gera polêmica e seu sentido vem mudando, respeitando os diversos 

estágios culturais e políticas do povo. Hoje, felizmente, já se tem um consenso no 

que se refere ao convívio respeitoso e harmonioso entre as diferentes classes 

sociais, etnias, culturas religiosas, políticas, ideologias, condição sexual..., ou 

seja, os termos democracia e democrático são aplicáveis em situações, nas quais 

as pessoas conseguem conviver e respeitar as diferenças.  

Para Bobbio (SCHILLING, 2009), a democracia surgiu em decorrência do 

passado histórico repleto de guerras religiosas e de perseguições políticas de toda 

ordem. Por isso, a entendia como um terreno fértil da paz, capaz de acolher a todos. 

http://www.terra.com.br/voltaire/capa.htm
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Apontou duas situações adversas à democracia: a primeira seu reducionismo a um 

ritual mecânico de sucessivas eleições e a outra o ‘qualunquismo’, ou seja, qualquer 

um poderia ser eleito, o que a desqualificaria.  

Quando se trata de gestão educacional as definições dos termos “gestão, 

democracia e participação” não podem e nem devem ser ignoradas, sob pena de 

não haver compreensão de qual é a função social da educação. E, para que a 

gestão democrática se concretize de fato, na opinião Freitas e Pilla (2006, p. 19) 

há três elementos indispensáveis, a saber: representatividade, legitimidade e 

autonomia.  

Lück (2007, p.18) afirma que “[...]bons processos de gestão educacional se 

assentam sobre e dependem de cuidados de administração bem resolvidos”. Estes 

cuidados devem ser colocados em prática a partir de pressupostos mais amplos e 

orientações mais dinâmicas.  Para a autora, do ponto de vista macro, a educação 

brasileira deve passar por modificações sensíveis, tanto na organização, quanto 

na orientação. Só depois disso o Brasil poderá participar do processo de 

globalização da economia e internacionalização cultural.  

A Gestão Democrática da Educação é um dos princípios do ensino instituído 

pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), no inciso VI do artigo 206: “gestão 

democrática da educação, na forma da lei”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9.394/96) reitera este princípio em seu artigo 3º, “VIII - gestão democrática 

do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino.” 

Determina ainda: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (BRASIL, 1996, Art. 14,) 

Mais recentemente, o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), 

estabelece como umas das suas diretrizes “promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública (Art. 2º, VI)”, definindo como meta “assegurar 

condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da 

educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública 

à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
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técnico da União para tanto (PNE, 2014, Meta, 19)”. Para efetivação desta meta são 

definidas oito estratégias. 

Notoriamente, a Gestão Democrática da Educação, possui aparato legal que 

lhe dá sustentação. Contudo, é necessário conhecer seus princípios e os mecanismos 

utilizados para sua efetivação, para que se possa aferir sua concretização (ou não) na 

gestão educacional dos municípios, a partir da implementação do Plano de Ações 

Articuladas. 

Cury (2002, p. 173), define a gestão democrática da educação como sendo “ao 

mesmo tempo, transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança 

e trabalho coletivo, representatividade e competência. [...] expressa um anseio de 

crescimento dos indivíduos como cidadãos e da sociedade enquanto sociedade 

democrática”. Desta forma, são considerados, para este trabalho, os princípios da 

Gestão Democrática: a autonomia, a descentralização de poder e a participação. 

A Autonomia é definida por Nogueira (2015, p. 46) como a palavra que indica o 

autogoverno, 

[...]é aplicada nas democracias, aos cidadãos, para designar o autocontrole 
que, nesse regime, as pessoas têm sobre seu destino, indicando a liberdade 
de decidir a respeito de seus interesses, princípio caracterizado como livre-
arbítrio. Trata-se, portanto, de um princípio que fundamentou o surgimento 
do liberalismo e passou do âmbito pessoal para a esfera estatal. 

No que diz respeito à gestão educacional, a autonomia refere-se à ampliação 

do espaço de decisão, ao fortalecimento da escola e melhoria da qualidade de ensino 

e aprendizagem, num processo de gestão com responsabilidade social de promover 

a formação significativa, adequada às demandas da vida em uma sociedade em 

desenvolvimento, a partir de deliberações sólidas e coesas, que considerem as 

necessidades sociais. Desta forma, extrapola a questão financeira, ganhando maior 

significado na esfera política associada com a técnica, referindo-se “à capacidade de 

tomar decisões acertadas e influenciar positivamente o ambiente educacional e o 

desempenho das pessoas nele atuantes, pelo emprego do talento coletivamente 

organizado e os recursos disponíveis, para a resolução dos problemas educacionais” 

(LÜCK, 2013, p.92). Assim, a autonomia, alude ao comprometimento com a 

transformação da realidade, estando ancorada num conceito claro e sólido de 

democracia, e compartilhado em todos os níveis de gestão. 

Nesta seara, a autonomia é uma questão complexa e de diversos 

desdobramentos, abrangendo quatro dimensões interdependentes: financeira, 
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política, administrativa e pedagógica, que se reforçam mutuamente, servindo-se uma 

das outras.  

Essa autonomia se constrói com autoridade, isto é, com sentido de autoria. 
Trata-se de uma autoridade intelectual (capacidade conceitual), política 
(capacidade de compartilhar poder), social (capacidade de liderar e orientar-
se por liderança) e técnica (capacidade de produzir resultados e monitorá-
los) (LÜCK, 2013, p. 104). 

Conforme a autora, a Autonomia como processo de participação coletiva deve 

orientar-se pelos princípios de: comprometimento, competência, liderança, 

mobilização coletiva, transparência, visão estratégica e proativa, iniciativa e 

criatividade. Organizando-se sistemática e estrategicamente, através de mecanismos 

de gestão colegiada, da formação de parcerias, do desenvolvimento de espírito 

comunitário e de equipe, e de competências de autogestão, tendo o monitoramento e 

a avaliação como resultado deste processo, conferindo a ele credibilidade. 

Outro princípio correlato à autonomia é a descentralização de poder. A 

descentralização cria espaços de participação dos cidadãos na vida pública, através 

da redistribuição das funções, competências e recursos, possibilitando “a maior 

atuação e intervenção de diversos atores sociais nas decisões; promovendo a 

organização da vida política de forma a atender a pluralidade social” (CASTRO e 

LAUANDE, 2009, p. 4). Para isso, toma por base as noções de cooperação, de 

democracia e de autonomia. No que diz respeito à gestão educacional: 

A política de descentralização da educação se apoia na convicção de que a 
gestão democrática, a construção do projeto político pedagógico e a 
autonomia da escola são os pressupostos fundamentais para o 
desenvolvimento da cidadania e para uma sociedade mais justa (CASTRO e 
LAUANDE, 2009, p.7-8) 

Assim, a autonomia administrativa, financeira e pedagógica, os órgãos 

colegiados, o projeto político pedagógico, são elementos constitutivos do processo de 

descentralização e democratização da educação, que instituem mudanças nas 

relações entre os sistemas centrais e as escolas, através da redistribuição do poder 

de decisão administrativa, financeira e pedagógica, para a escola, sob a coordenação 

e organização dos sistemas. 

Contudo, na prática, a descentralização educacional é um processo 

heterogêneo, com diversas direções, que responde à lógica da organização 

federativa, que por sua vez,  
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[...] não se encontra claramente entendida em nosso país, no qual o governo 
federal absorve e centraliza a maior proporção dos impostos pagos pelos 
cidadãos, devolvendo-os depois, de forma paternalista e dilapidada por 
práticas centrais governistas (em vez de estadistas), insensíveis às 
necessidades regionais e locais e até mesmo às necessidades de 
desenvolvimento do país (LÜCK, 2013, p.54). 

Desta forma, o que acontece é uma redistribuição de tarefas e não de poder, 

pois as decisões políticas não emergem de quem está na base do sistema 

educacional, mas do poder central. Para que ela se efetive, é preciso encontrar meios 

de alavancar a participação e o comprometimento político de todos com a construção 

democrática dos espaços e das práticas educacionais, objetivando o desenvolvimento 

de uma sociedade igualmente democrática. 

Assim, o outro pressuposto que se busca analisar é a participação, que, 

conforme Lück (2013, p.30), é:  

[...] um processo dinâmico e interativo que vai muito além da tomada de 
decisão, uma vez que caracterizado pelo interapoio na convivência do 
cotidiano da gestão educacional, na busca, por seus agentes, da superação 
de suas dificuldades e limitações do enfrentamento de seus desafios, do bom 
cumprimento de sua finalidade social e do desenvolvimento de sua identidade 
social. 

Nesta seara, a participação envolve a mobilização de esforços individuais, na 

busca pela superação da acomodação, da alienação e da marginalidade, em prol da 

construção da cooperação e do espírito de equipe, onde é assumido, coletivamente a 

efetivação dos objetivos sociais e institucionais. Gerando, “um sentimento de autoria 

e de responsabilidade coletivas pelas ações educacionais, condição fundamental para 

sua efetivação, segundo o espírito democrático e a prática da autonomia” (LÜCK, 

2013, p. 50).  

Para isso, a participação deve estar embasada nos valores da ética, da 

solidariedade, da equidade e do compromisso. Objetivando o desenvolvimento do 

cidadão e a transformação da educação em valor comunitário, de responsabilidade 

social de construção da cidadania. Constituindo um sistema de relacionamentos e 

tomada de decisão onde todos (gestores, professores, pais, alunos, comunidade...) 

participem e contribuam com o que podem oferecer, empoderando o trabalho conjunto 

e a instituição. Assim, pode-se dizer que a descentralização de poder, a construção 

da autonomia e a participação são “facetas múltiplas da gestão democrática, 

diretamente associadas entre si e que têm a ver com as estruturas e expressões de 

poder” (LÜCK, 2013, p.58).  
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3.3.1 Federalismo e Regime de Colaboração   

Para que se compreenda melhor a proposta desta pesquisa, é preciso ter em 

mente os conceitos de federalismo e regime de colaboração, a luz do que é proposto 

pelo Plano de Desenvolvimento da Educação e pelo Plano de Ações Articuladas e dos 

princípios da Gestão Democrática discutidos anteriormente.  

O conceito de federalismo possui vários desdobramentos, contudo, toma-se 

neste trabalho a definição de Nogueira (2015, p. 173-174): o Federalismo, pode ser 

definido como uma forma de governo  

[...]em que a autoridade e o poder político se dividem harmonicamente, em 
duas esferas distintas: O poder federal, exercido pelo governo central ou 
governo da União, e os poderes estaduais, como no Brasil. Isto significa dizer 
que à soberania (grifo do autor) da união corresponde a autonomia (grifo do 
autor) dos Estados, dotados de poderes, independentes e autônomos: o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  

A Constituição Federal (BRASIL, 1988, Art. 1º), institui a “República Federativa 

do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito[...]”. Em seu artigo 18, a 

Carta Magna determina que a organização político-administrativa brasileira 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, dando-lhes 

autonomia. Esta Descentralização política com três esferas de poder é única, 

conforme destacam Souza e Castro (2017, p. 880): “Em nenhuma outra nação o 

município será reconhecido constitucionalmente enquanto ente federado.” O que 

confere aos municípios brasileiros autonomia político-administrativa. Contudo, 

segundo as autoras, este modelo evidencia a fragmentação, ampliando o número de 

agentes políticos com poderes de deliberar sobre as decisões a serem tomadas, 

gerando uma “[...] arena competitiva paralisada, na qual os atores podem-se cancelar 

mutuamente, surgindo um federalismo periférico” (p.881), que não é capaz de 

compartilhar, equilibradamente, desta tomada de decisões.  

Nesta seara, retoma-se os conceitos de centralização/descentralização, que 

conforme Bobbio (1998), não são encontrados nos sistemas político-administrativos 

de forma pura, configuram-se mais como dois valores possíveis de organização, sem 

que exista de fato um sistema arranjado de forma a otimizar apenas um ou outro 

princípio. Assim, no Brasil com o intuito de manter os valores democráticos da Carta 

Magna (BRASIL,1998), a centralização foi dando lugar a descentralização, no tocante 
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à distribuição de recursos e decisões políticas. Contudo, a proposta de 

descentralização contida na Constituição (BRASIL, 1998) não é corporificada na 

prática, e um dos arquétipos plausíveis, são as políticas educacionais, a exemplo do 

PAR, como reiteram Souza e Castro (2017, p.880): “O próprio PAR confirma que a 

descentralização não se efetiva como propõe a douta norma. Por esse motivo, [...] se 

apresenta como center constraining (mecanismo de constrangimento) aos 

subgovernos (estados e municípios)”. 

Antes de adentrar mais profundamente à análise destes conceitos a partir do 

PDE/PAR, cabe retomar as concepções de Autonomia e o Regime de Colaboração. 

A autonomia e as relações intergovernamentais dos entes federados estão bem 

definidas na Constituição Federal (BRASIL, 1988) não podendo uma esfera intervir na 

gestão da outra, sem que esta ação esteja assegurada constitucionalmente. Desta 

forma, cabe aos entes federados atuarem reciprocamente, para a realização dos 

objetivos republicanos (BRASIL, 1988, Art. 3º), o que requer a cooperação de uns com 

os outros, a partir do princípio da solidariedade. Contudo, a carência de regulação do 

pacto federativo no que se refere a mecanismos de cooperação, no tangente à 

educação, dificulta a efetivação do regime de colaboração, tido como viabilizador da 

qualidade da educação básica.  

Assim, o Regime de Colaboração, preceito constitucional, ratificado pela 

LDBEN (BRASIL, 1996) é entendido como: 

[...] um princípio relacional constituinte do complexo federativo, que deve 
garantir o direito dos cidadãos à educação e os interesses da sociedade 
nessa matéria, a saber, o projeto nacional de educação. Como tal, também 
será, legitimamente, uma estratégia de que podem se valer cada um e todos 
os entes federados para realizar seus deveres educacionais próprios, porque 
é cláusula precedente à sua autonomia (LUCE; FAREZENA, 2007, p. 10). 

Nesta esteira, o Ministério de Educação lança mão do Plano de 

Desenvolvimento da Educação, para fortalecer o regime de colaboração de modo que 

União, Distrito Fedeeral, estados e municípios, compartilhem atribuições na efetivação 

de programas e projetos de manutenção e desenvolvimento da educação (HADDAD, 

2007). Segundo Camini (2010, p. 10), a UNESCO, colaboradora na criação e 

implantação do PDE, considera que “[...] o MEC exerce o seu papel de indutor de 

políticas, contudo, cria condições e respeita os entes federados na sua autonomia 

para a tomada de decisões, tanto no momento de adesão ao plano como no 
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planejamento e execução das políticas.” Desta forma, o PDE tem sua concepção de 

forma centralizada, e sua execução descentralizada.  

Contudo, a autora observa que a execução sofre interferência direta do poder 

central, uma vez que o MEC assegurou “[...] asssitência para a formulação dos planos, 

o provimento de bases de dados, o acompanhamento da evolução do IDEB e a 

assistência técnica e financeira para as ações [...]”, podendo ser caracterizada “[...] 

como uma descentralização monitorada, considerando a exigência de um 

Planejamento de Ações Articuladas (PAR) e pela existência de um índice que será 

tomado como medida de avaliação das ações empreendidas.(CAMINI, 2010, p. 11)”. 

Assim, oportuniza-se ao governo mais próximo do cidadão a flexibilidade gerencial, 

mas com a responsabilidade de qualificar a educação demarcada por uma gestão de 

resultados. Nesta seara,  

O PAR é um plano executivo com discurso ambivalente que, de um lado, 
propõe o regime de colaboração, de outro, condiciona a colaboração à 
mudança na gestão educacional proferida pelas Secretarias Municipais de 
Educação. As quatro dimensões do plano são a nova forma de estruturação 
requerida para as Secretarias Municipais de Educação como modelo de 
gestão da educação. A partir do PAR as secretarias devem modelar sua 
gestão educacional com base nas dimensões, áreas e estratégias previstas 
no guia prático de ações (SOUZA e CASTRO, 2017, p. 886). 

Desse modo, o princípio da participação, limita-se à realização de uma análise 

compartilhada da educação municipal, através do diagnóstico e elaboração que 

devem se dar com a participação de representantes locais por meio da formação da 

equipe local. 

O conceito de participação apresentado no Plano opera como uma espécie 
de controle das atividades públicas (AFFONSO, 2003). A participação no 
sentido de promover a democratização da educação envolve a formulação de 
políticas educacionais, a determinação de objetivos e fins da educação, bem 
como a definição sobre a alocação de recursos (MEDEIROS; LUCE, 2006), 
aspecto que o PAR desconsiderou ao chegar pronto para os municípios e 
estados apenas executarem. A participação pretendida pelo PAR é 
regulatória por entender a administração dos sistemas escolares a partir de 
rígidas normas, regras e procedimentos rigorosos de controle das atividades 
educacionais (SOUZA e CASTRO, 2017, p. 887-888). 

Assim, conforme a literatura estudada, o PAR é um mecanismo gerencial que 

reduz o caráter democrático da gestão educacional, baseado na eficiência e eficácia, 

incorporando a gestão de resultados. Descentralizando as ações e centralizando os 

recursos.  Vai de encontro aos princípios do federalismo, primeiro pois não possibilita 

as decisões conjuntas dos entes federados em prol de benefícios próprios e mútuos; 
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e segundo por ter sido legalizado por meio do Decreto (BRASIL, 2007a), que 

determina as regras a serem seguidas, centralizando o poder decisório na esfera 

federal. Mesmo que reconheça os poderes locais como parte do pacto federativo 

através do regime de colaboração, limita a sua autonomia reduzindo a possibilidade 

de utilizarem de maiores recursos no atendimento dos objetivos elencados, 

configurando as Secretarias Municipais de Educação como meras executoras da 

política federal (SOUZA e CASTRO, 2017).  

Neste viés, reitera Camini (2010, p.12), “[...] o caminho mais acertado neste 

momento é a manutenção do debate”.  Assim, é cabível a análise da implementação 

e dos resultados e implicações PAR na gestão da educação municipal, aprofundando 

o estudo sobre os limites e as possibilidades por ele trazidos, à luz dos princípios 

da Gestão Democrática, analisando se este plano se apresenta como instrumento 

de democratização ou de centralização da gestão educacional, no entendimento 

dos municípios pertencentes à AMZOP.  
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4 NASCENTE DA FONTE: UM OLHAR SOBRE O PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS E SUAS INFLUÊNCIAS NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

A exemplo de um rio que nasce pequeno de uma vertente, que se transforma 

em fonte vai serpentando percorrendo o caminho até seu destino (objetivo): o mar. 

Assim, também, se faz necessário descortinar pesquisas que apontam o estado da 

arte e do conhecimento sobre a temática que trata acerca do Plano de Ações 

Articuladas e suas influências na Gestão da Educação Municipal. 

 Portanto, partindo desta premissa, o estudo a seguir segue a metodologia 

denominada ‘estado do conhecimento’, que compreende o levantamento e análise de 

produções do tema em estudo, de uma única base de dados (ROMANIWSKI e ENS, 

2006), tendo por objetivo a “identificação, registro, categorização que levem à reflexão 

e síntese sobre a produção cientifica de uma determinada área, em um determinado 

espaço de tempo”. (MOROSINI e FERNADES, 2014, p.155). A construção do Estado 

do Conhecimento a respeito de um determinado tema de pesquisa, possibilita o 

levantamento e a análise do que foi produzido a seu respeito, alicerçando a produção 

científica a ser construída pelo pesquisador de modo a fundamentá-la e qualificá-la. 

Objetivando inteirar-se dos estudos já realizados referente ao Plano de Ações 

Articuladas e a Gestão da Educação Municipal a partir de sua implementação, optou-

se em elaborar o estado do conhecimento das produções acadêmicas, elencando 

como corpus textual, a base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT). Definiu-se este banco de dados, pois o mesmo reúne, em seu 

portal, a produção de teses e dissertações de todo o país. 

A busca foi realizada no mês de março de 2018, determinando-se como filtro o 

período de defesa de 2008 a 2018. A definição do período a ser analisado levou em 

consideração o fato de o PAR ter sido criado e implementado no ano de 2007, 

possibilitando o desenvolvimento de estudos a partir de então. Inicialmente buscou-

se pelo Descritor Plano de Ações Articuladas/Todos os Campos, o que obteve 7.603 

resultados, o que evidenciou a necessidade de especificar a procura, delimitando-a 

ao tema de pesquisa. Assim, novas buscas avançadas foram realizadas a partir de 

diferentes descritores e filtros, conforme apresentado no quadro a seguir, tendo 

sempre o crivo do período de defesa já elencado. 



60 
 

Quadro 3- Parâmetros utilizados na pesquisa 

 Descritores Filtros Resultados 

1 Plano de Ações Articuladas Assunto 15 

2 Plano de Ações Articuladas Título 17 

Gestão da Educação Municipal Resumo em Português 

3 Plano de Ações Articuladas Título 11 

Gestão Democrática Resumo em Português 

4 Plano de Ações Articuladas Título 03 

Financiamento da educação Resumo em Português 

5 Plano de Ações Articuladas Título 05 

Regime de Colaboração Resumo em Português 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Dos resultados obtidos, foram encontrados 25 (vinte e cinco) trabalhos 

diferentes. Destes, dois repetiam-se na pesquisa de quatro descritores, seis, repetiam-

se em três, nove repetiam-se na pesquisa de dois descritores, e oito apenas em um 

dos descritores. 

Em seguida foi realizada a leitura flutuante dos resumos das dissertações e 

teses encontradas, e a sistematização dos dados por: temas de pesquisa; palavras 

chaves; tipo de documento (dissertação ou tese); Instituição; ano de defesa; 

Metodologia (tipo de pesquisa, métodos, abordagens, instrumentos e tratamento de 

dados); Público Alvo, analisando o seu conteúdo. 

[...] a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de exploração de 
documentos, que procura identificar os principais conceitos ou os principais 
temas abordados em um determinado texto. Ela começa, geralmente, por 
uma leitura flutuante por meio da qual o pesquisador, num trabalho gradual 
de apropriação do texto, estabelece várias idas e vindas entre o documento 
analisado e as suas próprias anotações, até que comecem a emergir os 
contornos de suas primeiras unidades de sentido. Estas unidades de sentido 
- palavras, conjunto de palavras formando uma locução ou temas - são 
definidas passo a passo e guiam o pesquisador na busca das informações 
contidas no texto (OLIVEIRA, et.al., 2003, p.5-6). 

A sistematização dos dados está apresentada nos gráficos a seguir: 

Gráfico 1- Número de trabalhos analisados por ano de defesa 
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Fonte: Elaborado pela autora.  

Gráfico 2- Tipo de Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Gráfico 3- Instituições de Ensino Superior 

2

4

3

4

5

3

4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

68%

32%

Dissertações Teses



62 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quanto à metodologia utilizada nos trabalhos analisados prevaleceu a 

abordagem qualitativa. Os métodos e recursos utilizados constam no gráfico a seguir: 

Gráfico 4- Instrumentos de Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Quanto ao tratamento dos dados foram utilizadas a Análise de Discurso e a 

Análise de Conteúdo. O Público Alvo envolveu os Secretários da Educação, Técnicos 

responsáveis pelo PAR das Secretarias de Educação, e os membros dos Comitês 

Gestores do PAR. 

Quanto aos assuntos pesquisados, ‘A implementação do Plano de Ações 

Articuladas (adesão, elaboração, monitoramento e execução)’ foi o tema abordado em 

50% (cinquenta por cento) dos trabalhos. Seguido pela ‘Influência e implicações do 

PAR na Gestão da Educação’ e a o ‘Regime de Colaboração entre os entes Federados 

a partir do PAR’.  

As palavras-chaves mais utilizadas foram: Plano de Ações Articuladas; 

Políticas Públicas Educacionais; Educação e Estado; Gestão Municipal, da Educação 

e Democrática; Educação; Planejamento; Sistema Municipal de Educação e 

Descentralização e Autonomia. 

A partir desta sistematização foram selecionados os trabalhos para compor o 

corpus de análise, considerando os que mais se aproximavam do tema de pesquisa: 

“A gestão da Educação Municipal a partir da implementação do Plano de Ações 

Articuladas”. Em um primeiro momento foram observados e avaliados sete dos 25 
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(vinte e cinco) trabalhos. Destes, no entanto, foram selecionados 03 para a leitura e 

análise mais aprofundada. 

A opção por estes três trabalhos se deu a partir da análise dos sumários e dos 

resultados da pesquisa dos sete trabalhos, considerando os que mais se aproximam 

do tema em estudo e, por isso, trarão maior contribuição a este trabalho. 

Quadro 4- Trabalhos analisados  

Colaboração Intergovernamental ou 
Indução de Ações pela União? 
Analisando a Implementação do Plano 
de Ações Articuladas (PAR) em 
Municípios do Agreste de 
Pernambuco. 

Cleciana 
Alves De 
Arruda 

Universidade 
Federal De 
Pernambuco 

2013 Dissertação 

Gestão Educacional no Plano de 
Ações Articuladas do Município De 
Macapá-AP: Concepções E Desafios. 

Ilma De 
Andrade 
Barleta 

Universidade 
Federal Do Pará 

2015 Tese 

Plano de Ações Articuladas e a 
Gestão Educacional do Município de 
Altamira-PA. 

Raimundo 
Sousa 

Universidade 
Federal Do Pará 

2015 Dissertação 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.1 ANÁLISE DAS DISSERTAÇÕES E TESES 

Para uma análise mais detalhada dos trabalhos selecionados, foram 

consideradas os aportes metodológicos utilizados, a definição dos 

problemas/temáticas e resultados das pesquisas, e as considerações finais, 

buscando, assim, extrair referências sobre os descritores elencados. 

Quanto à problematização das pesquisas, os três trabalhos buscam explicitar 

as influências e implicações do PAR na gestão educacional dos municípios, à luz dos 

preceitos da gestão democrática: participação, descentralização e autonomia.  

Quanto aos fundamentos teórico-metodológicos, dois trabalhos, uma 

dissertação e a tese, apoiam-se no materialismo histórico dialético. “No ato epistêmico 

sob base do materialismo, sujeito e objeto interagem na perspectiva da práxis, teoria 

e empiria se apresentam como elementos fundantes no processo epistemológico 

marxiano” (SOUSA, 2015, p. 24). Levando à compreensão da “coisa em si” (KOSIK, 

apud SOUZA, 2015), ou seja, ultrapassa as aparências na busca da essência. É na 

Título Autor Instituição Ano Tipo 
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relação sujeito e objeto que emerge o novo conhecimento, que, por sua vez não é 

imutável, mas sim histórico. 

A outra dissertação, está embasada  

[...] na perspectiva crítico-dialética de pesquisa, associada à abordagem de 
análise de política pública formulada por Muller e Surel (2002), que para além 
de uma perspectiva sequencial, busca de forma contextualizada apreender 
os sentidos de que se revesse determinada política enquanto ação do Estado 
(ARRUDA, 2013, p. 20),  

Como métodos utilizados, os três autores fizeram uso da pesquisa documental, 

o que proporcionou que adentrassem no conteúdo dos documentos oriundos da 

implantação e implementação do PAR, tanto a nível nacional, e principalmente, a nível 

municipal, da pesquisa de campo e estudo de caso, que propiciaram o contanto direto 

com a instituição a ser estudada. Para tanto, utilizaram-se do recurso das entrevistas 

semiestruturadas, o que possibilita a captação imediata da informação. Foram 

entrevistados secretários de educação, membros da Equipe Técnica Local 

responsável pelo PAR, do Comitê Local do Compromisso Todos Pela Educação e do 

Conselho Municipal de Educação, além de professores e coordenadores pedagógicos 

e outros envolvidos na implantação e implementação do Plano nos municípios 

investigados. O tratamento dos dados se deu de forma analítica, através do 

cruzamento de dados e da Análise do Discurso. 

4.2 ANÁLISE DOS DESCRITORES 

A análise dos descritores foi realizada à luz da problemática investigada, ou 

seja, buscaram-se elementos que evidenciam as implicações do PAR na gestão da 

educação municipal, no que se refere a sua democratização.   

Os descritores utilizados para a pesquisa do estado do conhecimento: Plano 

de Ações Articuladas; Gestão Educacional; Gestão Democrática; Financiamento da 

Educação e; Regime de Colaboração, estão inter-relacionados e se complementam 

na análise proposta por este estudo.   

O Plano de Ações Articulada (PAR) pode ser definido como o mecanismo de 

materialização do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que passa a vigorar 

através do Decreto nº 6.094 (BRASIL, 2007a), que dispõem sobre a implementação 

do Plano de Metas Todos pela Educação, num regime de colaboração entre a União 

e os demais entes federados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante 
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programas e ações de assistência técnica e financeira visando a mobilização social 

na melhoria da qualidade da educação. 

O PAR é composto por quatro dimensões: a) gestão educacional; b) formação 

de professores e profissionais de serviço e apoio escolar; c) recursos pedagógicos e 

avaliação e; d) infraestrutura física e prática pedagógica; divididas em áreas, 

indicadores e ações. As Ações e subações de cada dimensão podem ser executadas 

pelos sistemas municipais e estaduais a partir do diagnóstico da realidade 

educacional, norteados pela premissa da melhoria do desempenho do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) (BARLETA, 2015). 

Nessa seara, Arruda (2013) aponta que a oferta da educação formal no 

território brasileiro, segundo as prerrogativas legais, é de reponsabilidade partilhada 

entre a União, os estados, o DF e os municípios, tendo como princípio orientador o 

regime de colaboração. Esta colaboração está amparada pela Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), em seu artigo 211, e na LDBEN (BRASIL, 1996), art. 8º, contudo, 

não são apresentadas uma conceituação e uma descrição definidas. 

Diante disto, o governo central vem propondo ações coordenadas e 

complementares para fortalecer o regime colaborativo entre os entes federados 

objetivando a melhoria da qualidade educacional. Estas ações, na sua maioria, são 

organizadas na forma de programas e projetos educacionais de adesão compulsória 

(PNAE, PNATE, PLI...) e voluntária (Programa Formação pela Escola; PRADIME...). 

Nesta esteira, o PAR, configurou-se numa estratégia expressiva de 

consolidação do regime de colaboração entre a União e os municípios. No entanto, os 

estudos de Arruda (2013, p.141) apontam que  

[...] a ação colaborativa expressa nessa política, foi marcada 
predominantemente pela subordinação das municipalidades à esfera central 
de poder, o que não significa que a colaboração não tenha ocorrido, mas que 
se revestiu de uma tônica de imposição por parte da esfera central de poder. 

A autora destaca três pontos relevantes que corroboram esta ideia: 1) a 

imposição federal no processo de adesão ao Plano, que foi elaborado sem discutir a 

realidade educacional local com as instâncias federativas, tomando como base para 

a sua organização o IDEB, uma avaliação de larga escala que não garante o 

conhecimento das especificidades educacionais; 2) a tomada  dos “resultados deste 

índice para convocar as municipalidades a aderirem ao Plano e a operacionalizá-lo 

sem que tenham partilhado diretamente de sua criação” (ARRUDA, p.141) e; 3) a 
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imposição da adesão aos municípios como forma de obter recursos da União, para 

além daqueles já garantidos constitucionalmente, para assim, buscar atender às 

fragilidades estruturais e a carência de recursos de suas redes de ensino. 

Nesta perspectiva, as pesquisas evidenciam que o Plano de Desenvolvimento 

da Educação, consolidado pelo PAR, teve sua formulação, elaboração e a definição 

de sua política, mantidos pelo núcleo estratégico do governo central, ou seja, em nível 

federal, cabendo aos demais entes federados apenas a sua execução. Desta forma, 

assume características da gestão gerencial, com foco em metas pré-estabelecidas 

para a busca de resultados a serem atingidos pelos municípios e estados sob a 

coordenação da União.  

A descentralização se dá apenas na execução da oferta educacional, pois o 
núcleo de decisão se mantém centralizado no âmbito do governo federal. A 
participação da sociedade e dos sujeitos locais do município assume as 
feições da responsabilização e a autonomia encontra barreiras para se 
efetivar, devido às necessidades imediatas do governo local em atender as 
concepções, diretrizes e metas definidas pelo poder central (BARLETA, 2015, 
p. 37) 

Neste cenário, os municípios adeptos ao PAR, seguiram rigorosamente os 

procedimentos para sua elaboração. Para tanto, foi disponibilizado acesso ao SIMEC, 

plataforma virtual, onde os dados necessários para o preenchimento do PAR, foram 

abarcados. O suporte de orientações foi disponibilizado pelo MEC/FNDE na forma de 

manuais, para os municípios não prioritários, enquanto que os municípios 

considerados prioritários, em função de sua nota abaixo da média no IDEB, estipulada 

em 3,8, receberam auxílio de técnicos do MEC/FNDE. Inicialmente foram preenchidos 

os diagnósticos situacionais que incluíam a pontuação, justificativa e definição de 

demandas. Na etapa seguinte, puderam acessar as ações e subações.  

Sua estrutura pré-determinada simplifica o preenchimento das ações, contudo 

nega a participação efetiva, pois controla a sua elaboração. Os municípios ficam 

limitados à elaboração da justificativa, à determinação das demandas e a indicação 

da pontuação, o que por vezes não reflete a realidade educacional, pois contempla 

aspectos gerais e não a realidade local. 

Desta forma, podemos adentrar a análise de outros dois descritores utilizados 

na pesquisa: A Gestão Educacional e a Gestão Democrática. Isto porque, analisando 

a forma como foi implantado e operacionalizado, ficou claro que o PAR  

[...] se configura como um hibridismo de gestão para a educação. Sua 
construção, operacionalização e controle evidenciam aspectos da gestão 
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gerencial, principalmente pela responsabilização por meio dos termos de 
compromisso e definições de metas a serem alcançadas. Também destaca a 
importância da democratização da gestão da educação ao reafirmar 
princípios constitucionais, como a gestão democrática. Enfatiza ainda a 
importância desse princípio para a organização dos sistemas de ensino, 
destacando, dentre outras, a criação de conselhos, planos municipais de 
educação e escolha de diretor escolar (SOUZA, 2015, p. 161). 

A primeira Área da Dimensão 1 “Gestão Democrática: Articulação e 

Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino”, avalia os indicadores da Gestão 

Democrática nos sistemas de ensino, responsabilizando os municípios a organizarem 

sua gestão, implementando os mecanismos de gestão democrática. No entanto, 

conforme os trabalhos analisados, o Plano de Ações Articuladas, não logrou êxito no 

que se refere à democratização da gestão, com exceção de que agora, há um 

planejamento. 

Isto acontece, pois, os Conselhos que deveriam estreitar as relações entre a 

sociedade e o Estado, promovendo a participação de todos, acabam limitando-se a 

atuação técnica, ou mesmo figurativa, não provocando o enfrentamento da ordem 

estabelecida, seja pela inércia de seus membros ou pela capacidade de controle que 

os governos têm sobre os colegiados.  Configurando o desinteresse dos governos em 

implementar e fortalecer a democratização da educação (SOUZA, 2015). 

Retomando, a ideia de que o PAR, como instrumento de gestão da educação, 

acaba centralizando as decisões na esfera federal, condicionando os municípios ao 

papel de executor das ações impostas, Barleta (2015, p.188) reitera:  

O modelo de descentralização, autonomia a participação presentes nos 
indicadores do PAR se apresenta como face de uma estratégia previamente 
desenhada e definida para “modernizar” a gestão. Para Arretche (1999), tal 
movimento busca delimitar a atuação do município como forma de inibir 
possíveis forças promotoras de mudanças, bem como busca responsabilizar 
os sujeitos que executam a política pelos resultados educacionais obtidos. 

Mesmo com este caráter impositivo e centralizador, Arruda (2013) destaca 

influências positivas do Plano na gestão da educação nos municípios, quais sejam:  

• tem representado, de certa forma, um avanço nas relações colaborativas 

entre os entes federados, principalmente no que se refere a responsabilidade 

supletiva da União, visto que os municípios receberam maior ajuda financeira;  

• quanto à consolidação da gestão educacional local, ressalta a aproximação 

do MEC e do FNDE dos municípios, que deixam de depender de um político 

local para intermediar a aprovação de projetos educacionais, pois possibilitou 

acesso direto aos programa, projetos e recursos do Governo Federal;  
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• possibilitou às redes de ensino planejar e sistematizar projetos federais e 

acompanhar o seu desenvolvimento; 

• favoreceu a formação de quadros técnicos durante a sua operacionalização. 

• pode possibilitar a “alteração da concepção de educação como algo 

pertencente a determinado grupo político para algo público”. 

• Por último pontua que:  

[...] o caráter multidimensional do Plano oferece possibilidades para que a 
gestão educacional local aprenda a lidar com uma perspectiva ampla de 
organização de suas redes, visto que o PAR traz ações e subações a serem 
operacionalizadas em quatro importantes macrocampos da gestão sistêmica 
(Gestão educacional, Formação de professores, de profissionais de serviços 
e apoio escolar, Práticas pedagógicas e avaliação, Infraestrutura e recursos 
pedagógicos) (ARRUDA, 2013, p.144). 

O desenvolvimento deste estado do conhecimento, possibilitou acessar 

estudos já construídos sobre o tema de pesquisa proposto neste projeto. O que 

permitiu concluir que o Plano de Ações Articuladas, se configura em uma tentativa de 

efetivar o regime de colaboração entre os entes federados. Contudo, pela forma 

centralizadora como foi projetado, implantado e implementado, acabou por consolidar-

se em um mecanismo híbrido de gestão. Pois quem planeja e determina os meios 

para sua efetivação é a esfera federal, sem considerar a especificidades e a opinião 

das demais esferas. Cabendo aos demais entes federados, a execução e 

responsabilidade pelas ações.  

Mesmo que sejam listados pontos positivos deste plano para a gestão da 

educação municipal, o que fica mais evidente é o poder decisório centralizado nas 

mãos da união, e a subordinação dos municípios ao concretizá-lo. Subordinação esta 

que não é questionada, principalmente porque, o plano acabou por torna-se um meio 

de ampliar a gama de recursos financeiros a serem aplicados nas esferas municipais, 

tão carentes de infraestrutura.  

Para o Ciclo do PAR 2016-2019, foi planejado em conformidade com o Plano 

Nacional de Educação (PNE), principal ponto de convergência das políticas públicas 

educacionais para os próximos dez anos. Reiterando em suas diretrizes, metas e 

estratégias os esforços para materializar um sistema educacional capaz de garantir o 

direito à educação em sua totalidade (FNDE, 2018). Contudo, cabe ainda analisar 

como está a conjuntura real deste Plano, considerando o atual contexto econômico, 

política e social. 
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É público e notório que o país passa por um momento de crise política, 

financeira, moral e ética. E, nesses momentos, os governantes costumam buscar 

soluções para a crise ‘cortando gastos’ e limitando programas sociais, ou seja, 

atingindo quem mais necessita das políticas públicas. E, neste contexto, o Plano de 

Ações Articuladas foi um dos afetados, e por consequência, a educação nos 

municípios, que viam neste plano, como foi evidenciado, uma forma de estar mais 

próximos da esfera federal, pelo menos no que diz respeito à busca direta de recursos 

para infraestrutura e programas de formação. Tanto que, o PAR 2016-2018, ficou 

inativo até pelo menos a metade do ano de 2017, tendo retornado com um novo 

leiaute, apresentando modificações significativas na sua organização, aumentando a 

burocracia e diminuindo os recursos financeiros através dele destinados. 

Nesta conjuntura, analisar do Plano de Ações Articuladas, considerando seus 

objetivos iniciais e a evolução de sua implementação, as modificações incorporadas 

em suas três versões, e as implicações na gestão e na educação dos municípios, a 

luz dos princípios da gestão democrática e da busca pela qualidade da educação, se 

torna ainda mais relevante frente ao contexto político, econômico e social ora 

apresentado no Brasil. 
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5 FONTE CLARA A SEGURANÇA NO POUSO:  METODOLOGIA DA PESQUISA  

“A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim 
como a prática sem teoria, vira ativismo. No 

entanto, quando se une a prática com a teoria 
tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da 

realidade” (FREIRE, 1997). 

 

O Mestrado Profissional vem ao encontro do que Freire postula, permitindo que 

a práxis ocorra, ou seja, inter-relaciona a teoria e a prática, o conhecimento e a ação, 

isto porque, é uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu que busca a 

capacitação de profissionais, nas diversas áreas do conhecimento, de modo a atender 

as demandas do mercado de trabalho, e promover a articulação entre conhecimento 

atualizado, domínio da metodologia pertinente e aplicação orientada para o campo de 

atuação profissional. Desta forma, exige que o trabalho de pesquisa esteja vinculado 

a problemas reais da área de atuação do profissional-aluno e de acordo com a 

natureza da área e a finalidade do curso (CAPES, 2018). 

O Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional possibilita 

aprofundar os conhecimentos teóricos a partir da vivência profissional. É do cotidiano 

que despontam os assuntos a serem investigados e analisados à luz das políticas 

públicas, possibilitando refletir e ampliar o entendimento acerca dos marcos legais da 

educação e das práticas de gestão, oportunizando a melhoria do trabalho realizado 

nas instituições. Foram as indagações, reflexões e dificuldades encontradas na 

implementação do Plano de Ações Articuladas que fizeram emergir a problemática 

proposta neste estudo. 

Neste viés, o título do capítulo “Fonte Clara a Segurança do Pouso”, evidencia 

na necessidade de se traçar um caminho nítido e seguro para que se tenha êxito no 

desenvolvimento da pesquisa. Se a fonte da pesquisa é clara e conhecida, 

chegaremos com segurança ao fim do percurso. Desta forma, considerando os 

objetivos do Mestrado Profissional, e a necessidade de uma metodologia clara e bem 

delineada, optou-se em desenvolver uma pesquisa aplicada, pois, a mesma emerge 

do conhecimento cotidiano. É ele que se coloca como ponto de partida para o 

desenvolvimento da teoria e da pesquisa empírica. Conforme Flick (2012, p.18), “a 

pesquisa social é a análise sistemática das questões de pesquisa por meio de 

métodos empíricos [...]. Seu objetivo é fazer afirmações de base empírica que possam 

ser generalizadas ou testar essas declarações”. Permitindo averiguar diferentes 
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objetivos, que pode ser a descrição exata de um fenômeno ou a avaliação de uma 

manifestação ou instituição. 

Assim sendo, busca-se analisar empiricamente os limites e possibilidades 

trazidos pelo Plano de Ações Articuladas - PAR para a gestão da Educação de 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul pertencentes à AMZOP (Associação 

dos Municípios da Zona da Produção), com vistas à construção de uma proposta 

de Formação Continuada. 

5.1 DELIMITANDO TERRITÓRIOS, SITUANDO A PESQUISA 

Visando compreender melhor a proposta de gestão trazida pelo PAR às redes 

municipais de ensino e como se deu sua implementação, propõem-se o 

desenvolvimento de uma pesquisa de natureza qualitativa. O uso dessa abordagem 

possibilita investigar profundamente questões relacionadas ao fenômeno em estudo 

e suas relações, valorizando o contato direto com a situação pesquisada, buscando o 

que é comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a individualidade 

e os significados múltiplos (GIL, 2008). Para tanto, como locus de investigação, foram 

selecionados os municípios do Norte do Rio Grande do Sul, pertencentes à 

Associação dos Municípios da Zona da Produção (AMZOP). 

Figura 9 - Mapa do Rio Grande do Sul Dividido por Regiões 

 
Fonte ://www.ufrgs.br/nutep/mapas/regioes_rs.jpe 

AMZO

P 
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Figura 10 - Mapa de abrangência da AMZOP 

 
Fonte: Recorte do mapa disponível em: <http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/rs/estado-
rio-grande-do-sul-municipios-nomes.png> 

A Associação dos Municípios da Zona da Produção (AMZOP) foi fundada em 

28 de março de 1970. É membro da Federação de Associações dos Municípios do 

Rio Grande do Sul (FAMURS), onde representa formalmente seus associados. Atua 

em regime de cooperação com entidades congêneres e afins, com órgãos estaduais, 

federais e entidades privadas e estatais. Tendo como finalidade, “proporcionar a 

integração políticas de seus membros, prestando assistência técnica, respeitada a 

autonomia de cada municipalidade.” (AMZOP, 2013, Art. 4º). Tem como metas: 

a. Estimular a conservação e o bom uso dos recursos naturais 
renováveis, propondo medidas e programas para tal fim; 

http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/rs/estado-rio-grande-do-sul-municipios-nomes.png
http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/rs/estado-rio-grande-do-sul-municipios-nomes.png
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b. Estudo, planejamento e execução de ações visando incrementar as 
atividades agrícolas e industriais da região; 

c. Assessorar na elaboração e execução de planos, programas e 
projetos relacionados com educação, saúde pública, assistência 
social, habitação, serviços urbanos, obras públicas, transporte, 
comunicações, eletrificação, saneamento básico, turismo e outras 
áreas de interesse local e regional; 

d. Organizar ações que busquem elevar os padrões de qualidade de 
vida e bem-estar das comunidades, especialmente no tocante ao 
sistema educacional, buscando a implantação de escolas técnicas e 
de capacitação profissional; 

e. Promover estudos, encontros e reuniões com as autoridades 
competentes dos diversos órgãos estaduais e federais de 
Administração, congregando Municípios e as outras esferas do 
governo; 

f. Representar seus integrantes na reivindicação juntos aos órgãos 
federais e estaduais, visando proporcionar melhores condições para 
a prestação de serviços públicos. (AMZOP, 2013, Art. 5º). 

18A AMZOP é a maior representação regional do municipalismo gaúcho 

agregando 43 (quarenta e três) municípios. A instituição reúne os gestores, promove 

o amplo debate de ideias e busca soluções, sempre em prol do desenvolvimento 

regional, com reuniões mensais na sede, localizada no município de Seberi, ou 

itinerantes, marcadas junto com algum evento importante nos municípios associados. 

Todo ano é escolhida a nova diretoria da associação, neste ano de 2018, é 

presidida pelo Prefeito de Liberato Salzano Gilson de Carli, e seus vice-presidentes: 

Prefeito do município de Pinhal, Edmilson Pelizari e o Prefeito de Palmeira das 

Missões, Eduardo Russomano Freire. 

É a articuladora dos pleitos coletivos, estratégicos da região (pontes, 

asfaltamento (logística), hospitais...) e apoia as iniciativas de investimentos dos 

municípios que a integram, buscando inclusive parcerias internacionais, na recente 

missão Brasil-China. Destaca-se como fruto desse trabalho coletivo e de articulações 

conjuntas, o crescimento econômico regional, onde, para o próximo ano, segundo 

índices apresentados pela Secretaria da Fazenda Estadual, vislumbra um incremento 

de 2,52%, acima da média do Estado do Rio Grande do Sul. 

Hoje, a região se destaca na produção de grãos, suinocultura, bovinocultura 

leiteira, avicultura e hortifrutigranjeiros. Sedia importantes indústrias regionais de 

transformação da matéria prima como laticínios e frigoríficos. No aspecto turístico são 

destaques os municípios de Iraí, com a melhor água mineral do Brasil, Ametista do 

Sul, como a capital mundial da Pedra Ametista e Vicente Dutra com os banhos de 

lama negra (lodoterapia). 

                                             
18 As informações a seguir foram repassadas via e-mail pela secretaria da AMZOP. 
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Outro segmento gerador de divisas importantes para a região é a produção e 

distribuição de energia elétrica através da Creluz, que mantém grandes investimentos 

em usinas hidrelétricas e solares.  

Quanto à educação, nos gráficos abaixo estão contidos os dados referentes à 

aos municípios da Zona da Produção, no que se refere ao número de escolas por rede 

de ensino, e ao número de alunos das redes municipais por níveis, etapas e 

modalidades do ensino. 

Gráfico 6- Número de escolas pertencentes a Região da AMZOP 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do site <http://www.qedu.org.br/estado/121-rio-grande-
do-sul/censo-escolar> 
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Gráfico 7- Número de escolas por rede de ensino em cada município. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do site <http://www.qedu.org.br/estado/121-rio-grande-
do-sul/censo-escolar> 
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Gráfico 8- Número de matrícula na rede municipal dos municípios da AMZOP -    
Educação Infantil 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do site <http://www.qedu.org.br/estado/121-rio-grande-
do-sul/censo-escolar> 
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Gráfico 9- Número de matrículas na rede municipa dos municípios da AMZOP – 
Ensino Fundamental 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do site <http://www.qedu.org.br/estado/121-rio-grande-
do-sul/censo-escolar> 
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Gráfico 10- Número de matrículas na rede municipal dos municípios da AMZOP – 
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do site <http://www.qedu.org.br/estado/121-rio-grande-
do-sul/censo-escolar> 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

ALPESTRE

BARRA FUNDA

CAIÇARA

CHAPADA

CRISTAL DO SUL

ENGENHO VELHO

FREDERICO WESTPHALEN

IRAÍ

LAJEADO DO BUGRE

NONOAI

NOVO BARREIRO

NOVO XINGU

PALMITINHO

PINHEIRINHO DO VALE

PONTÃO

RODEIO BONITO

RONDINHA

SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

SARANDI

TAQUARUÇU DO SUL

TRINDADE DO SUL

VISTA ALEGRE

ED. ESPECIAL EJA



80 
 

Gráfico 11- Número total de matrículas na Rede Municipal dos munixípios da AMZOP 
por níveis e modalidades de ensino. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do site <http://www.qedu.org.br/estado/121-rio-grande-
do-sul/censo-escolar> 

5.2 VERTENTE METODOLÓGICA: CORRENTE EM ÁGUAS CLARAS 

Ao iniciar uma pesquisa, parte-se das inquietações da pesquisadora, ou seja, 

das percepções, crenças e discussões sobre o tema em questão. No Mestrado 

Profissional isso fica mais evidente, considerando que as inquietações estão no 

ambiente de atuação e de experiência profissional, diferenciando-se pelo produto que 

prioriza contribuições vinculadas ao(s) contexto(s) e sujeito(s) de pesquisa.  

Assim, como as águas correm desbravando seus caminhos, para corporificar a 

síntese metodológica da pesquisa, elucidando as conexões entres as dimensões e 

decisões da intervenção, com vistas a sistematizar e qualificar o trabalho a ser 

desenvolvido, organizou-se a Matriz de Amarração. Na fase 1, ela ilustra o caminho 

da pesquisa, buscando a correspondência entre o padrão adotado, os objetivos a 

serem alcançados, as questões ou hipóteses estabelecidas e o tratamento de dados 

Apêndice C). Conforme Telles (2001, p. 65), 

[...] Matriz de Amarração é a facilitação da identificação ou da definição das 
variáveis de pesquisa a serem adotadas, à medida que as decisões quanto a 
modelo, problema, questões e técnicas tendem a apontar para os indicadores 
necessários ou, de outra forma, a fornecer suporte para a análise e a 
validação das variáveis eleitas 

Quadro 5- Matriz de Amarração – Fase 2 
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Assim, na fase 2 (quadro 5), são apresentados a problematização, os objetivos 

gerais e específicos, os aspectos metodológicos utilizados para a construção dos 

dados, o tratamento de análise dos dados, bem como a construção do produto dessa 

pesquisa de Mestrado Profissional. 

Como delineado na Matriz de Amarração, este estudo trata-se de uma 

pesquisa social de natureza qualitativa. Conforme Flick (2012) na pesquisa 

qualitativa os participantes são escolhidos propositalmente e integram pequenos 

números de casos considerando a sua importância. A coleta de dados se dá de 

forma mais aberta, objetivando um quadro mais abrangente que possibilite 

reconstruir o caso que está sendo estudado, a partir de questões mais abertas, 

visando respostas espontâneas e com as palavras do entrevistado. 

Desta forma, o estudo fez uso das seguintes técnicas de pesquisa para a 

construção de dados: estado do conhecimento, estudo bibliográfico, análise 

documental e estudo de campo (questionário on-line).  O Estado do conhecimento 

configura-se como a fase exploratória da pesquisa, que possibilitou reunir o que 

tem sido pesquisado na Área do Plano de Ações Articuladas e suas implicações 

na gestão da educação municipal. “No que diz respeito à fase exploratória, sua 

contribuição é ímpar porque nos dá uma visão do que já foi/está sendo produzido 

em relação ao objeto de estudo” (MOROSINI e FERNANDES, 2014, p. 161). 

Por sua vez, “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” [...] 

permitindo “[...] ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.” (GIL, 2008, p.50) 

Assim, o estudo bibliográfico permitiu levantar o que de mais significativo já foi 

escrito e pesquisado sobre o tema, fundamentando e amparando a pesquisa de 

campo. 

A análise documental constituiu-se dos seguintes documentos públicos: 

Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96; Decreto nº. 6094 de 24/04/2007 que dispõem sobre a Implementação do 

Plano de Metas Todos pela Educação; Resolução CD/FNDE n.º 29, de 20 de junho 

de 2007; Plano Nacional de Educação Lei 13.005/2014, naquilo que dizem respeito 

ao Plano de Ações Articuladas e à gestão da educação nos municípios e as Leis de 

Gestão Democrática da Educação dos Municípios alvos das pesquisas. “Os 

documentos oficiais permitem conclusões sobre o que seus autores ou as instituições 
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que eles representam fazem ou pretendem fazer, ou como eles avaliam” (FLICK, 

2012, p.125). Ao analisar documentos para uma pesquisa, deve-se considerar quem, 

para quem e qual o seu propósito. A maneira como são configurados é parte 

importante de seu significado, bem como a maneira como é apresentado influencia os 

efeitos por ele produzidos.  

 Como se trata de uma pesquisa social de natureza qualitativa, realizou-se um 

estudo de campo que consistiu na coleta de dados e variáveis relevantes à pesquisa. 

Nele o pesquisador realiza o trabalho pessoalmente, possibilitando uma experiência 

direta com o tema estudado (GIL, 2002). Desenvolveu-se assim, um estudo de caso. 

Para Triviños (1987), o estudo de caso expressa a pesquisa qualitativa na área 

educacional, tomando o objeto pesquisado como uma unidade a ser profundamente 

analisada. Conforme Yin (2001, p. 32), “um estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. 

A investigação aqui proposta, buscou averiguar o contexto de municípios da 

Região Norte do estado, pertencentes à AMZOP, no que se refere a 

implementação do Plano de Ações Articuladas, configurando-se, desta forma em 

um estudo de casos múltiplos, o que resultou em dados mais convincentes, e um 

estudo global mais robusto, considerando para tanto, a lógica da “replicação” (YIN, 

2001), ou seja, a resposta, a argumentação, e não a amostragem. 

A lógica da replicação é análoga àquela utilizada em experimentos múltiplos 
[...]. Cada caso deve ser cuidadosamente selecionado de forma a: a) prever 
resultados semelhantes (uma replicação literal); ou b) produzir resultados 
contrastantes apenas por razões previsíveis (uma replicação teórica) (YIN, 
2001, p. 68-69). 

Como mecanismo de coleta de dados, foi utilizado o questionário on-line. 

“Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 201). No caso do questionário on-

line, o mesmo foi organizado através da ferramenta Google Docs, o qual disponibiliza-

o em uma página da Internet. Desta forma: 

 

[...] o respondente é informado sobre o endereço da página do questionário 
na Internet, através de um e-mail, carta ou anúncio na Internet. Para 
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responder as questões o participante da pesquisa deve acessar a home page 
do questionário, responder e, normalmente, ao final, clicar em um botão que 
envia as informações para o responsável pela pesquisa (VASCONCELLOS e 
GUEDES, 2007). 

 

Optou-se por este recurso, considerando a agilidade na aplicação, no 

controle das respostas recebidas e na tabulação dos resultados; a facilidade de 

utilização de amostras maiores; a possibilidade de flexibilização e diversificação 

na elaboração das questões, o baixo custo de implementação e a exigência de 

respostas completas. Além disso, o respondente tem vantagens relacionadas à 

rapidez do preenchimento, a facilidade de leitura a interatividade e a possibilidade 

de responder ao questionário sem rasuras (VASCONCELLOS e GUEDES, 2007).  

Quanto à utilização da ferramenta Google Docs:   

[...] o emprego de formulários on-line, via Google Docs, revela-se eficiente 
para pesquisas na área de Educação. Entre as suas vantagens destacamos: 
a organização automática dos dados diretamente em uma tabela, o resumo 
das respostas em gráficos simples, a fácil propagação e baixo custo, pois não 
necessita de impressão. (CASTRO et.al., 2012, p. 2353). 

 

Para a efetivação da pesquisa, o link da página do questionário foi enviado 

a todas as 43 (quarenta e três) Secretarias de Educação dos municípios da 

AMZOP. Para tanto, buscou-se o auxílio da Associação, que repassou o link aos 

gabinetes dos prefeitos através de e-mail. Como o retorno foi baixo, realizou-se 

contato com a Presidente da UNDIME (União dos Dirigentes Municipais da 

Educação), da regional, que enviou o link do questionário diretamente às 

secretarias de educação. Mesmo assim, o retorno ficou aquém do esperado, por 

isso, efetuou-se o contato telefônico com as secretarias explicando os objetivos 

da pesquisa e reiterando o pedido para que respondessem ao questionário on-

line. Obtendo, desta forma, a resposta de 22 (vinte e dois) questionários, o que 

equivale a 51% (cinquenta e um por cento) do total. Os municípios participantes são 

identificados, no decorrer do texto, pela letra ‘M’ e um numeral de 1 a 22, exemplo: 

M1, M2, ..., M21, M22. 

O tratamento dos dados foi realizado de forma qualitativa. Os dados 

coletados através dos questionários on-line, inter-relacionados com o levantamento 
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• Caracterização dos Municípios da AMZOP, 
pesquisados 

• Coleta de dados empíricos sobre a Gestão 
Municipal e o Plano de Ações Articuladas 

• Financiamento da Educação no 
Brasil 

• PDE/Compromisso Todos Pela 
Educação 

• Plano de Ações Articuladas 

• Gestão Democrática: Autonomia, 
Descentralização e Participação 

• Federalismo 

• Regime de Colaboração 

• CF/1988 

• LDBEN nº 9.394/96 

• Decreto nº. 6094 de 
24/04/2007 

• Resolução CD/FNDE nº 
29/2007.  

• PNE (13.005/2014) 

• Leis da Gestão 
Democrática da 
Educação dos 
Municípios 
participantes da 
pesquisa. 

bibliográfico e documental são os principais indicadores das respostas da 

problematização da pesquisa apontando as implicações do Plano de Ações 

Articuladas na Gestão da Educação dos municípios pertencentes à AMZOP 

(Associação dos Municípios da Zona da Produção) e se sua implementação permitiu 

a democratização da gestão da educação Municipal ou retirou esse poder do 

município centralizando-o na esfera Federal. 

Assim, a análise dos dados, deu-se através da triangulação de dados. Segundo 

Flick (2009, p.32) “A triangulação supera as limitações de um método único por 

combinar diversos métodos e dar-lhes igual relevância”, pois com a utilização de 

diversas abordagens teóricas para a combinação de métodos, a análise se tornará 

mais completa, conforme ilustrada a figura 1. 

Figura 11 - Triangulação de dados 

  
FONTE: Elaborada pela pesquisadora 

A análise dos resultados da pesquisa deu-se por meio da análise de conteúdo, 

compreendida por Bardin (2011, p.48) como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

Estudo de 
Múltiplos 

Casos
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os On-line
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Documental
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Continuada
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http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/r29_20062007.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/r29_20062007.pdf
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Deste modo, foram explicados e sistematizados os conteúdos resultantes 

dos questionários online por meio de deduções lógicas e justificadas, 

considerando a origem, o contexto e os efeitos das mensagens neles contidas. 

A análise de conteúdo efetuou-se em três fases: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos dados, inferência e interpretação. A pré-análise é a fase de 

organização, onde há os primeiros contatos com documentos (leitura flutuante). Após, 

foi realizada a escolha dos documentos, formulação de hipóteses e preparação do 

material para análise. Por fim, o tratamento dos dados, a inferência e a interpretação 

tornam os dados válidos e significativos. (BARDIN, 2011). Assim, foi realizada a 

classificação dos conteúdos em categorias previamente elencadas, agregando o 

material a ser analisado, a partir das categorias de análise: Gestão Municipal, Gestão 

Democrática e Plano de Ações Articuladas.  

A análise dos dados deu origem ao Produto deste estudo. Durante este 

processo, ficou evidente a necessidade de melhor compreensão da gestão da 

educação a partir dos processos de Gestão Democrática, bem como de uma melhor 

compreensão dos propósitos do Plano de Ações Articuladas e das possibilidades que 

dele emergem para o aprimoramento da gestão e da educação municipal. Nesta 

seara, foi organizada uma Proposta de Formação Continuada sobre o Plano de Ações 

Articuladas e a Gestão Educacional/Democrática, com o objetivo de proporcionar 

meios para uma melhor compreensão e utilização do Plano de Ações Articuladas 

pelas Secretaria Municipais de Educação;  apontando formas de incorporação do 

Plano de Ações Articuladas como metodologia de planejamento democrático e 

participativo da gestão da educação municipal, a partir da participação efetiva de todos 

os segmentos educacionais no seu planejamento, monitoramento e 

acompanhamento. Incrementando e fortalecendo os espaços e instrumentos para a 

gestão democrática dos sistemas de ensino.  
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6 RESULTADOS DA PESQUISA: ALÇANDO VOOS, EXPLORANDO NOVOS 

TERRITÓRIOS 

O Mestre sabe que todos os homens são seres 
alados por nascimento, e que só se esquecem da 

vocação pelas alturas quando enfeitiçados pelo 
conhecimento das coisas já sabidas. 

(Rubem Alves, 1994) 

Ao propor um estudo sobre o Plano de Ações Articuladas e suas implicações 

na Gestão da Educação Municipal que abrangesse a Associação do Municípios da 

Zona da Produção, localizada ao Norte do Rio Grande do Sul, foi necessário expandir 

a ronda, e buscar novos territórios. Desbravando, assim, elementos insólitos para a 

construção de conhecimentos sólidos e de valia, contribuindo para o entendimento 

dos limites e das possibilidades trazidas por este programa, aos 22 (vinte e dois) 

municípios que cooperaram com este voo. 

O preenchimento dos questionários foi realizado pelos Dirigentes/Secretários 

Municipais de Educação (45,5%), pelos Técnicos da Secretaria Municipal da 

Educação Responsável pelo PAR (45,5%), pela Diretora dos Programas da Secretaria 

Municipal de Educação (4,5%) e pela Coordenadora Pedagógica da SME (4,5%). 

Destes, 21 (vinte e um) participaram da elaboração do PAR 2016/2019, sendo que, 

nove, participaram também da elaboração de um dos planos anteriores. 

Ao aplicar o questionário, objetivou-se coletar dados que permitissem analisar 

a organização da gestão da educação nos municípios a partir das premissas da 

Gestão Democrática: autonomia, descentralização de poder e participação. Bem 

como apontar as principais implicações do Plano de Ações Articuladas na gestão da 

educação nestes municípios (Objetivos b e c, p. 22). O tratamento dos resultados se 

deu através da análise de conteúdo, perpassando as fases de: pré-análise; exploração 

dos materiais; tratamento dos resultados através da interpretação e inferência, 

conforme Bardin (2011). Empreendendo assim, o cruzamento dos dados empíricos 

com as informações obtidas na pesquisa documental e bibliográfica.  

Para tanto, foram consideradas as categorias de análise: Gestão da Educação 

Municipal, Gestão Democrática e Plano de Ações Articuladas. As subcategorias 

emergiram dos dados coletados (figura 3). Destaca-se que, a categoria ‘Gestão 

Democrática’ é analisada transversalmente, assumindo o papel de interlocutora entre 

as outras categorias e suas subcategorias. 
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Figura 12 - Subcategorias de análise 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Nesta seara, foram organizadas duas sessões: a primeira analisa a 

organização da Gestão da Educação nos Municípios da AMZOP à luz dos princípios 

da Gestão Democrática; e, a segunda o Plano de Ações Articuladas e suas 

implicações na Gestão dos Municípios. Ambas as análises estão embasadas nos 

princípios democráticos da autonomia, descentralização de poder e participação. 

6.1 A GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NA REGIÃO DA AMZOP: UMA 

ANÁLISE À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Nesta sessão, são elencados os dados referentes à gestão da educação nos 

municípios da AMZOP, correlacionando-os categorias de análise: Gestão Municipal e 

Gestão Democrática, à luz dos princípios da autonomia, descentralização de poder e 

participação.  

As redes municipais participantes da pesquisa, no que se refere ao número de 

escolas, estão assim compostas: 21 (vinte e uma) delas têm entre duas e sete escolas, 

sendo que o outra possui 17 (dezessete), o que demonstra que os participantes, são 
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municípios de pequeno porte. A maior rede de ensino pertence a Palmeira das 

Missões, e atende neste ano 2.500 (dois mil e quinhentos) alunos, e a menor é de 

Novo Xingu, e atende 130 (cento e trinta) alunos.  

Como já foi visto, a Gestão Democrática é princípio legal da Educação instituído 

pela Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 206), pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996, art. 3º, VIII), e pelo Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014, Art.2º, VI). A LDBEN reitera ainda que os sistemas municipais de 

ensino definirão as normas de gestão democrática de acordo com suas 

peculiaridades, considerando a participação dos profissionais da educação na 

elaboração dos projetos político pedagógicos das escolas e das comunidades 

escolares em órgãos colegiados (BRASIL, 1996, art. 14, I-II). Por sua vez, o Plano 

Nacional da Educação (BRASIL, 2014), dedica à Gestão da Educacional a Meta 19:  

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

Esta meta, conta com oito estratégias para sua concretização, das quais 

destacam-se, no tocante aos sistemas municipais de ensino, a 19.5, que trata da 

constituição e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação e Conselhos 

Escolares, como instrumentos (mecanismos) de participação e fiscalização da gestão 

educacional e escolar; a estratégia 19.6, que estimula a participação de todos os 

membros da comunidade escolar na construção e avaliação dos Projetos Político-

Pedagógicos, dos currículos, dos regimentos e dos planos de gestão escolar; e a 

estratégia 19.7, que visa fortalecer os processos de autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira dos estabelecimentos de ensino. 

Buscando compreender a organização da gestão democrática dos municípios 

participantes da pesquisa, realizou-se uma análise da legislação municipal pertinente. 

Foi efetivada a consulta aos sítios das prefeituras e do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio Grande do Sul (TCE_RS), com intuito de ter acesso às leis de Gestão 

Democrática de Ensino dos Municípios que responderam ao questionário, visando 

maiores informações referentes à organização da Gestão Democrática, nas redes 

municipais de ensino. Também foi enviado e-mail às secretarias de educação 

solicitando informações sobre a referida lei. Nesta busca, foram encontradas 11 (onze) 

Leis de Gestão Democrática aprovadas (quadro 6), e três municípios informaram que 
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não possuem ou está em fase de elaboração. Quanto aos demais municípios, não 

foram encontradas as leis e nem foi recebido o retorno através de e-mail, sobre a 

existência ou não. 

Assim, realizou-se a análise documental das leis municipais que regem a 

Gestão Democrática do Ensino, buscando averiguar como está legalmente 

organizada a Gestão da Educação Municipal, a partir dos princípios da autonomia, 

descentralização e participação. Cabe ressaltar aqui, que das 11 (onze) leis 

analisadas, nove se limitam a normatizar a gestão escolar, ou seja, a nível de 

estabelecimento de ensino, e somente duas referem-se à gestão educacional, ou seja, 

a nível de sistema de ensino. 

Os municípios que abarcaram em sua legislação a gestão educacional 

apresentam como mecanismos de participação as instâncias colegiadas: Conferência 

Municipal de Educação, o Fórum Municipal de Educação, o Conselho Municipal de 

Educação, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e o 

Conselho de Alimentação Escolar. Todos os municípios determinam que os 

Conselhos Escolares, Círculos de Pais e Mestres, e, em alguns casos, o Grêmio 

Estudantil, são os mecanismos de participação na gestão escolar.  

Quadro 6- Leis Municipais de Gestão Democrática do Ensino analisadas 

(continua) 

Liberato 
Salzano 

Lei Municipal N.º 
3.524, de 
09/10/2017. 

Institui a Gestão Democrática no Sistema Municipal de 
Ensino Público do Município de Liberato Salzano e dá 
outras providências. 

Novo 
Tiradentes 

Lei Municipal N.º 
1.809, de 
16/10/2017. 

Dispõe sobre a Instituição da Gestão Democrática no 
Sistema Municipal de Ensino Público, e dá outras 
providências 

Novo Xingu Lei Municipal N.º 
848, de 22/08/2016. 

Cria a Gestão Democrática do Ensino Público Municipal 
de Novo Xingu-RS, e dá outras providências 

Palmeira das 
Missões 

Lei Municipal N.º 
5.128 de 11/10/2017. 

Disciplina a Gestão Democrática nas Escolas Públicas 
Municipais de Palmeira das Missões-RS, e dá outras 
providências. 

Pinhal Lei Municipal Nº 
2063, de 
09/08/20111. 

Dispõe sobre a Gestão Democrática de Ensino através de 
Conselhos Escolares. 

 

 

Município Número/Data da Lei Ementa 
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(conclusão) 

Pinheirinho do 
Vale 

Lei Municipal N.º 
1.526, de 
18/09/2017. 

Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público de 
Pinheirinho do Vale-RS e dá outras providências. 

Planalto Lei Municipal N.º 
2.892, de 21/08/2017 

Dispõe sobre a Instituição da Gestão Democrática no 
Sistema Municipal de Ensino Público de Planalto-RS e dá 
outras providências 

Rodeio Bonito Lei Municipal N.º 
3992, de 08/11/2017. 

Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público de 
Rodeio Bonito-RS e dá outras providências 

Rondinha Lei Municipal N.º 
3.014, de 
01/11/2017. 

Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público 
Municipal e dá outras providências. 

Taquaruçu do 
Sul 

Lei Municipal N.º 
1.597, de 
02/10/2017. 

Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público 
Municipal de Taquaruçu do Sul e dá outras providências. 

Vista Alegre Lei Municipal N.º 
2.036, de 
10/10/2017. 

Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público de 
Vista Alegre/RS e dá outras Providências. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nesta seara, cabe ressaltar que os 22 (vinte e dois) municípios participantes da 

pesquisa possuem Sistema Próprio de Ensino e Conselho Municipal de Educação 

ativo e atuante (gráfico 12). Por sua vez, o CACS-FUNDEB e o CAE (gráfico 13) são 

avaliados como atuantes, mas em menor proporção do que o CME. Da mesma forma, 

20 (vinte) municípios possuem Conselhos Escolares implantados, sendo que, 60% 

(sessenta porcento) são avaliados como muito atuantes enquanto 35% (trinta e cinco 

porcento), como pouco atuantes (gráfico 14). 
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Gráfico 12- Avaliação da atuação do Conselho Municipal de Educação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 13- Avaliação da participação dos CACS-FUNDEB, e CAE na Gestão da 
Educação e Controle Social. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 14- Nível de participação dos Conselhos Escolares na gestão escolar 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Retornando à análise das leis municipais, verifica-se que a participação fica 

atrelada aos Órgãos Colegiados, principalmente ao Conselho Escolar, que é definido 

como corresponsável pela administração dos estabelecimentos de ensino. A 

autonomia, aparece em todas as leis como princípio básico da Gestão Democrática, 

contudo, em 06 (seis) normativas, consta como “autonomia relativa (grifo meu) dos 

estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, financeira e pedagógica”. Desta 

forma, os atos legais definem como autonomia na gestão financeira dos 

estabelecimentos de ensino: a adesão aos Programas do MEC/FNDE; a participação 

na elaboração do orçamento anual; e a aplicação e prestação de contas dos recursos 

financeiros decorrentes dos Programas Federais e/ou de outras instituições e 

iniciativas. Como autonomia na gestão administrativa, definem, a escolha dos 

representantes dos órgãos colegiados pela comunidade escolar, a participação da 

comunidade nos conselhos escolares e a participação dos conselhos na elaboração 

dos Projetos Político Pedagógicos. Por último, como autonomia na gestão 

pedagógica, definem o aperfeiçoamento dos profissionais da educação e a 

participação na elaboração do Projeto Político Pedagógico.  

Conforme o gráfico 15, que demonstra a efetividade deste princípio na gestão 

educacional dos municípios, e com base na análise dos mecanismos legais, pode-se 

dizer que o princípio da autonomia está contemplado na gestão municipal dos 

municípios, contudo, pode ser aprimorado e melhor efetivado.  
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Gráfico 15- Efetividade dos princípios da gestão democrática: autonomia 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Assim sendo, para que isso se concretize, é necessário tomar conhecimento 

do que é concebido por autonomia na gestão, e tudo que este princípio engloba, para 

poder ampliá-lo e aprimorá-lo em cada contexto e em cada órgão dos sistemas 

municipais de ensino. Retoma-se, aqui, a ideia de Luck (2013, p.104): 

Essa autonomia se constrói com autoridade, isto é, com sentido de autoria. 
Trata-se de uma autoridade intelectual (capacidade conceitual), política 
(capacidade de compartilhar poder), social (capacidade de liderar e orientar-
se por liderança) e técnica (capacidade de produzir resultados e monitorá-
los). 

Neste sentido, faz-se necessário a formação de autores capacitados, 

intelectual, política, social e tecnicamente, para agirem coletivamente, com 

comprometimento, competência, liderança, mobilização, transparência, visão 

estratégica, proativa e criatividade na gestão, visando a melhoria da qualidade da 

educação e da vida em sociedade. 

No que se refere à descentralização de poder, conforme o gráfico 16, o princípio 

recebe uma avaliação mediana, quanto sua efetivação na gestão dos municípios. 

Assim, se for considerado que o processo de descentralização perpassa pela 

efetivação da autonomia administrativa, financeira e pedagógica, pela organização e 

atuação dos órgãos colegiados, e pela elaboração e efetivação do projeto político 

pedagógico, como forma de modificar as relações entre os sistemas centrais e as 

escolas, redistribuindo o poder decisório, pode-se dizer que este princípio está contido 

na legislação municipal analisada, contudo, conforme a sua avaliação, não é 

plenamente efetivado na organização da educação dos municípios. 
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Gráfico- 16: Efetividade dos princípios da gestão democrática: descentralização 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Isso é reiterado pelos dados sobre a gestão financeira dos recursos da 

educação, que, conforme demonstra o gráfico 17, é centralizada na Prefeitura 

Municipal que detém a contabilidade, planejamento e gerenciamento da aplicação dos 

recursos da educação, em 81,8% dos municípios, e pelo fato de a nomeação dos 

dirigentes escolares ser por indicação dos prefeitos. Em apenas dois municípios este 

poder é delegado para a comunidade escolar, através de eleição.  

Gráfico 17- Gestão financeira dos recursos da educação. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Cabe questionar: o que acontece nas redes municipais de ensino pode ser 

considerado como descentralização do poder ou apenas a redistribuição de tarefas e 

responsabilidades? Convém ressaltar que, para que este princípio seja efetivo, é 

preciso prover espaços de exercício de relações democráticas, possibilitando que as 
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decisões políticas se concentrem “[...] naqueles que se situam na base do sistema 

educacional (professores, técnicos, pais, comunidades” (CASTRO e LAUANDE, 2009, 

p.9), o que, por sua vez, não se concretiza. 

Por último, analisa-se o princípio democrático da participação, que é avaliado 

positivamente (gráfico 18), demonstrando sua efetividade na gestão educacional dos 

municípios investigados. Conforme a legislação municipal, a participação está 

resguardada à comunidade escolar no que tange a definição e implementação de 

decisões pedagógicas, administrativas e financeiros, através dos órgãos colegiados. 

Como foi visto, os municípios possuem os órgãos colegiados (Conselho Municipal de 

Educação, CACS-FUNDEB e Conselhos Escolares) instituídos e ativos. Contudo, 

cabe considerar que a participação envolve esforços individuais em prol da 

coletividade, onde através da cooperação e do espírito de equipe se busca efetivar os 

objetivos sociais e institucionais, assumindo a autoria e a responsabilidade pelas 

ações educacionais, desta forma, não basta a existência legal dos órgão colegiados, 

é necessário que os mesmos desempenhem seu papel gestor, assumindo, em 

conjunto com as Secretarias de Educação e Direção das Escolas seu papel nas 

tomadas de decisões. Assim sendo, o princípio da participação requer melhorias e 

aprimoramento, para que unido aos princípios da autonomia e descentralização se 

possa definir como efetivamente democrática, a gestão da educação dos municípios 

em estudo. 

Gráfico 18- Efetividade dos princípios da gestão democrática: participação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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6.2 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS SUAS IMPLICAÇÕES NA GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA AMZOP 

O Plano de Ações Articuladas foi criado em 2007 como mecanismo de 

concretização do Plano de Metas Todos pela Educação (BRASIL, 2007a), com a 

função de auxiliar as secretarias de educação no planejamento de ações a partir do 

diagnóstico dos problemas educacionais enfrentados, objetivando solucioná-los, 

através do regime de colaboração entre os entes federados.  

Dando sequência à análise e inferência dos dados, passa-se à averiguação das 

informações a respeito do Plano de Ações Articuladas. os dados são organizados a 

partir das subcategorias de análise (figura 12):  As Dimensões; Regime de 

Colaboração, Avaliações, Dúvidas e Sugestões e Limites e Possibilidades. 

Como forma de garantir a participação democrática da comunidade local na 

construção deste plano, desde a identificação dos problemas educacionais 

enfrentados nos municípios até a proposição de ações para solucioná-los, é 

necessária a formação de uma Equipe Local, que tem como função participar da 

elaboração, execução e monitoramento do PAR. Dela devem fazer parte os seguintes 

segmentos: técnicos das secretaria municipais de educação, representante dos 

diretores de escola, representante de professores da zona urbana e da zona rural, 

representantes dos coordenadores e supervisores escolares, representante do 

quadro técnico-administrativo das escolas, representantes dos Conselhos Escolares 

e do Conselho Municipal da Educação, sendo que o Dirigente Municipal de Educação 

é o gestor responsável pela condução de todas as atividades (BRASIL, 2016).  

Conforme demonstra o gráfico 19, dos 22 (vinte e dois) municípios participantes 

da pesquisa, três não organizaram a equipe local para a elaboração do PAR, o que 

fere o princípio democrático e participativo proposto pelo plano, afinal, acaba mais 

uma vez centralizando o poder decisório nas secretarias de educação, não 

considerando a opinião e os anseios da comunidade. Positivamente, 19 (dezenove) 

municípios formaram suas equipes locais, porém, como evidencia o gráfico 20, sua 

atuação não é plena, o que deixa a dúvida sobre a efetivação do princípio democrático, 

desde a sua elaboração.  

 



98 

 

Gráfico 19- Existência da Equipe Local  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 20- Atuação da Equipe Local 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

6.2.1 A implementação do PAR sob a ótica das Dimensões 

O Plano de Ações Articuladas contempla quatro dimensões: 1- Gestão 

Educacional; 2- Formação de Professores e Profissionais em Serviço; 3- Práticas 

Pedagógicas e Avaliação; 4- Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. A 

pesquisa bibliográfica e o estado do conhecimento ratificaram que através do PAR os 

municípios vislumbraram a possibilidade de incrementar os recursos financeiros e de 
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infraestrutura para a educação, em diversos casos deixando a parte as demais 

dimensões. Neste contexto, tencionou-se avaliar como este plano foi assimilado e 

implementado nos municípios pertencentes à AMZOP, a partir de suas dimensões. 

Conforme a questão 14, 95,5% (noventa e cinco porcento) dos municípios 

passaram a ter mais recursos com o PAR. Segundo as respostas para a questão 14.1, 

esses recursos incidiram, principalmente, na Dimensão 4 Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos, mas não somente, constando referência à outras dimensões, 

à Educação como um todo, à melhoria da qualidade da educação e ao cumprimento 

de meta do Plano Nacional da Educação. Em concordância com as respostas contidas 

no quadro abaixo: 

Quadro 7- Respostas da questão 14.1 

(continua) 

DIMENSÃO 4 - Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

Trás mais benefícios e renda para as escolas. (M1) 

Recursos tecnológicos, veículos e obras.(M2) 

Verbas para a aquisição de mobiliários, ônibus e escolas novas em construção.(M8) 

Construção de uma unidade ProInfância, aquisição de mobiliário, ônibus e climatizadores.(M9) 

Melhoria Na Infraestrutura, Formação de Professores, Transporte Escolar e Materiais 
Pedagógicos.(M11) 

Construções, ampliações de escolas, melhora do transporte escolar, aquisição de equipamentos e 
materiais, cursos de formação e atualização profissional.(M12) 

Escola de Educação Infantil (Proinfância), melhoria nas escolas, quadra coberta entre outros.(M14) 

Prédios novos (Ed. Infantil e Ensino Fundamental), mobiliário, brinquedos e jogos.(M15) 

Na melhoria do transporte escolar e a mobília das salas de aula.(M16) 

Contribuiu para a melhoria e ampliação das estruturas físicas escolares.(M18) 

Melhoria na infraestrutura das escolas e transporte escolar.(M20) 

Possibilidade de melhoras com infraestrutura, matérias, melhoria no transporte.(M210 

Melhoria na estrutura física.(M22) 

 

DIMENSÃO 3 - Práticas Pedagógicas e Avaliação 

Melhoria das condições de atendimento aos alunos e condições adequadas para o trabalho dos 
profissionais de educação.(M10) 

 

DIMENSÃO 2 – Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar 

Formação de Professores. (M11) 

Cursos de formação e atualização profissional. (M12) 
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(conclusão) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Analisando as respostas a respeito das implicações do PAR nas redes 

municipais de ensino, constata-se que, em concordância com os trabalhos analisados 

no desenvolvimento do estado do conhecimento, na Região da AMZOP também se 

sobressai a da Dimensão 4, referente aos recursos financeiros. Contudo, outras 

dimensões e outras consequências são levantadas, mas com menor incidência. Isto 

não significa, a priori, que as demais dimensões não foram empreendidas. No entanto, 

examinando a resposta em destaque, poder-se-ia supor que, em função das 

dificuldades financeiras que assolam os municípios, em todas as áreas, a 

possibilidade de melhorar a infraestrutura das redes de ensino, com construções e 

ampliações  de escolas, quadras esportivas, mobiliário, ônibus novos, entre outros; 

ações estas, que não conseguiriam ser implementadas com recursos próprios dos 

municípios, acaba por fazer com que a Dimensão 4 se notabilize a despeito das 

demais.  

 

Outra resposta que vale ressaltar é a que se refere ao cumprimento da Meta 1 

do Plano Nacional de Educação (M19), pois isto demonstra que está havendo 

consonância do PAR com o PNE, novidade trazida pelo ciclo em vigência. 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta 

Educação como um todo e qualidade da educação 

Com a escasses de recursos destinados à Educação, todo e qualquer recurso a mais, possibilita a 
ampliação e reestruturação da educação como um todo, seja ela pedagógica bem como estruturas 
físicas entre outras. (M3) 

Mais recursos que poderão ser aplicados na educação como um todo.(M6) 

Melhoria da qualidade da Educação oferecida. (M7) 

Melhoria da qualidade, exemplo IDEB passou de 3.2 para 6.6; melhoria no Plano de Carreira dos 
Professores. (M17) 

Cumprimento de meta do Plano Nacional de Educação 

Com a construção da Escola de Educação Infantil Proinfância, a vinda do mobiliário e 
equipamentos, o município conseguiu aumentar a demanda de vagas pra a Educação infantil, 
cumprindo com a meta 1 do PNE. (M19) 

Com a escasses de recursos destinados à Educação, todo e qualquer recurso a mais, possibilita a 
ampliação e reestruturação da educação como um todo, seja ela pedagógica bem como estruturas 
físicas entre outras. (M3) 
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por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE 
(BRASIL, 2014). 

O quadro a seguir traz a descrição das ações, projetos e programas que os 

municípios passaram a desenvolver a partir da adesão ao PAR, distribuídos conforme 

a Dimensão a que estão relacionados. 

Quadro 8- Respostas da questão 16 

(continua) 

 

DIMENSÃO 1 – Gestão Educacional 

Gestão Educacional com mais qualidade (M8). 

 

DIMENSÃO 2 – Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar 

PNAIC (M2, M20). 

Formação para professores (M7, M11). 

PNAIC (M12). 

Formação Continuada de Professores, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (17). 

Sispacto; Formação pela Escola; PSE (M18). 

Formação Continuada (M19). 

 

DIMENSÃO 3 – Práticas Pedagógicas e Avaliação 

Programa Mais Alfabetização, Mais Educação, Educação Conectada (M1). 

Mais Educação (M2). 

Cultura Afro (M5). 

Ensino Integral para todos os alunos da educação infantil e séries iniciais no perímetro urbano 
(M10). 

Mais Alfabetização, Mais Educação (M12). 

Centralização de uma Escola Polo para a melhoria do atendimento (M15). 

Monitoramento e avaliação da aprendizagem, Programa Novo Mais Educação... (M17). 

Mais Alfabetização (M19). 

Mais educação, Mais Alfabetização (M20). 

Saúde na Escola (M21) 
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(conclusão) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como é possível observar, quanto às ações, programas e projetos que os 

municípios passaram a desenvolver a partir da implantação do PAR, 13 (treze) 

municípios fizeram referência a Dimensão 4, dez à Dimensão 3, oito à Dimensão 2 e 

um à Dimensão 1. Mais uma vez, a Dimensão que se sobressai é a referente ao 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. Contudo, as Dimensões 2 e 3, também 

são citadas. Cabe lembrar que: 

Desde o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 
todas as transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos 
municípios, estados e Distrito Federal estão vinculadas à elaboração do 
Plano de Ações Articuladas (PAR). No plano, o gestor descreve o tipo de 
apoio que o estado ou município necessita, ao detalhar um conjunto de 
ações. Todos os que elaboraram o PAR podem receber assistência técnica 
e/ou financeira do MEC em diversas áreas. (MEC, 2018).19 

É possível observar que entre as ações citadas pelos municípios, as mais 

lembradas quanto à infraestrutura são as obras de ampliação, melhorias e construção 

de escolas e as melhorias no transporte escolar. Quanto às ações pedagógicas estão 

os programas: Mais Educação, Mais Alfabetização, Saúde na Escola e a formação de 

professores, especialmente o PNAIC. Isso não significa que no decorrer destes dez 

anos de existência do PAR, não foram desenvolvidos outros programas e projetos, 

                                             
19 Estas ações estão sistematizadas no quadro 1, p. 58 

DIMENSÃO 4 – Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

Caminho da Escola. (M1). 

Novas turmas de Educação Infantil e EJA (M2). 

Ampliação da demanda da Educação Infantil (M3). 

Ampliação da Educação Infantil e do Transporte Escolar (M4). 

Melhor qualidade do trabalho desenvolvido com quadras escolares cobertas (M7). 

Construções e equipamentos novos (M8). 

Melhorias na infraestrutura com construção de novas escolas (M10). 

Melhoria no transporte, melhoria na infraestrutura (M11). 

Compra de equipamentos, reformas, veículos para o transporte escolar, construção da EMEI 
modelo Proinfância (M13).Proinfância (14). 

Ônibus mais novos para o transporte escolar, melhorou a mobília nas salas de aula (M16). 

Caminhos da Escola, Reestruturação da Rede Física da Educação Básica; Obras: Construção de 
Espaço Educativo 12 Salas; EI – Manutenção. (M18). 

Ampliação da oferta de vagas na Educação Infantil (M22). 
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contudo, estes ganharam mais evidência e significado, seja pelas necessidades de 

cada município, seja pela relevância que adquiriram para a educação local.  

Quanto às implicações do PAR na Gestão Pedagógica das redes de ensino 

(questão 23), destacam-se as seguintes afirmações: 

 

 

Além destas afirmações, outras fazem referência ao aprimoramento da 

formação continuada. A primeira resposta, deixa transparecer que, um alcance maior 

a programas e recursos, facilita a garantia do direito ao acesso e permanência dos 

alunos nas escolas, o que está relacionado à gestão da educação como um todo, mas 

também com a gestão pedagógica, já que a garantia deste direito está diretamente 

ligada ao desenvolvimento do aprendizado e da qualidade educacional.  A segunda 

afirmativa refere-se às inovações e melhorias pedagógicas recorrentes do Plano, 

destacando a importância do espaço físico adequado e de qualidade para o 

desenvolvimento pedagógico. A terceira resposta, evidencia a importância do PAR 

como mecanismo de Planejamento da Educação para um quadriênio. Um dos 

objetivos pelos quais o PAR foi criado é, justamente, auxiliar as secretarias de 

educação a planejarem suas políticas educacionais e garantir que sejam mantidas 

mesmo com as trocas de governo (BRASIL, 2007b).  

A respeito das modificações incrementadas no PAR 2016-2019 (Questão 21), 

na opinião dos pesquisados, as mais relevantes referem-se as alterações a nível de 

sistema, que o tornaram menos burocrático, mais prático e claro, trazendo uma melhor 

organização e facilidade de acesso e planejamento das ações. É destacada também 

a possibilidade de adesão aos pregões eletrônicos automaticamente, e a necessidade 

de as prestações de conta estarem em dia para que se possa realizar novas 

solicitações. Cabe destacar, que conforme anunciado pelo MEC/FNDE, uma das 

principais modificações realizadas para este último Plano foi a articulação do PAR ao 

Plano Nacional de Educação, de modo que as ações propostas no primeiro 

viabilizassem atingir as metas do segundo. Contudo, isto não foi lembrado por nenhum 

Maior acesso a recursos e a programas que são necessários para o acesso e permanência dos 
alunos em nossas escolas. (M10) 

O PAR trouxe incentivos e inovações pedagógicas ao município, uma vez que pensou e financiou 
escolas padrões e reorganizou as estruturas locais. Uniu equipes de planejamento da gestão 
municipal. (M17) 

Planejamento prévio para quatro anos. (M12) 
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dos pesquisados ao responder esta questão. Um município faz menção a isto na 

questão seguinte (Questão 22), referente às dúvidas e sugestões para o 

aprimoramento do PAR, que será analisado posteriormente. 

6.2.2 O PAR e o Regime de Colaboração: descentralização ou centralização 

O Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE), tem como um de seus 

pilares o Regime de Colaboração entre os entes federados. O PAR, instrumento de 

concretização do PDE, foi idealizado como sendo um mecanismo democrático de 

planejamento e gestão da educação, com o intuito de efetivar o regime de 

colaboração. Assim sendo, buscou-se avaliar a efetividade de sua função 

descentralizadora e articuladora da gestão educacional nos municípios da AMZOP. 

Nesta seara, foi questionado a opinião dos pesquisados sobre o PAR (gráfico 

21). Como pode ser aferido, a grande maioria considera que o plano: auxilia o 

município a cumprir suas metas educacionais (86,4%); permitiu ampliar os recursos 

financeiros destinados à educação (81,8%); promoveu a aproximação do município e 

a união, permitindo maior articulação e melhorias na gestão educacional (72,7%); 

passando a ser um adendo às ações que já vinham sendo desenvolvidas (63,6%). 

Pode-se constatar que o PAR é avaliado positivamente nos municípios, pois 

veio auxiliá-los no cumprimento de suas metas educacionais, bem como, promoveu a 

aproximação e uma maior articulação entre municípios e união. Ou seja, de certa 

forma, atendeu a um dos seus objetivos: a concretização do regime de colaboração, 

entendido como o compartilhamento de atribuições políticas, técnicas e financeiras 

para a manutenção e desenvolvimento da educação, respeitando a autonomia de 

cada ente federado (BRASIL, 2007b). Contudo, fica evidente que esta colaboração se 

deu, em alto grau, através da responsabilidade supletiva da união em financiar a 

educação.  

Em menor intensidade, porém, considerável a ponto de ser analisada, estão as 

questões de o PAR centralizar as decisões sobre programas e projetos para a 

educação (31,8%) e de suas ações passarem a ser prioridade para os municípios 

(27,3%). Isto demonstra seu viés centralizador, mesmo que seja a opinião de uma 

proporção menor de municípios.  
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Gráfico 21- Opinião dos pesquisados a respeito do PAR 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Por conseguinte, buscou-se saber como os municípios avaliam sua adesão e 

compromisso e a adesão e o compromisso do MEC/FNDE, com as ações 

estabelecidas no PAR. Como demonstram os dados dos gráficos 22 e 23, os 

municípios consideram que seu comprometimento com a implementação do plano é 

significativamente maior do que o comprometimento do MEC/FNDE, o qual avaliam 

como mediano. Pode-se assim dizer, que o comprometimento da União com o plano 

ficou aquém das expectativas dos municípios.  

Nesta seara, mesmo não atendendo às expectativas dos municípios, quanto ao 

comprometimento da esfera federal, os mesmos consideram que o plano aprimorou a 

relação entre os entes federados (gráfico 24). Isto talvez se deva ao fato de que, até 

então, as relações entre municípios e União necessitava de intermediários 



106 

 

(deputados, senadores ...) e o PAR acabou por encurtar este caminho, influenciando 

positivamente na autonomia do município, conforme retrata o gráfico 25. 

Gráfico 22- Avaliação da adesão e do comprometimento do município com as ações     
do PAR 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 23- Avaliação da adesão e do comprometimento do MEC/FNDE com as ações 
do PAR. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 24- Relação entre os entes federados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 25- Como o PAR repercutiu na autonomia do município. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Data forma, conforme retratado no gráfico 26, o PAR é considerado por 86% 

dos pesquisados, importante para o aprimoramento da gestão da educação municipal, 

63,6%, o avaliam como democrático, 54,5% inovador, 50% participativo. Um número 

menor de pesquisados o aponta como burocrático (40,9%) e gerencial (36,4%). Sendo 

que 18,2% o classificam como descentralizador e o mesmo número como 

centralizador. Todavia, não é apontado como desnecessário por nenhum dos 

pesquisados. Nota-se, mais uma vez, que os municípios analisados, avaliam o plano 

positivamente.  
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Gráfico 26- O PAR como mecanismo de gestão e planejamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Por sua vez, quando questionado se a política educacional, com a 

implementação do PAR, foi redirecionada em função dos interesses federais (questão 

20), as opiniões se dividem: cinco não foram específicos em suas respostas, 

ressaltando a ação conjunta dos municípios e a União em prol da educação, 

promovida pelo plano; sete consideram que a política educacional não foi 

redirecionada para atender os interesses federais; e os outros dez declaram que sim, 

o PAR ocasionou mudanças nas políticas educacionais dos municípios, para atender 

aos interesses da União. Neste contexto, foram selecionadas algumas das respostas 

para uma análise mais incisiva: 

 

O PAR veio para nós conhecermos a realidade do nosso município na área educacional, pois ele 
está sempre promovendo ações conjuntas com o município para melhorar a educação como um 
todo. (M8) 

 

Acredito que o único interesse foi formar parcerias para qualificar a educação do País. (M17) 

 

Nestas duas respostas, fica claro o entendimento de que o PAR é um 

mecanismo que promove a parceria entre os municípios e a União, remetendo ao 
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conceito de regime de colaboração entre os entes federados, um dos pilares do Plano 

de Desenvolvimento da Educação. Contudo, não se pode reduzir o conceito de regime 

de colaboração à formação de parcerias. Como já foi reiterado, para que se concretize, 

é necessário que haja uma cooperação entre as esferas, de modo que compartilhem 

as competências políticas, técnicas e financeiras, sem ferir a autonomia, em prol da 

qualificação educacional. 

Isto posto, as respostas que seguem evidenciam, de certa forma, a importância 

que o PAR adquiriu na gestão da educação municipal, e ao mesmo tempo a 

dependência desta em relação ao plano. Isto ratifica, a ideia trazida por Souza e 

Castro (2017), quando afirmam a ambivalência de seu discurso, ao propor o regime 

de colaboração, enquanto condiciona esta colaboração (assistência 

técnica/financeira) à mudança organizacional da gestão da educação municipal, de 

forma a adequá-la às quatro dimensões do plano.  

Não, pois através do diagnóstico desenha-se a realidade do município, para a partir deste realizar 
os pedidos. O PAR é completo. Todo trabalho na área da Educação depende do mesmo .(M7) 

 

Não. A partir do PAR o município elaborou seu plano segundo suas necessidades. (M15) 

 

Quanto às respostas afirmativas à questão em análise, grande parte faz 

referência aos possíveis recursos oriundos do PAR. Mas quatro em especial, 

corroboram com a hipótese que impulsionou este estudo: O Plano de Ações 

Articuladas é um instrumento que centraliza as decisões na esfera federal, cabendo 

aos municípios executá-las: 

Sim. Ao mesmo tempo que oferece possibilidades de melhoria na educação, também direciona a 
aplicação dos recursos. (M12) 

 

Sim, por motivo que a União elaborou o Programa. (M16) 

 

Sim, os recursos ficaram atrelados à União. Ao município cabe apenas a adesão ou não aos 
programas disponíveis, porém a não adesão repercute em menos recursos para a educação 
municipal. (M18) 

 

Sim, pois a transferência direta de recursos é feita através deste sistema. O município soclicita, se 
habilita e aguarda. (M22) 
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Esta ideia de centralização da tomada de decisões na esfera federal é reiterada 

por Souza e Castro (2017, p. 890) ao afirmarem que os subgovernos foram 

subestimados como formuladores de políticas públicas, cabendo a estes a 

implementação das políticas do governo central.  

Há na divisão de poder e autoridade propostos pelo PAR a convivência de 
vários centros de poder representados pelos três entes, mas que ´possuem 
capacidades desiguais; fazendo os subgovernos tomarem o PAR enquanto 
espaço de negociação política (barganhas constantes para influenciar 
decisões que afetam seus interesses). Embora o governo federal tenha 
centralizado as ações e decisões do PAR em suas mãos, não significa que 
os outros entes foram eliminados do jogo federativo. 

Neste contexto, pode-se afirmar que, os municípios tiveram sua capacidade de 

decisão conjunta subjugada, sendo implementada através do PAR a ideia de 

“satisfação do cliente”, como estratégia para tornar a gestão mais eficiente e eficaz, 

na busca por resultados, o que já havia sido anunciado por Saviani em 2007. Para 

isso, efetiva-se a descentralização das ações, que passam a ser responsabilidade dos 

municípios, mas não dos recursos financeiros necessários, que continuam sendo 

geridos a nível nacional. 

6.2.3 PAR: Avaliação, Dúvidas e Sugestões 

Com o intuito de tomar conhecimento das dúvidas que ainda persistem a 

respeito do PAR nos municípios, e elencar alternativas para o seu aperfeiçoamento, 

foi proposta a seguinte questão (22): Pensando no aprimoramento do PAR como 

mecanismo de planejamento e gestão da educação municipal, que dúvidas ou 

contribuições você teria/daria? Liste abaixo. Ao serem averiguadas, as respostas 

foram organizadas em três categorias: avaliações, dúvidas e sugestões, as quais 

estão apresentadas no quadro 9. 

Verifica-se que, quanto às avaliações do Plano, que o PAR assumiu uma 

grande importância na organização e gestão da educação nos municípios, tido como 

uma melhoria, uma colaboração com a gestão. Porém, ainda prevalecem inúmeras 

dúvidas, principalmente no que diz respeito a forma como são selecionadas as 

demandas e destinados os recursos por parte do MEC/FNDE. O que, por mais que 

não seja esta a visão explicita dos pesquisados, remete a sua característica 

centralizadora, de participação e autonomia limitadas para os municípios.  
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Quadro 9- Respostas da questão 21 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quanto às sugestões propostas, percebe-se a necessidade de uma 

organização menos burocrática, mais simples no que diz respeito à apresentação do 

sistema, ou pelo menos, que o MEC ofereça cursos de capacitação sobre sua 

operacionalização. Sabe-se que alguns municípios têm acesso a essas formações, 

AVALIAÇÕES DO PLANO 

O PAR é uma ferramenta que facilita a gestão e o planejmaneto educacional. (M2) 

Como o PAR é um plano que envolve todas as ações da eduação ele é extenso, mas é um Plano 
que só vem colaborar com os municípios de forma trasparente nas prestações de conta. (M13) 

As metas do PAR atendem e possibilitam cumprir as metas do PME. (M14) 

Demora das respostas sobre as solicitações feitas. (M16) 

Estamos nos habituando ao sitema. (M21) 

A prestação de contas é bem complicada e burocrática. (M22) 

 

DÚVIDAS 

Foi escolhido e pedido muitos recursos para o município, vai vir? (M1) 

Dificuldades de Gerenciamento da Plataforma. (M4) 

Mais esclarecimentos na forma de aprovar as demandas solicitadas. Ou algum índice para receber 
os recursos. (M5) 

É preciso ter mais claro quando os recursos estarão disponíveis para os municípios. todo foi 
preenchido e respondido conforme solicitado, porém não se tem nenhuma certeza de que as ações 
serão cumpridas por parte do MEC. (M6) 

 

SUGESTÕES 

Agilidade nas análises das demandas dos municípios. (M3) 

Que os pedidos fossem atendidos com maior rapidez, pois o que pedimos é o que realmente 
necessitamos. Com a demora no atendimento o nosso trabalho fica freado.(M7) 

Acredito que ainda tem muita burocracia, deveria ter uma gestão diferenciada na questão até de 
prestação de contas pois acaba atrapalhando nossas aquisições. (M8) 

Maior clareza e especificações das ações a serem financiadas. (M9) 

Que sua existência continue para aprimorar cada vez mais a melhoria da educação. (M11) 

Mais organização com datas e orientações claras e previamente divulgadas; cursos oferecidos pelo 
MEC para operacionar o sistema. (M12) 

Maior agilidade no atendimento das ações solicitadas; disponibilidade de recursos financeiros 
direto ao município para facilitar o processo de aquisição. (M18) 

Ser mais simplificado. (M19) 

Informações mais claras e precisas sobre o funcionamento do programa. (M20) 
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contudo elas não abrangem a totalidade, e não são optativas. Ou seja, mais uma vez 

é uma decisão central, a respeito de uma necessidade local. Contudo, fica claro que 

a necessidade de respostas e atendimento às demandas por parte do MEC/FNDE, se 

sobressai. O fato de os recursos financeiros e a decisão de quais demandas atender, 

estarem centralizados na esfera federal, coloca os municípios em uma situação de 

expectadores, ansiosos pelos próximos capítulos, não podendo agir por conta própria. 

Como um dos municípios evidencia em sua resposta: “Com a demora no atendimento 

o nosso trabalho fica freado”. Isto remete à questão referente ao comprometimento do 

ente federado com o Plano, que fica aquém das expectativas e do empenho dos 

municípios (gráficos 22 e23). 

6.2.4 PAR: Limites e Possibilidades 

O acesso a recursos financeiros de infraestrutura para as redes de ensino, os 

quais estão diretamente ligados à Dimensão 4 - Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógico, destacou-se como principal possibilidade trazida pelo PAR aos 

municípios. Através deles, as secretarias de educação dispuseram de recursos para 

a reforma, ampliação e construção de escolas; para a construção de quadras 

esportivas cobertas; para a compra de ônibus novos para o transporte escolar; para a 

melhoria do mobiliário e recursos pedagógicos das escolas; o que, por sua vez, 

possibilitou a ampliação e a melhoria do atendimento na educação infantil e no ensino 

fundamental.  

A adesão aos programas Mais Educação, Mais Alfabetização, Saúde na 

Escola, Educação Conectada, Cultura Afro, e de programas de Monitoramento e 

Avaliação da Aprendizagem, são as possibilidades trazidas pela Dimensão 3 -Práticas 

Pedagógicas e Avaliação. O Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), Formação pela Escola e as melhorias relacionadas a formação continuada 

dos professores, são as possibilidades ligadas à Dimensão 2 - Formação de 

Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar.  

Quanto à Dimensão 1- Gestão Educacional, pode-se destacar a organização 

da gestão e o planejamento educacional para quatro anos, o que permite uma visão 

sistêmica do que se objetiva para a educação, a médio prazo, permitindo uma melhor 

gestão dos recursos financeiros e pedagógicos.  
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No que concerne à Gestão Democrática, o PAR impulsionou a implementação 

dos Sistemas Municipais de Ensino, dos Conselhos Municipais de Educação e dos 

Conselhos Escolares, mecanismos de efetivação da Gestão Democrática. Cabe 

destacar, também, que o PAR permitiu aos municípios a adesão a cursos de 

formação, visando aprimorar e balizar o trabalho dos gestores e dos conselhos, 

mecanismos de participação da comunidade na gestão educacional e escolar. Entre 

eles pode-se destacar o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação 

(PRADIME), Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de 

Educação (Pró-Conselho), Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, e o Programa Formação pela Escola que é direcionado aos professores, 

aos conselheiros e à comunidade como um todo. Além disso, possibilitou o 

estreitamento na relação entre municípios e União, aprimorando o Regime de 

Colaboração.  

Outra possibilidade trazida é a ligação direta entre as ações do PAR e as Metas 

do Plano Municipal de Educação, de forma a auxiliar os municípios na sua efetivação. 

Nestes aspectos, o PAR repercutiu positivamente na educação dos municípios, pois 

permitiu melhorias e avanços significativos na quantidade e na qualidade do 

atendimento educacional oferecido.  

Contudo, houve também limitações. Como pôde ser observado durante a 

análise de dados, o enfoque do plano ficou mais atrelado à Dimensão 4 -Infraestrutura 

e Recursos Pedagógicos, a qual contempla as ações ligadas ao maior volume de 

recursos financeiros, do que as demais Dimensões. Outra limitação foi a dificuldade 

de gerenciar e trabalhar na plataforma do PAR, principalmente nas Prestações de 

Conta. O que evidencia seu caráter gerencial e burocrático.  

Contudo, o maior entrave do Plano, sem dúvidas está ligado às ações 

desenvolvidas em parceria com o FNDE/MEC, e isso se deve à centralização dos 

recursos e das decisões na esfera federal. Os municípios fazem sua parte: realizam o 

diagnóstico; informam suas necessidades; escolhem as ações a serem 

desenvolvidas; fazem as solicitações; e passam a aguardar a decisão do FNDE/MEC. 

E aqui está a principal lacuna do Plano, apontada pelos pesquisados.  

Nesta direção, os municípios ficam no vácuo. Pois, não há nada a fazer além 

de esperar que o FNDE/MEC aprove e viabilize a efetivação dessas ações. Não há 

informações a respeito dos critérios utilizados pela União para definir que ações serão 

contempladas, nem um índice que possa balizar a escolha por parte do órgão federal. 
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Assim, essa incerteza, configura-se na maior limitação do plano. Seria necessário um 

melhor esclarecimento, por parte do MEC, dos critérios utilizados para a escolha das 

ações que serão efetivadas. O que, por sua vez, traria maior clareza ao município a 

respeito da condução da gestão da educação, possibilitando repensar e reorganizar 

as ações propostas. 

Nesta seara, pode-se concluir, que foram muitas as implicações do PAR na 

gestão dos municípios da AMZOP. Certamente, ele modificou a forma de pensar e 

organizar a gestão da educação municipal. Por mais que a maioria dos municípios 

afirmem que não modificaram a sua gestão para atender as demandas do plano, fica 

claro que isso aconteceu: quando afirmam que aderiram aos programas, pois se não 

aderissem perderiam recursos; quando relatam as inúmeras ações, projetos e 

programas que desenvolveram; quando organizaram os seus sistemas de ensino e os 

órgãos colegiados; entre outras demandas do PAR.  

Desta forma, o PAR influenciou determinantemente a gestão da educação 

municipal. Trazendo inúmeras possibilidades de melhorias para a gestão, para 

infraestrutura física e pedagógica, o que reflete diretamente na qualidade do ensino 

ofertado. Ou seja, diversos foram os ganhos. Contudo, não é possível afirmar que 

cumpriu com êxito seu objetivo de ser um plano que efetivasse a Gestão Democrática. 

E isso é ratificado por diversos motivos: a forma como se deu sua implantação e 

implementação, implicitamente, impositiva, pois, quem não aderisse ao 

PDE/Compromisso Todos pela Educação e não elaborasse o Plano de Ações 

Articuladas, não poderia pleitear por recursos e nem participar dos programas do 

FNDE. O que obrigou a todos os municípios aderirem. 

O Layout do programa foi pensado e definido sem considerar a diversidade 

territorial e cultural brasileira. E o principal, é sim, um instrumento centralizador pois 

retém na esfera federal os recursos, as tomadas de decisão sobre os projetos, os 

programas e ações, cabendo aos municípios a execução das mesmas. O que 

comprova a hipótese deste estudo. 

Em suma, por mais que as opiniões diretas dos municípios não retratem a 

característica gerencial, centralizada, de participação e autonomia limitadas, uma 

análise mais profunda das questões abertas deixa transparecer que o PAR é um 

mecanismo limitado, gerencial, centralizador, que minimiza a autonomia dos 

municípios, envolto em véus de um discurso de gestão democrático-participativa, 
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capaz de efetivar o regime de colaboração entre os entes federados, que na prática 

não se efetiva. 
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7 DESTINO DE SER “RONDINELLA” … DISPERSAR DA SEMENTE: FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim 
a caminhada. Caminhando e semeando, no fim 

terás o que colher”.  
(Cora Coralina, 1889-1985) 

 

Como as “rondinelle” que percorrem longos percursos, migrando em direção ao 

calor, que lhes proporciona o alimento farto e a continuidade da espécie; como 

pesquisadores também se percorre longos caminhos em busca do aprendizado e do 

conhecimento. Agora é chegada a hora de dispersar as sementes apreendidas 

durante a trajetória da pesquisa, pois, como as “rondinelle”, o pesquisador também 

precisa migrar, semeando o saber para que encontre solo fértil e possa frutificar.  

Neste sentido, propõem-se espalhar as sementes deste estudo pelos 

municípios pertencentes à AMZOP, como forma de devolver a eles o resultado da 

pesquisa cultivada em suas terras. Para que o fruto deste cultivo possa gerar novas 

sementes e dar continuidade ao ciclo do conhecimento: semear – cultivar – colher – 

replantar. Para tanto, organizou-se uma proposta de formação continuada que é 

descrita a seguir. 

7.1 PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

Uma das especificidades dos Mestrados profissionais é o Produto como pré-

requisito para a conclusão do curso, caracterizado pela aplicabilidade no ambiente 

profissional do estudante, podendo ser apresentado de diversas formas “[...] alguma 

nova estratégia de ensino, uma nova metodologia de ensino para determinados 

conteúdos, um aplicativo, um ambiente virtual, um texto; enfim, um processo ou 

produto de natureza educacional” (MOREIRA, NARDI, p. 2009). Retratando a 

experiência da pesquisa de modo a implementar estratégias e oportunizar melhorias 

para a área investigada. Por conseguinte, “[...] trazem em sua essência o caráter 

autônomo de pensamento elaborado a partir da pesquisa aplicada com a proposta de 

compartilhar experiências e instrumentalizar seus pares” (NIEZER et. al., 2015). 

Assim sendo, a partir da análise e inferência dos dados obtidos, principalmente 

através dos dados empíricos, percebeu-se a carência de informações a respeito do 
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Plano de Ações Articuladas. Os municípios fazem uso do mesmo, contudo, não 

exploram todas as suas potencialidades. Além disso, fica clara a necessidade de 

aprimorar o conhecimento a respeito da Gestão da Educação, em especial no que se 

refere à Gestão Democrática, seus princípios e mecanismos, de modo a qualificar a 

gestão educacional nos municípios, e, por conseguinte, da educação oferecida em 

suas escolas. 

Nesta seara, como Produto deste estudo, foi desenvolvida uma Proposta de 

Formação Continuada sobre o Plano de Ações Articuladas e a Gestão 

Educacional/Democrática, que possibilitasse a construção e aquisição de 

conhecimentos a respeito da Gestão da Educação Municipal numa perspectiva 

Democrática e participativa e do Plano de Ações Articuladas e seus desdobramentos. 

Vislumbrando formas de incorporação do PAR como metodologia de planejamento 

democrático e participativo da gestão da educação municipal, a partir da participação 

efetiva de todos os segmentos educacionais no seu planejamento, monitoramento e 

acompanhamento. Incrementando e fortalecendo os espaços e instrumentos para a 

gestão democrática dos sistemas de ensino.  

Esta proposta será apresentada ao Presidente da AMZOP e da UNDIME 

Regional, juntamente com os resultados da pesquisa, como possibilidade de ser 

incrementada em 2019, se esta for a vontade dos municípios pertencentes à 

associação. 

7.2 OBJETIVOS 

7.2.1 Objetivo Geral 

Contribuir com a formação dos gestores e/ou técnicos das Secretarias 

Municipais de Educação pertencentes à Associação dos Municípios da Zona da 

Produção (AMZOP), na perspectiva da Gestão Democrática, possibilitando estudos e 

reflexões acerca do Financiamento da Educação, Plano de Ações Articuladas e a 

Gestão Educacional, visando o aprimoramento dos processos de gestão da educação 

municipal. 
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7.2.2 Objetivos Específicos 

a. Contribuir com a formação continuada dos Gestores e Técnicos da Educação 

dos municípios da AMZOP. 

b. Estimular a troca de experiências entre os Gestores e Técnicos da Educação, 

visando a interlocução de saberes e práticas de gestão entre os municípios. 

c. Ampliar a capacidade de compreender, interpretar e aplicar a legislação 

educacional, principalmente no que se refere ao financiamento da educação à 

gestão educacional, e ao Plano de Ações Articuladas. 

d. Contribuir para o aprimoramento da Gestão Educação Municipal na perspectiva 

da Gestão Democrática. 

e. Apontar meios de incorporação do Plano de Ações Articuladas como 

metodologia de planejamento democrático e participativo da gestão da 

educação municipal, a partir da participação efetiva de todos os segmentos 

educacionais no seu planejamento, monitoramento e acompanhamento. 

7.3 METODOLOGIA 

A metodologia está embasada na abordagem híbrida ou educação 

semipresencial. A metodologia híbrida é caracterizada [...] pela adoção de 

modalidades educacionais que podem ser implementadas simultaneamente, o que 

possibilita ao aluno a oportunidade de explorar as potencialidades de ambas as 

metodologias para o seu processo de aprendizagem (GARCIA; SILVA; AMARAL, 

2016).  Neste processo as atividades presenciais e à distância se complementam, pois 

utiliza-se das melhores estratégias de cada modalidade para a construção do 

conhecimento. 

Assim sendo, o curso contará com dois encontros presenciais, de quatro horas 

cada, sendo que no primeiro será realizada uma dinâmica de apresentação dos 

participantes, exibida a proposta do curso, onde serão buscadas sugestões e sanadas 

as dúvidas e explorado o ambiente virtual onde acontecerão as atividades à distância.  

O segundo encontro, acontecerá na culminância do curso, onde serão 

socializadas as Propostas do uso do PAR como mecanismo de Planejamento e 

Gestão Educacional, elaboradas pelos cursistas. 

As demais atividades serão realizadas através do ambiente virtual, onde serão 
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organizados também, fóruns de discussões sobre as temáticas em estudo, de dúvidas 

e de troca de experiências. 

O Curso será composto por quatro Eixos temáticos: Políticas Públicas e 

Financiamento da Educação no Brasil, Gestão Educacional e Gestão 

Democrática/participativa, Plano de Ações Articuladas, conforme apresentado no 

quadro abaixo: 

Quadro 10- Estrutura Curricular do Curso de Formação Continuada 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ressalta-se que a atividade final será realizada em grupos de até três 

municípios, os quais serão organizados no primeiro encontro presencial.  

7.4 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

A formação terá acompanhamento contínuo, de forma a monitorar e avaliar o 

seu desenvolvimento visando detectar as possíveis fragilidades do processo e intervir 

tempestivamente de modo que os objetivos propostos sejam atingidos. Este 

acompanhamento será realizado através dos fóruns e do acompanhamento do 

desenvolvimento das atividades e da frequência. 

Este acompanhamento e a orientação serão feitos pela Professora 

Pesquisadora. Os cursistas deverão desenvolver uma proposta prática de uso do PAR 

como mecanismo de planejamento e gestão da educação em seus municípios, as 

Eixos 
Temáticos 

Financiamento da 
Educação no Brasil e 
repasse de recursos. 

Gestão Educacional 

 

Plano de Ações 
Articuladas 

Conteúdos 

Financiamento da Educação: 
Aspectos Históricos. 

Financiamento da Educação 
na legislação. 

FUNDEB e Recursos 
Próprios. 

Salário Educação 

Programas do FNDE 
(auxílios) 

Gestão Educacional e 
Gestão Escolar 

Gestão Democrática: 
Princípios e 
mecanismos. 

Legislação 
Educacional e a 
Gestão Democrática 

Plano de 
Desenvolvimento da 
Educação: 

Compromisso Todos 
pela Educação. 

Plano de Ações 
Articuladas. 

Planejamento da 
Educação na 
perspectiva do PAR 

Atividade Final 
Elaboração de Proposta do uso do PAR como mecanismo de Planejamento e 
Gestão Educacional nos municípios. 
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quais serão socializadas no segundo encontro presencial. Por fim, será proposto o 

preenchimento de um questionário avaliativo referente ao curso e uma autoavaliação 

para os cursistas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS: DA REVOADA AO REGRESSO À FONTE 

“Rondinelle engaioladas pensam em gaiolas.  
 Rondinelle livres pensam no azul infinito. Eu e 
as Rondinelles temos sonhos comuns. Sonhamos 

com o voo e com a imensidão do céu azul.” 
(Parafraseando Rubens Alves)  

 

Durante o voo pelos caminhos da pesquisa os aprendizados foram profusos. 

Chega agora o momento de refletir sobre esta viagem, avaliando o percurso e 

elucidando os novos conhecimentos adquiridos e construídos. Assim, retorna-se à 

fonte, contudo, a bagagem obtida, faz com que se esvoace com novos olhares e com 

maior confiança no pouso. 

Este estudo foi motivado pela vivência prática no trabalho com o Plano de 

Ações Articuladas. As incertezas e indagações por ele trazidas à gestão da educação 

deram origem ao tema: A Gestão da Educação Municipal a partir da implementação 

do Plano de Ações Articuladas: Democratização ou Centralização. Tendo como 

problemática: Quais as implicações do Plano de Ações Articuladas na Gestão da 

Educação dos municípios pertencentes à região da AMZOP (Associação da Zona da 

Produção)? Sua implementação permite a democratização da gestão da educação 

municipal ou retira esse poder do município centralizando-o na esfera Federal? 

Propondo comprovar ou refutar a seguinte hipótese: O Plano de Ações Articuladas é 

um instrumento que centraliza as decisões na esfera federal, cabendo aos municípios 

executá-las.  

Nesta seara, a pesquisa teve como objetivo central analisar os limites e as 

possibilidades trazidos pelo Plano de Ações Articuladas para a gestão dos municípios 

do Estado do Rio Grande do Sul pertencentes à AMZOP (Associação dos Municípios 

da Zona da Produção), no que se refere a sua democratização. A partir do que foi 

levantado através das pesquisas bibliográfica, documental e do estado do 

conhecimento e, dos dados obtidos através da pesquisa empírica, pode-se afirmar 

que o seu propósito foi atingido, pois foi possível elencar os limites e possibilidades 

que este plano trouxe à educação nos municípios.  

Destaca-se como principal possibilidade o acesso a recursos financeiros de 

infraestrutura para as redes de ensino. Contudo, possibilitou, também, o 

desenvolvimento de programas ligados à formação dos professores e demais 
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profissionais da educação, bem como voltados aos alunos, além de incentivar a 

gestão democrática, através da criação e atuação de diversos conselhos.  

Como principais limitações aparecem o enfoque muito atrelado à Dimensão 4, 

ligada ao repasse de recursos financeiros e à infraestrutura física, principalmente; a 

dificuldade em trabalhar e gerenciar a plataforma do PAR; e, sobretudo, o 

desenvolvimento das ações em parceria com o FNDE/MEC, devido a centralização 

dos recursos e das decisões na esfera federal. Isso, comprova a hipótese do estudo, 

pois, as decisões mais impactantes para a educação ficam atreladas à esfera federal, 

reportando ao problema/tema da pesquisa, comprovando a centralização das 

decisões e o papel coadjuvante dos municípios na gestão de sua educação. 

Desta forma, o estudo confirma, mudanças singulares na gestão da educação 

nos municípios, ocasionadas pela implementação do PAR, que foram apontadas 

como positivas pelos participantes da pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, assentam a 

necessidade de uma análise mais aprofundada e crítica do PAR e da gestão que vem 

sendo desenvolvida, no que se refere à democratização da educação à luz dos 

princípios da autonomia, descentralização de poder e da participação efetiva da 

comunidade na tomada de decisões. Pois, como evidenciou-se, esses princípios não 

estão plenamente incorporados e efetivos na gestão educacional e escolar das redes 

municipais de educação da AMZOP.  

Neste panorama, fundamenta-se o Produto deste estudo. Para que se possa 

democratizar a educação e utilizar o PAR como mecanismo de planejamento 

democrático e participativo, é preciso ressignificá-lo, e isso só será possível a partir 

de um estudo aprofundado que permita conhecer as bases teóricas e legais da gestão 

da educação, da gestão democrática e do plano, para que, em consonância com o 

conhecimento empírico dos gestores municipais, se construa meios de  utilizar o PAR 

como mecanismo de planejamento democrático e participativo da educação 

municipal. 

Isto porque, apesar de ser uma política pública de governo, O PAR caminha 

para tornar-se uma política de estado, visto que já perpassou por três mandatos. Por 

mais que este último ciclo tenha ficado estagnado, trazendo a dúvida quanto à sua 

continuidade ou não, o plano foi retomado. Ou seja, é uma realidade. Os municípios 

aprenderam a organizar-se a partir dele e com ele, tanto que o consideram um 

importante recurso para o aprimoramento da gestão educacional, configurando-se 

numa possibilidade de organização e planejamento para a educação.  
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Assim sendo, poder-se-ia, propor uma mudança de foco, e esta mudança 

consistiria em os municípios explorarem melhor as potencialidades de todas as quatro 

dimensões, não se restringindo tanto à dimensão 4. E assim, buscar aprimorar as 

ações relacionadas à Gestão Educacional, principalmente no que se refere a 

democratização, possibilitando uma maior participação dos órgãos colegiados na 

gestão educacional e escolar, promovendo a autonomia e a descentralização do 

poder. Buscar meios de realmente alavancar formação continuada dos professores, o 

que está intimamente ligada a sua valorização e a qualificação da educação. E por 

último, buscar explorar positivamente todos as possibilidades trazidas pelos 

programas e projetos atrelados ao PAR. 

Por fim, este estudo trouxe uma visão de como este mecanismo interferiu e 

repercutiu de forma geral, na gestão educacional dos municípios pertencentes à 

AMZOP. Contudo, muito ainda pode ser explorado. O estudo mais detalhado do 

desenvolvimento de cada dimensão a partir de uma análise mais profunda dos Planos 

de cada município, possibilitaria ampliar o conhecimento a respeito das possiblidades 

e limitações, em cada dimensão, oportunizando meios para aprimorar o 

desenvolvimento de suas ações, e por consequência, a educação nos municípios. 

8.1 (RE) PENSANDO AS ROTAS DE VOOS... INCERTEZAS NA FORÇA DOS 

VENTOS 

O ir e vir das ‘rondinelle’, que traçam caminhos pelo céu azul, sem cansar, em 

busca de novos lugares, mas sem esquecer as suas origens, faz refletir sobre os 

rumos da educação e das políticas públicas. As rondinelle viajam o mundo, e retornam 

ao seu ninho, sempre que o inverno cessa. Elas possuem um censo de direção muito 

apurado, o que não as deixa perderem-se pelo caminho. 

Contudo, a sociedade não dispõe desta mesma habilidade, alternando os seus 

percursos e por vezes, perde-se pelos caminhos. O momento atual, reflete isso. A 

sociedade brasileira encontra-se em um período de dúvidas frente ao caminho traçado 

por suas escolhas. A sua ainda frágil democracia está em perigo.  

É de conhecimento público que o Brasil passa por um período delicado. Envolto 

em uma crise política, econômica, e porque não dizer, dos valores democráticos. 

Muitas das conquistas sociais estão sendo questionadas, ignoradas e até desfeitas. 

Conforme Boaventura de Sousa Santos (ALMEIDA, 2018, n.p.), chegou-se a um ponto 
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de rotura com a democracia, alertando para o fato de que as ditaduras estão 

assumindo novas faces. Cita como exemplo o que vem acontecendo “[...] no Brasil 

através de uma instrumentalização grotesca do poder judiciário para caricaturar a 

democracia sem a eliminar’, acarretando o enfraquecimento das forças que lutam por 

ela. 

Isso é assinalado pelo autor (2016, p.i.) como fascismo social, que se configura 

nas relações sociais quando a parte mais forte detém um poder muito maior que a 

parte mais fraca, a ponto de poder vetar seus desejos, necessidades e aspirações de 

vida digna.  

Vivemos em sociedades politicamente democráticas e socialmente fascistas. 
Quanto mais se restringirem os direitos sociais e econômico e quanto menos 
eficaz for a ação judicial contra as violações dos direitos existentes, maior 
será o campo do fascismo social. (SOUZA, 2016, p.i.) 

Esta leitura da sociedade retrata muito da realidade vivida no Brasil. Vivencia-

se o enfraquecimento das forças e lutas sociais, ao mesmo tempo em que se 

evidencia o autoritarismo, o extremismo, a rivalidade, e a perda de direitos sociais e 

econômicos, envoltos num discurso de ‘nova política’, de ‘arrumar a casa’, de 

‘salvadores da Pátria’, “criminalizando o protesto social em nome da defesa da 

democracia” (SANTOS, 2016, p.i.). 

  Na área da educação não é diferente. O Brasil encontrava-se num momento 

de construção de uma educação para todos, na busca pela equidade e pela qualidade. 

Muito se avançou neste sentido na última década. Contudo, hoje paira sobre a 

educação brasileira uma nuvem de incertezas. E a educação, mais uma vez, é 

diretamente afetada por essa nova política que está se impondo. 

Por isso, é preciso tencionar o “por vir”. É preciso pensar e analisar o Plano de 

Ações Articuladas a partir conjuntura político-econômico-social atual do país. Neste 

contexto, torna-se desafiador prever o futuro das políticas públicas voltadas à 

educação, das quais faz parte o PAR.  Ao mesmo tempo, compreender e reiterar a 

necessidade de efetivação da Gestão Democrática da Educação, torna-se crucial, no 

sentido de continuar lutando por um Brasil Democrático. 

Nesse viés, este estudo torna-se relevante, pois, é imprescindível que se 

mantenha viva a chama da gestão democrática. Os educadores e educadoras devem 

manter-se firmes em sua luta pela democratização da educação para que se chegue 
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a redemocratização da sociedade. Mais uma vez é preciso que os educadores 

resistam, continuem sua luta pela educação e pela democracia.  

E para isso é imprescindível munir-se de conhecimento, pensar e repensar os 

contextos socioeducativos. O PAR ou, se não ele, seu legado, podem servir de 

ferramentas nesta luta. Após analisar os limites e as possibilidades trazidas pelo plano 

para os municípios da AMZOP, já se tem um panorama daquilo que pode ser ampliado 

e daquilo que precisa ser melhorado. Os municípios tiveram acesso a uma proposta 

de planejamento educacional. Agora é hora de adaptá-la às novas (e velhas) 

necessidades educacionais. Para isso, propõe-se retomar os estudos, compartilhar 

experiências, abastecer-se de novos saberes, e aprimorar a prática gestora, 

fortalecendo-se mutuamente. Enfim, é preciso continuar a voar, é preciso ser 

resistência na luta pela educação como direito de todos, cumprindo e fazendo cumprir 

o dever do Estado, da família, e da sociedade, na sua promoção, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania (e da 

democracia) e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, Art. 205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



127 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, N. R. Boaventura Sousa Santos. A democracia nunca foi compatível com 
o capitalismo. Jornal I. 23 abr. 2018. Disponível em: < 
https://ionline.sapo.pt/609373> Acesso em: 10 nov. 2018. 

ALVES, R. As Melhores Cônicas de Rubem Alves. Campinas-SP: Papirus, 2008. 

AMZOP. Estatuto da Associação dos Municípios da Zona da Produção. 2013. 

ARRUDA, C.A. Colaboração intergovernamental ou indução de ações pela 
União? analisando a implementação do Plano de Ações Articuladas (PAR) em 
municípios do Agreste de Pernambuco. 2013. 154 f. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. Programa de Pós-Graduação 
em Educação Disponível em: < https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12859> 
Acesso em: mar. 2018. 

AZEVEDO, F. [et. al.]. Manifestos dos pioneiros da Educação Nova (1932) e dos 
educadores 1959. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. 
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4707.pdf> 
Acesso em: 03 mai. 2017. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 1977. 

BARLETA, I. A. A gestão educacional no plano de ações articuladas do 
município de Macapá-AP: concepções e desafios. 2015. 218 f. Tese (Doutorado) - 
Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da Educação, Belém, 2015. 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Disponível em: 
<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8336> Acesso em: mar. 2018. 

BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília: 1998. Vol. 1. 

BRASIL. Congresso Nacional. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Senado Federal, Centro gráfico, 1988. 

BRASIL. Decreto n° 6.094, de 24 de abril de 2007. Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação. Brasília, DF, 2007a. 

BRASIL. Lei n°. 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providencias, publicado no DOU. Brasília, DF, 10 jan. 2001. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Módulo FUNDEB: Brasília: MEC, FNDE, 
2009. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial. Brasília, DF: MEC, 1996. 

BRASIL. Ministério da Educação. Plano de Ações Articuladas: 2016-2019. Manual 
do usuário Etapa Planejamento. Brasília, DF, 2017. 

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12859
http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8336


128 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Plano de Ações Articuladas: 2016-2019. Manual 
do usuário Etapa Preparatória e Diagnóstico. Brasília, DF, 2016. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Plano Nacional de 
Educação - Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Diário Oficial. Brasília: MEC, 
SEB, 2014. 

BRASIL. PDE. O Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões, Princípios e 
Programas. Brasília: MEC, 2007b. 

CAMINI, L. A relação do MEC com os entes federados na implantação do 
PDE/Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação: Tensões e Tendências. 
Jornal de Políticas Educacionais. n. 8, jul/dez, 2010. P. 03-13. Disponível em:< 
https://revistas.ufpr.br/jpe/article/view/21827/14282>. Acesso em: 09 set. 2018. 

CASTRO, A., LAUANDE, M. A descentralização como componente da Gestão 
Educacional.  Disponível em: 
<http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/08.pdf> Acesso em: 0 
set. 2018. 

CASTRO, R. et. al. Mapeando outras metodologias de pesquisa em educação: 
compartilhamento viral no facebook. Disponível em: 
<http://ticeduca.ie.ul.pt/atas/pdf/157.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2018. 

CORTELLA, M. S.  Pensatas Pedagógicas: Nós e a Escola – Alegrias e Agonias. 
Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. 

CORTELLA, M. S. Política é coisa de Idiota? Disponível em: 
<http://www.infonet.com.br/blogs/claudionunes/ler.asp?id=185661> Acesso em: abr. 
2018. 

CURY, C.R.J. Gestão Democrática da Educação: exigências e desafios. Revista 
Brasileira de Política e Administração da Educação. V. 18, n. 2, jul./dez, 2002. 

FAREZENA, N. e LUCE, M. O regime de colaboração intergovernamental. In: 
GRACIANO, M. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) / São Paulo: 
Ação Educativa, 2007. Em Questão, v. 4. P. 9-13. Disponível em: < 
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/images/publicacoes/pdfs/emquesto4_miol
o.pdf> Acesso em: 08 set. 2018. 

FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. 
Tradução Magda Lopes. Porto Alegre, Penso, 2012. 

FLICK, U. Introdução à Pesquisa Qualitativa. 3ª ed. Porto Alegre. Artmed, 2009. 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1981. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1997. 



129 

 

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17ed., Rio de Janeiro. Editora Paz e Terra. 
1987. 

FREITAS, K. S. de e PILLA, S. B. Gestão Democrática da Educação. In: BRASIL. 
PRADIME: programa de apoio aos dirigentes municipais de Educação. Brasília, DF, 
MEC, 2006. Vol. 3. 

GARCIA, A. SILVA, R. e AMARAL, S. Metodologia Híbrida como alternativa à 
metodologia educacional tradicional. ARTEFACTUM – Revista de Estudos em 
Linguagem e Tecnologia.  v. 13, n. 02/2016. Disponível em: < 
http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/article/view/1123> Acesso em: 
03 nov. 2018. 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

LAKATOS E.M e MARCONI M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. 5ª ed. 
São Paulo. Atlas, 2003. 

LÜCK, H. A. Concepções e Processos Democráticos de Gestão Educacional. 
9.ed. Série Cadernos de Gestão. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013. 

LÜCK, H. Gestão Educacional: uma questão paradigmática. 3. ed. Petrópolis-RJ: 
Vozes, 2007. Série Cadernos de Gestão. Vol. 1. 

MARCONI, M. A. e LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 
5.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARTINS, P. S. O financiamento da educação básica como política pública. 
RBPAE. v. 26, n.23, p.497-514, set./dez. 2010. 

MOREIRA, M. A., NARDI, R. O Mestrado profissional na área de Ensino de Ciências 
e Matemática. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia – v. 2, n. 3, 
p. 1-9, set/dez, 2009. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/286258260_O_mestrado_profissional_na_a
rea_de_Ensino_de_Ciencias_e_Matematica_alguns_esclarecimentos>. Acesso em: 
03 nov. 2018. 

MOROSINI, M.C. e FERNANDES, C. M. B. Estado do Conhecimento: conceitos, 
finalidades e interlocuções. Educação por Escrito, Porto Alegre, v. 5, n.2, p.154-
164, jul.-dez.2014. Disponível em: < file:///C:/Users/User/Downloads/18875-77496-1-
PB.pdf> Acesso em: mar. 2018. 

NIEZER, T. M, et. al. Caracterização dos Produtos Desenvolvidos por um Programa 
de Mestrado Profissional da Área de Ensino de Ciências e Tecnologia. Revista 
Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia.  v. 8, n. 3, 2015. Disponível em: 
<https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/2084/2177> Acesso em: 03 nov. 
2018 

NOGUEIRA, O. Vocabulário de política. Brasília: Senado Federal, Coordenação de 
Edições Técnicas, 2015. Coleção Ciência Política, v. 5. 



130 

 

OLIVEIRA, E. et. al. Análise de Conteúdo e Pesquisa na Área da Educação. Revista 
Diálogo Educacional, Curitiba, v.4, n.9, p.11-27, maio. /ago. 2003. 

ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T. As pesquisas denominadas do tipo “estado da 
arte” em educação. Diálogo Educacional, v. 6, n. 19, p. 37-50, set./dez., 2006. 

SANTOS, B. S. A difícil democracia: reinventar as esquerdas. São Paulo: 
Boitempo, 2016. [recurso digital] 

SAVIANI, D. O Plano de Desenvolvimento da Educação: Análise do Projeto do 
MEC. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1231-1255, 
out. 2007. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: mar. 2018. 

SCHILLING. Bobbio e os fundamentos da democracia. Disponível em: 
<http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/2004/01/14/001.htm> Acesso em: 24 
abr 2009. 

SOUSA, K. e CASTRO, A. Federalismo cooperativo e Plano de Ações 
Articuladas (PAR): Algumas aproximações teóricas. Ensaio: 
aval.pol.públ.Educ. [online]. 2017, vol.25, n.97, pp.874-896.  Epub Aug 21, 2017. 
ISSN 0104-4036.  http://dx.doi.org/10.1590/s0104-40362017002500944. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
40362017005007102&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 09 set. 2018. 

SOUSA, R. O plano de ações articuladas e a gestão educacional do município 
de Altamira-Pará. 2015. 196 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do 
Pará, Instituto de Ciências da Educação, Belém, 2015. Programa de Pós-Graduação 
em Educação. <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6712> Acesso em: mar. 
2018. 

TELLES, R. A efetividade da “matriz de amarração” de Mazzon nas pesquisas em 
Administração. Revista de Administração, São Paulo, v. 36, n.4, p. 64-72, 
outubro/dezembro, 2001. Disponível em: < 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/829428/mod_resource/content/1/Matriz%20d
e%20Mazzon.pdf> Acesso em: abr. 2018. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

VASCONCELLOS, L; GUEDES, L. E-Surveys: Vantagens e Limitações dos 
Questionários Eletrônicos via Internet no Contexto da Pesquisa Científica. Disponível 
em: 
<http://sistema.semead.com.br/10semead/sistema/resultado/trabalhosPDF/420.pdf>. 
Acesso em: 04 ago. 2018. 

VIEIRA, S. L. e FARIAS, I. M. S. de. Política educacional no Brasil. Brasília: Liber 
Livro Editora, 2007. 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos.2. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2001. 

Sites consultados: 

http://www.terra.com.br/voltaire/capa.htm
http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6712


131 

 

<http://bdtd.ibict.br/vufind/> 

<http://www.capes.gov.br/> 

<http://www.fnde.gov.br/programas/par/par-apresentacao>  

<http://www.rondinha.rs.gov.br/site/> 

< https://www.todospelaeducacao.org.br/> 

 

 

  

https://www.todospelaeducacao.org.br/


132 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
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APÊNDICE C - MATRIZ DE AMARRAÇÃO - FASE 1: VISÃO GERAL DO PROJETO DE PESQUISA 

Problema de 
Pesquisa 

(1) 

Tema 
(2) 

Hipótese 
(3) 

Objetivo Geral 
(4) 

Objetivos Específicos 
(5) 

Metodologia/ 
Coleta de 

Dados 
(6) 

Composição do 
Referencial 

Teórico 
(7) 

Produto 
(8) 

Quais os 
limites e 
possibilidades 
trazidos pelo 
Plano de 
Ações 
Articuladas à 
Gestão da 
Educação dos 
municípios 
pertencentes à 
região da 
AMZOP 
(Associação 
dos Municípios 
da Zona da 
Produção)?  

 

Plano de 
Ações 
Articuladas na 
Gestão da 
Educação de 
Municípios 
pertencentes à 
Associação 
dos Municípios 
da Zona da 
Produção 
(AMZOP)-RS 

O Plano de 
Ações 
Articuladas é 
um 
instrumento 
que centraliza 
as decisões na 
esfera federal, 
cabendo aos 
municípios 
executá-las. 
 

Analisar os 
limites e 
possibilidades 
trazidos pelo 
Plano de 
Ações 
Articuladas - 
PAR para a 
gestão da 
Educação de 
municípios do 
Estado do Rio 
Grande do Sul 
pertencentes à 
AMZOP 
(Associação 
dos Municípios 
da Zona da 
Produção), 
com vistas à 
construção de 
uma proposta 
de Formação 
Continuada 

Estudar os marcos legais e a 
historicidade da criação e 
implementação do PAR, a partir dos 
princípios da gestão democrática da 
educação. 
 
Analisar a organização da gestão 
educacional dos municípios alvos da 
pesquisa a partir das premissas da 
Gestão Democrática: autonomia; 
descentralização de poder e 
participação. 
 
Apontar as principais implicações do 
Plano de Ações Articuladas na gestão 
da educação nos municípios 
investigados. 
 
Organizar uma Proposta de 
Formação Continuada sobre o 
Financiamento da Educação, Gestão 
Democrática e Plano de Ações 
Articuladas, a ser disponibilizado à 
Associação dos Municípios da Zona 
da Produção (AMZOP), a partir do 
estudo realizado, considerando as 
dúvidas e contribuições das 
municipalidades a respeito do Plano 
de Ações Articuladas e da Gestão 
Democrática da Educação. 
 

Pesquisa 
qualitativa. 
 
Estado do 
Conhecimento: 
Um olhar sobre 
o Plano de 
Ações 
Articuladas e 
suas 
influências na 
Gestão da 
Educação 
Municipal 
 
Estudo de casos 
múltiplos: 
Desenvolvido 
nos municípios 
pertencentes à 
AMZOP. 
 
Instrumentos de 
pesquisa: 
questionário on-
line 
 
 

A Gestão 
Educacional do 
Brasil: Aspectos 
Históricos e 
Marcos Legais. 
 
Gestão 
Democrática da 
Educação: 
princípios e 
mecanismos 
 
O Plano de 
Desenvolvimento 
da Educação,  
 
Plano de Metas 
Compromisso 
Todos pela 
Educação, e  
 
Plano de Ações 
Articuladas. 
 
 
 
 
 

Como Produto deste estudo, foi 
desenvolvida uma Proposta de 
Formação Continuada sobre o Plano 
de Ações Articuladas e a Gestão 
Educacional/Democrática, que 
possibilitasse a construção e 
aquisição de conhecimentos a 
respeito da Gestão da Educação 
Municipal numa perspectiva 
Democrática e participativa e do 
Plano de Ações Articuladas e seus 
desdobramentos. Vislumbrando 
formas de incorporação do PAR 
como metodologia de planejamento 
democrático e participativo da 
gestão da educação municipal, a 
partir da participação efetiva de 
todos os segmentos educacionais 
no seu planejamento, 
monitoramento e acompanhamento. 
Incrementando e fortalecendo os 
espaços e instrumentos para a 
gestão democrática dos sistemas de 
ensino. 
 

Amarração 4 5 1 2 4 4 5 7 9 5 6 9 1 2 3 
4

4 

 


