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RESUMO 

 

 

A presente tese analisa o Plano de Ações Articuladas - PAR e seu desdobramento 
no conjunto de ações previstas no Plano municipal, sob a égide da dimensão da 
gestão educacional no Município de Portel, no Estado do Pará no período de 2007 a 
2010. Consiste também em levantar as possíveis interferências do Sistema 
Integrado Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação – 
SIMEC- módulo PAR, no processo de condução da educação municipal. O objetivo 
geral da tese é analisar o processo sistêmico de implantação do PAR, como 
instrumento estratégico de gestão educacional dos sistemas municipais de ensino e 
seu resultado na construção de políticas públicas e de gerenciamento do sistema 
municipal de ensino de um município, geograficamente isolado no espaço 
amazônico, e com os piores resultados no IDEB – o município paraense de Portel, 
no arquipélago de Marajó. A metodologia da pesquisa é um estudo de caso, de 
cunho qualitativo, e se caracteriza pela modalidade analítica, compreende a revisão 
bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo no Município de Portel, 
no Arquipélago de Marajó, proporcionando contato direto com a equipe ou comitês 
locais, acompanhada de entrevistas semiestruturadas com a equipe elaboradora do 
PAR. A partir das primeiras inserções teórico-práticas evidenciou-se uma política 
pública sistêmica articulada, técnico-operacional e burocrática, com uma demanda 
de ações além da capacidade do ente municipal sob o ponto de vista da gestão 
educacional.  
 

 

PALAVRAS – CHAVE: Plano de Ações Articuladas. Política Educacional. Educação 
Básica. Planejamento educacional.   
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ABSTRACT 
 

 

This thesis analyzes the Joint Action Plan - PAR and its deployment in the action set 
in the Plan Hall, under the auspices of the size of educational management in the 
Municipality of Portel in the state of Pará in the period 2007-2010. It also consists in 
raising the possible interference of the Integrated Planning, Budget and Finance of 
the Ministry of Education - SIMEC - PAR module, the process of conducting the 
municipal education.The overall objective of the thesis is to analyze the systemic 
process of implementation of PAR as strategic management tool municipal 
educational systems for teaching and its result in the construction of public policy and 
management of the municipal education of a city, geographically isolated in space 
Amazon, and the worst results in IDEB - the city of Para Portel in Marajó 
archipelago.The research methodology is a case study, a qualitative, and is 
characterized by analytical and comprises a literature review, documentary research 
and field research on the City of Portel in Marajó Archipelago , providing direct 
contact with staff or local committees , followed by semi-structured interviews with 
staff setting-up of the PAR . From the first theoretical-practical inserts revealed a 
systemic articulated public policy, technical, operational and bureaucratic, with a 
demand for action beyond the capacity of the municipal entity from the point of view 
of educational administration. 
 
 
KEY - WORDS: Joint Action Plan.Educational Policy.Basic Education.Educational 
planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente Tese analisa o Plano de Ações Articuladas – PAR integrante do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e seu desdobramento no conjunto 

de ações previstas no Plano municipal (1) de Educação do Município de Portel-PA, 

buscando com isso, observar a gestão educacional como um instrumento 

estratégico (2) e levantar as incursões do Sistema Integrado Planejamento (3), 

Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC) módulo PAR, no 

processo de gestão da educação municipal, tendo em vista a implementação do 

regime de colaboração entre os entes federados (4), por meio do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (PMCTE).  

O governo federal, tomando como base a avaliação da situação da 

educação básica em cada município apontada pelo Índice Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), propôs destinar recursos financeiros e apoio técnico aos 

municípios cujo desempenho ficasse abaixo do esperado. Sendo assim, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), considerando o IDEB, 

selecionou municípios de todo o país, que poderiam usufruir da prioridade de 

atendimento na concessão de benefícios. 

Desse modo, os municípios brasileiros teriam de aderir ao termo de adesão 

e de cooperação entre os entes federados, condição indispensável para a 

implementação e elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR), que estabelece 

um conjunto de ações, financiadas pelo Ministério da Educação. O PAR de cada 

município deve ser elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da 

criação de um comitê local, composto por diversos representantes da sociedade 

civil, obedecendo ao conjunto de diretrizes estabelecidas pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação.  

Uma vez realizado o diagnóstico da situação educacional do município, 

através do comitê local e supervisores técnicos enviados pelo Ministério da 

Educação, os dados coletados e, enviados, em 2007, ao MEC por meio do Sistema 

Integrado Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação – 

SIMEC- módulo PAR, foram interpretados e traduzidos em um conjunto de ações e 

subações, que constituíram o PAR de cada município.  
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Em cada município brasileiro foi criado um Comitê Local do Compromisso 

que elaborou um relatório público, contendo todas as informações relacionadas à 

realidade local, baseada no conjunto de dados coletados e discutidos previamente 

pelo comitê. Desse relatório público, emergiram diversos problemas que foram 

sendo detectados por esse comitê, como: a necessidade de melhorar a qualidade na 

educação básica; a precariedade das condições de funcionamento das escolas; a 

ausência, ou fragilidade de projetos educacionais e pedagógicos comprometidos 

com a formação de sujeitos plenos e de direitos; a ausência de controle social sobre 

as políticas de educação municipal; gestões educacionais pouco ou nada 

identificadas com a natureza mediadora e dialógica da educação; e a inexistência de 

sistemas municipais de ensino.  

Diante disso, esta tese pretende analisar o PAR como um instrumento de 

gestão educacional dos sistemas de ensino e, como docente e pesquisador, 

contribuir com a ampliação da pesquisa e do conhecimento, acerca da necessidade 

de alcançar a efetivação dos sistemas municipais e a construção de planos 

municipais de educação que sejam instrumentos de controle social participativo da 

sociedade civil, a partir da interface com o PAR dos municípios.  

Diante desses desafios, é importante citar a minha trajetória de vida pessoal 

e profissional, e minha identificação com o tema em foco. Tive a oportunidade de 

participar da gestão de uma escola pública estadual, na função de diretor escolar, 

durante 18 anos, contribuindo com a organização do trabalho pedagógico da escola. 

No início do ano de 2007, participei como assessor técnico do MEC pela 

Universidade Federal do Pará (UFPA) para elaborar o PAR dos municípios 

paraenses. Foram visitados, em caráter de consultoria técnica, os seguintes 

municípios: municípios do nordeste paraense: Santa Luzia do Pará, Quatipuru e 

Vigia de Nazaré e quatro pertencentes a ilha do Marajó: Santa Cruz do Arari, 

Salvaterra, Breves e Portel. Faço parte da Secretaria de Estado de Educação do 

Estado do Pará, como técnico da comissão de assessoramento das eleições direta 

para diretores de escolas e professor no ensino médio. 

De acordo com proposta inicial do MEC trabalhou-se prioritariamente com 

1.242 municípios com a mais baixa classificação, dados de 2005, abaixo de 2,3 

pontos na classificação do IDEB. A partir de 2008, o MEC estendeu a sua atuação 

prioritária aos 1.242 municípios com o mais baixo índice atestado pelo IDEB, tendo 

como referência os resultados do IDEB, de 2005 e 2007. Paralelamente, foi criado 
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também o Grupo de Trabalho (GT) das Capitais e Grandes Cidades, composto por 

175 cidades com maior população. Esse GT foi criado, segundo o Ministério, porque 

estes municípios possuem uma grande porcentagem de matrículas da educação 

básica em suas redes de ensino (BRASIL, 2010, p. 75).  

De acordo com o PDE/MEC (2007) “o escopo é atender imediatamente os 

1.242 municípios e as 7.085 escolas com os mais baixos indicadores e, em curto 

prazo, todos os que estejam abaixo da média nacional”. Na prática, o governo, com 

o PAR, queria ir até aos municípios para estabelecer um regime de colaboração por 

adesão que fosse considerado voluntário e não impositivo ao município. Os 

trabalhos de implantação do PAR contaram com um arranjo organizacional 

constituído por membros da Diretoria de Articulação e Apoio aos Sistemas da 

Educação Básica (DASI) da Secretaria de Educação Básica do MEC, do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e por quarenta consultores que 

foram designados para o trabalho de campo. Posteriormente, diante da grande 

demanda de elaboração do PAR de todos os 27 estados e dos 5.635 municípios, o 

MEC firmou parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), Secretaria de 

Estado de Educação do Pará – SEDUC-PA e União dos Dirigentes Municipais – 

UNDIME-PA para a capacitação dos municípios com a finalidade da elaboração dos 

respectivos PAR e realização da análise técnica desses planos. 

 

É fato que uma equipe, ainda que bem inteirada dos dados 
estatísticos de um sistema de ensino e democraticamente 
representada por todos os segmentos relacionados à educação, não 
conseguirá elaborar um projeto para os próximos quatro anos, 
envolvendo dimensões como gestão escolar, formação de 
professores e de profissionais de serviços e apoio escolar, práticas 
pedagógicas e avaliação, infraestrutura física e recursos 
pedagógicos, em apenas três dias (SOUSA, 2009, p. 11/12). 

 

Concorda-se com Sousa (2009), pois o fator tempo foi prejudicial para a 

consecução dos objetivos propostos pela equipe responsável, uma vez que a 

maioria delas foi formada às pressas, sem critérios nenhum, mesmo sabendo da 

normativa existente de constituição do Comitê Local l do Compromisso.  

Da análise geral do Instrumento de Campo -, documento orientador das 

atividades de acompanhamento da equipe, depreende-se que o PAR é um 

instrumento de planejamento de caráter normativo, burocrático e gerencial. Como 

novidade, o PAR trouxe para o processo de elaboração um sistema eletrônico – o 



 
 

17 
 

Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do MEC (SIMEC) – que 

pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet. Esse processo de 

elaboração permite certa celeridade no fluxo gerencial do processo. Na prática, esse 

ponto positivo esbarra nos problemas de acesso à internet e conectividade de 

muitos municípios brasileiros, que não dispõem de internet banda larga, o que 

dificulta o trabalho de preenchimento do PAR, tal como foi o caso do Município de 

Portel, que apresenta uma grande dificuldade no que diz respeito aos meios 

tecnológicos. 

Em vista disso, cada município brasileiro dispõe de um relatório público que 

é gerado pelo SIMEC, contendo ipsis litteris todas as informações relacionadas à 

realidade educacional local, baseada no conjunto de dados informados e discutidos 

previamente pelo Comitê Local do Compromisso, que como uma instância voltada 

ao controle, mobilização, participação e encaminhamento das ações deliberadas, 

nos quais foram detectados diversos problemas, a saber: a precariedade das 

condições de funcionamento das escolas; a ausência de controle social sobre as 

políticas de educação municipal; gestões municipais educacionais pouco ou nada 

identificadas com a natureza mediadora e dialógica da educação; e inexistência de 

sistemas municipais de ensino. Ressalte-se que dos 143 (cento e quarenta e três) 

municípios que integram o Estado do Pará, apenas o município de Santa Cruz do 

Arari deixou de assinar o Termo de Adesão Plano de Metas Compromissos Todos 

pela Educação, uma vez que o gestor municipal pertencia, à época,  à outra 

bandeira partidária, ao contrário dos outros que foram assessorados. No início, os 

consultores atenderam 85 municípios que foram considerados pelo MEC e FNDE 

como prioritários em função dos baixos Índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica. Posteriormente, foram atendidos outros municípios considerados não 

prioritários.   

No Estado do Pará, foi elaborado um relatório concomitante pelos 

coordenadores do projeto PAR-AMAZÔNIA/UFPA (2008). Esse relatório condensa o 

trabalho realizado pelos consultores técnicos do MEC no Estado do Pará, e sua 

complexidade em virtude das enormes dificuldades que afligem os municípios 

paraenses, que vão desde problemas de infraestrutura até os de ordem técnica, 

passando por carências financeiras, o que têm impedido o pleno desenvolvimento 

de seus sistemas de ensino.  
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Diante disso, o mesmo relatório (2008), 

 

[...] enfatiza que a maioria das experiências vivenciadas pelos 
consultores técnicos corroborou com a ideia de que, em nosso 
estado, o deslocamento de pessoas e mesmo de cargas ainda é uma 
aventura na qual não se sabe ao certo o que se pode encontrar: 
estradas de rodagem em péssimo estado; travessia de balsas; 
viagens fluviais em voadeiras e rabetas1 com certo grau de 
insegurança, desconforto, transportes alternativos inusitados como, 
”moto-táxis”, “bicitáxis”2, carroças, caronas, aos convencionais, como 
ônibus e vans, dentre outros, se caracterizaram como um desafio 
quase insuperável, o que torna o desgaste físico inevitável devido às 
grandes distâncias para a chegada aos municípios. Além do aspecto 
referente às grandes distâncias, algumas manifestações e conflitos 
regionais políticos, econômicos e sociais, tais como mudanças de 
Prefeitos, de Secretários de Educação, dificultam o deslocamento e a 
permanência das equipes nas cidades. 

 

Apesar das dificuldades apresentadas no relatório (2008) no Estado do Pará, 

a Universidade Federal do Pará - UFPA em conjunto com a Secretaria de Estado de 

Educação-SEDUC-PAPe a União Nacional dos Dirigentes Municipais - UNDIME, 

apresentaram os resultados preliminares dos 143 municípios paraenses, que 

participaram da elaboração do PAR, dentre os quais, os cincos piores resultados 

ficaram com os municípios de Portel, Bagre, Chaves, Anajás e Santa Cruz do Arari, 

todos pertencentes à ilha de Marajó.   

Com base nessas premissas, fez-se necessário desenvolver um esforço 

para sistematizar a situação geral da educação no município de Portel, verificando 

que por meio de indicadores e critérios utilizados como padrões de comparação, 

julgamento ou apreciação, pode-se verificar aqueles municípios que mais 

apresentaram pontuação entre 1,0 e 2,0 na dimensão da gestão.  Os técnicos da 

Secretaria da Educação de cada município atribuíram uma pontuação, a partir dos 

indicadores e o processamento dessa pontuação foi denominado “média por 

dimensão”, valor que apresenta um conjunto de resultados oriundos de cada 

dimensão constitutiva do PAR 

A análise dessa média por dimensão constitui o Índice de Satisfação por 

Dimensão do PAR - ISDP, do projeto PAR-AMAZÔNIA (2008). Esses municípios 

apresentaram resultados adversos no que tange aos critérios de pontuação 

estabelecidos pelo MEC, uma vez que baseado nas informações contidas no PAR 

                                                           
1
 Voadeiras e rabetas são meios de transportes utilizados pelas populações ribeirinhas. 

2
 Moto-táxis e bicitáxis são meios de transportes utilizados pela população urbana e rural. 
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dos municípios, evidenciou-se um conjunto de resultados negativos, do ponto de 

vista da realidade observada e mensurada pelo Comitê Local.  

Esses resultados podem ser visualizados nas tabelas abaixo:  

A tabela 01 apresenta uma média de resultados das quatro dimensões do 

PAR dos cincos municípios pesquisados, ou seja, Gestão Educacional, Formação de 

professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, Práticas Pedagógicas e 

Avaliação e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, demonstrando com isso, 

uma totalização das informações contidas no PAR. Os resultados evidenciam certa 

fragilidade desses municípios em todas as dimensões.  

 

 

Tabela01: Média Geral por Município 
MUNICÍPIOS MÉDIA 

Portel 1,61 
Bagre 1,54 

Chaves 1,48 
Anajás 1,43 

Santa Cruz do Arari SA 
FONTE: UFPA/PAR-AMAZÔNIA-ISDP- 2009 

 

 

Na tabela 02 apresentam-se os resultados da dimensão da gestão 

educacional, incluindo todas as pontuações possíveis e, demonstrando que nessa 

dimensão os problemas são diversificados entre os municípios apontados no 

Relatório, ou seja, é a dimensão em que mais os municípios apontaram resultados 

insatisfatórios, que vão desde a ausência do poder público municipal até a condução 

da educação do município.  

 

 

Tabela 02: Média por Dimensão/Gestão Educacional 
MUNICÍPIOS MÉDIA 

Muaná 47 
Portel 27 
Bagre 32 

Chaves 26 
Anajás 28 

FONTE: UFPA/PAR-AMAZÔNIA-ISDP- 2009 
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Finalmente, na tabela 03 são apresentados os resultados específicos quanto 

à quantidade de notas atribuídas de 1 e 2 na dimensão da gestão educacional. 

Nesse caso, as pontuações obtidas caracterizam as necessidades urgentes dos 

municípios quanto ao conjunto de ações e subações demandadas por essa 

dimensão.  

Nesse contexto, percebe-se que as pontuações 1 e 2 foram as mais 

atribuídas pelo Comitê Local, significando no critério de pontuação 1 – que a 

descrição aponta para uma situação crítica, de forma que não existem aspectos 

positivos, apenas negativos ou inexistentes. Serão necessárias ações imediatas e 

estas poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC; no critério de 

pontuação 2 – a descrição aponta para uma situação insuficiente, com mais 

aspectos negativos do que positivos; serão necessárias ações imediatas e estas 

poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC.  

 

 

Tabela 03: Quantidade de notas atribuídas p/Dimensão/Gestão Educacional 
 
 

MUNICÍPIOS 

PONTUAÇÃO 

4 3 2 1 

Portel 0 1 5 14 

Muaná 0 1 7 11 

Anajás 0 1 7 11 

Chaves 0 2 5 10 

Bagre 1 1 8 9 
FONTE: UFPA/PAR-AMAZÔNIA-ISDP- 2009 

 

 

Diante desses resultados, escolheu-se o município de Portel, por apresentar 

na dimensão da gestão educacional, os piores índices, que correspondem ao 

município que mais indicou a pontuação (1,0)3. Esse quantitativo corresponde à 

situação do município na época em que os assessores do MEC foram até eles.   

                                                           
3
Critério de pontuação 1 – a descrição aponta para uma situação crítica, de forma que não existem 

aspectos positivos, apenas negativos ou inexistentes. Serão necessárias ações imediatas e estas, 
poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC; 2 - Critérios de pontuação 2 – a 
descrição aponta para uma situação insuficiente, com mais aspectos negativos do que positivos; 
serão necessárias ações; imediatas e estas poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do 
MEC; Critério de pontuação 3 – a descrição aponta para uma situação satisfatória, com mais 
aspectos positivos que negativos, ou seja, são desenvolvidas, parcialmente, ações que favorecem o 
desempenho do indicador; e Critério de pontuação 4 – a descrição aponta para uma situação positiva, 
ou seja, para aquele indicador não serão necessárias ações imediatas. (BRASIL, 2007). 
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Nesse sentido, percebeu-se que esses resultados demonstravam realidades 

diferentes ou até mesmo idênticas, mas cada uma dentro de suas especificidades 

locais. Tais realidades refletiram aquilo que previamente foi pensado e construído 

para parecerem perfeitamente adequadas à proposta de intervenção do governo 

federal, por meio do SIMEC - módulo PAR. Esse módulo PAR é um sistema 

tecnológico-operacional e sistêmico, que dispõe de todas as informações prévias, 

disponibilizadas para a elaboração do PAR. Tais estruturas sistêmicas se 

caracterizam pelo conjunto de ações e subações pré-estabelecidas; pontuações 

atribuídas pelo Comitê Local do Compromisso nas dimensões (Gestão Educacional); 

Relatórios públicos; Plataforma de acompanhamento e controle; Elaboração do 

PAR. Foram organizadas e estruturadas sob os moldes da concepção de um 

planejamento estratégico. O PAR, oriundo dessa estrutura, apresenta um conjunto 

de ações e subações pré-estabelecidas dentre as quais, os municípios brasileiros 

poderiam ou não ser contemplados, dependendo das respostas ou pontuações 

atribuídas pelo Comitê Local do Compromisso nas quatro dimensões: Gestão 

Educacional; Formação de professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio 

Escolar; Práticas Pedagógicas; e Avaliação e Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos, previstas no instrumento de campo, utilizado durante a fase do 

diagnóstico da situação educacional local. Cada dimensão é composta por 

diferentes áreas de atuação, cada área apresenta indicadores específicos 

pontuados, segundo a descrição de critérios, que correspondem a quatro níveis (1, 

2, 3 e 4)4. 

Essa pontuação gerada para cada indicador é o fator determinante para a 

elaboração do Plano local, ou seja, na metodologia utilizada por esse sistema, 

apenas critérios de pontuação 1 e 2 representam situações insatisfatórias ou 

inexistentes, e, portanto, geram ações e subações; os critérios pontuados com 3 ou 

4 representariam situações satisfatórias, para as quais, pelo menos naquele 

momento, não se fazia necessária nenhuma intervenção.  

                                                           
4
Critério de pontuação 1 – a descrição aponta para uma situação crítica, de forma que não existem 

aspectos positivos, apenas negativos ou inexistentes. Serão necessárias ações imediatas e estas, 
poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC; 2 - Critérios de pontuação 2 – a 
descrição aponta para uma situação insuficiente, com mais aspectos negativos do que positivos; 
serão necessárias ações; imediatas e estas poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do 
MEC; Critério de pontuação 3 – a descrição aponta para uma situação satisfatória, com mais 
aspectos positivos que negativos, ou seja, são desenvolvidas, parcialmente, ações que favorecem o 
desempenho do indicador; e Critério de pontuação 4 – a descrição aponta para uma situação positiva, 
ou seja, para aquele indicador não serão necessárias ações imediatas. (BRASIL, 2007).  
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Diante do exposto, foram elencados os seguintes objetivos:  

 

O objetivo geral da tese é analisar o processo sistêmico de implantação do 

PAR, como instrumento estratégico de gestão educacional dos sistemas municipais 

de ensino e seu resultado na construção de políticas públicas e de gerenciamento 

do sistema municipal de ensino de um município, geograficamente isolado no 

espaço amazônico, e com os piores resultados no IDEB – o município paraense de 

Portel, no arquipélago de Marajó.  

Consequentemente emergiram diversas questões norteadoras, no âmbito da 

elaboração PAR no município, como:  

 

1 - Como foram concebidos processos de construção do PAR, como 

instrumento estratégico de planejamento e implementadas as ações previstas para o 

município?   

2 – O Plano de Ações desenvolveu um programa consistente de ações para 

organizar o sistema municipal de ensino? 

3 - O Plano de Ações Articuladas do governo federal elevou o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica do município de Portel? 

4– O PAR contribuiu para a elevação da qualidade da educação no 

município?  

 

 

Objetivos Específicos:  

 

Os procedimentos de operacionalização do PAR auxiliaram os munícipes na 

construção de um Plano de Ações adequado ao município; Os atores educacionais 

locais tiveram participação efetiva na elaboração do PAR;  

Quais contribuições o PAR trouxe para dar autonomia ao município como 

ente federado, na organização de seu sistema de ensino.  
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Locus da Pesquisa 

 

A história de Portel teve inicio com uma aldeia de índios, reorganizada pelo 

Padre Antônio Vieira, juntamente com os silvícolas da tribo Nheengaiba. 

Posteriormente, o fundador entregou-a à direção dos Padres da Companhia de 

Jesus, que lhe deram a denominação de Arucará. No ano de 1833, a então vila foi 

extinta, ficando o seu território anexado ao do município de Melgaço até 1843, 

quando readquiriu o nome de Portel, cuja reinstalação ocorreu dois anos depois. O 

seu topônimo de origem portuguesa quer dizer “porto pequeno”, e os habitantes 

locais chamados de “portelenses”. 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago 

do Marajó (2007, p.17), a mesorregião do Marajó, por sua vez, é constituída de três 

microrregiões geográficas (MRG e Breves e Porte)l. As duas primeiras 

compreendem municípios inseridos integralmente no Arquipélago do Marajó. Já a 

MRG de Portel abrange municípios com sedes em áreas continentais, na porção 

sul/sudoeste da mesorregião. Microrregião do Arari – Cachoeira do Arari; Chaves; 

Muaná; Ponta de Pedra; Salvaterra; Santa Cruz do Arari; e Soure. Microrregião de 

Furos de Breves - Afuá; Anajás; Breves; Curralinho; São Sebastião da Boa Vista. 

Microrregião de Portel - Bagre; Gurupá; Melgaço; e Portel.  

 A descoberta pelo espanhol Vicente Pizón e batizada como Ilha Grande de 

Joanes, recebeu o nome de Marajó em 1754, que em tupi significa “barreira do mar”. 

Grande parte da população indígena da época da colonização foi dizimada 

durante as guerras ocorridas entre os portugueses e os Aruãs ou Aruac e 

Nhambiquaras, nações indígenas bastante numerosas que habitaram a então Ilha 

Grande de Joanes. Essa população foi duramente escravizada pelos portugueses 

que tomaram para si grandes áreas de terras por meio de concessões de sesmarias. 

Entre 1721 e 1740 foram distribuídas mais de 50 sesmarias.  

Em 1833, a vila foi extinta, ficando o seu território anexado ao do município 

de Melgaço até 1843, quando readquiriu o predicado, cuja reinstalação ocorreu dois 

anos depois. O município de Portel fica localizado na maior ilha fluvial do mundo, a 

Ilha de Marajó, a 14 horas de viagem de barco da capital de Belém. Possui uma 

população estimada em torno de 50 mil habitantes. Esse mapa de satélite 

demonstra os 16 municípios pertencentes à Ilha de Marajó. Essa imagem, via 

satélite, mostra a região da Ilha de Marajó em que o município de Portel aparece 
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como o último, fazendo fronteira com o extremo norte do Estado do Pará.  Neste 

município, aparecem três grandes rios que drenam toda a área: rio Anapú, rio 

Pacajá e o rio Camairaripi e se deslocam no sentido sul-noroeste. O rio Anapú 

deságua na Baía de Pracuí, a Baía de Caxiuanã e os principais afluentes pela 

margem direita são: rios Marinaú, Tueré e os igarapés: Itatira, Merapiranga, Janal 

Grande, Umarizal, Marapuá, Atuá e Majuá e; pela margem esquerda, rio 

Pracuruzinho, rio Curió e rio Pracupi, os igarapés Carumbé, Itatinguinho, Itatingão, 

Poção, Jacitara, Cocoajá e Tapacú. O rio Pacajá deságua na baía de Portel, que 

passa em frente à sede do Município, logo após encontrar com o rio Camairaripi. Os 

seus principais afluentes pela margem esquerda são: rios Urianã, Aratari, 

Mandaquari, Guajará e os igarapés: Damiana, Capoeirão, Grande, Pajé, Limão e 

pela margem direita: rio Jacar-Parú Grande, rio Jacaré Paruzinho e igarapés: Vinte e 

41 Nove, Angelim, Do Ouro, Pereira, Ana, Tucumanpijó, Mineiro, Candirí, Maratuba, 

Cajú e Araú. O rio Camaraipí é a terceira drenagem do Município, porém de grande 

destaque, porque deságua na baía de Portel, em frente à sede municipal. Seus 

principais afluentes, pela margem direita, são: rio Banã, rio Pirico e os igarapés 

Esmeralda, Macaco, Açaituba, Meratuba, Grande e Cariatuba. Pela margem 

esquerda, encontramos rio Pitinga, rio Acangatá, rio Paca, rio Ajará e os igarapés 

Taquera, Tamaquerinha, Tanquera, Arumã e Otá. Apresenta outros rios menores, 

como o Acutí-Pereira e seu afluente o igarapé Laranjal. O rio Jaguarajó faz limite a 

leste com o Município de Bagre.  
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Mapa 01 – Mapa da região de integração do arquipélago de Marajó. 

 
FONTE: IBGE/EDITORA MICHALAN LTDA 

 

 

Alguns dados educacionais desse município, em 2007, evidenciam um 

quadro preocupante, como se pode verificar: 36,95% das crianças de 7 a 14 anos 

não estavam cursando o ensino fundamental. A taxa de conclusão, entre jovens de 

15 a 17 anos, era de 3,73%. O percentual de alfabetização na faixa etária de 15 a 24 

anos, em 2000, era de 65,17%. No Estado, em 2007, a taxa de frequência líquida no 

ensino fundamental era de 92,9%. E, no ensino médio, este (índice) valor caiu para 

33,1% (IBGE, 2010). 

No quadro 05 abaixo, é fornecido um panorama quantitativo do 

desenvolvimento no arquipélago que, grosso modo, se fossem mapeado em relação 

a uma escala de desenvolvimento, dividida entre baixo, médio e alto, certamente se 

concentraria no nível baixo. Analisando o desenvolvimento pelas variáveis: 

educação, longevidade e renda, mais precisamente o IDH, a situação da maioria dos 

municípios do arquipélago de Marajó ainda se enquadra na situação de 

subdesenvolvimento com muita pobreza. 
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Quadro 01: IDHM E IDHM-Educação dos Municípios do arquipélago do Marajó/2013 
POSIÇÃO PAÍS/CAPITAL/ MUNICÍPIOS IDHM-EDUCAÇÃO IDH-M 

 BRASIL 0,730 0,720 

 BELÉM 0,746 0,673 

3796º SOURE 0,615 0,525 

3957º SALVATERRA 0,608 0,488 

4742º MOCAJUBA 0,575 0,454 

5002º PONTA DE PEDRA 0,562 0,412 

5081º SÃO SEBASTIÃO DA BOA 
VISTA 

0,558 0,439 

5098º SANTA CRUZ DO ARARI 0,557 0,461 

5244º MUANÁ 0,547 0,391 

5253º CACHOEIRA DO ARARI 0,546 0,398 

5520º BREVES 0,503 0,312 

5524º CURRALINHO 0,502 0,323 

5543º AFUÁ 0,489 0,311 

5556º ANAJÁS 0,484 0,290 

5553º PORTEL 0,483 0,286 

5558º BAGRE 0,471 0,280 

5560º CHAVES 0,453 0,234 

5565º MELGAÇO 0,418 0,207 
FONTE: PNUD/2010 

 

 

Comparando os resultados dos municípios do arquipélago de Marajó, ao 

município de maior IDH e IDHM, que foi o município de São Caetano do Sul, com 

0,862 de IDH e 0,811 DE IDHM, percebe-se uma discrepância muito elevada e 

preocupante. Além disso, o município de Melgaço ficou em último lugar. Os 

municípios de Soure e Salvaterra apresentam índices muito bons, considerando os 

demais municípios paraenses. Esses dois municípios ficam mais próximos de 

Belém.  Entretanto, a maioria dos municípios pertencentes ao arquipélago de Marajó 

está no grupo dos piores resultados.  O município de Portel, que é o nosso foco de 

pesquisa, ficou em 5.553º lugar, apenas a três posições do último lugar. Não se 

percebe uma relação da melhoria do município no IDEB de 2,7 para 3,4 com os 

resultados do IDH e IDHM, uma vez que o Índice de Desenvolvimento da Educação 

é baixíssimo.  

Outros dados são relevantes, como por exemplo, a distorção idade-série que 

se eleva à medida que se avançam os níveis de ensino. Entre alunos do ensino 

fundamental, 68% estão com idade superior à recomendada, chegando a 85,2% de 

defasagem entre os que alcançam o ensino médio (PAR 2007). 
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A imagem 01abaixo demonstra a situação educacional do município de 

Portel, a partir do resultado do IDEB, no período de 2005 até 2021, com metas 

projetadas para que o município possa atingi-las. No ano de 2005, o IDEB era muito 

baixo, e o município foi considerado como prioritário para atendimento do PAR. No 

ano de 2011, houve uma melhora nos resultados do IDEB de Portel, mas segundo o 

representante do PAR, a melhora nos índices deve-se aos investimentos e 

desenvolvimentos de projetos locais. 

    Apresenta-se o IDEB que é um índice que combina  rendimento escolar às 

notas do exame Prova Brasil, aplicado a crianças da 4ª e 8ª séries, podendo variar 

de 0 a 10. O município de Portel está na 5.456.ª posição, entre os 5.564 do Brasil, 

quando avaliados os alunos da 4.ª série , e na 4983.ª, no caso dos alunos da 8.ª 

série. O IDEB nacional, em 2007, foi de 4,0 para os anos iniciais do ensino 

fundamental em escolas públicas e de 3,5 para os anos finais. Nas escolas 

particulares, as notas médias foram, respectivamente, 6,0 e 5,8.  

        

 

Imagem 01: IDEB de Portel 

 

Fonte: INEP/2011 
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Mapa 02:  Mapa do Município de Portel 

 
Fonte: 

 

 

O Mapa 02 apresenta o município de Portel, que está demarcado em 

vermelho, para ilustrar a posição geográfica que ocupa esse município do 

arquipélago de Marajó. Faz parte da região das ilhas e apresenta dados que 

demonstra uma população, em que 14,59% dos moradores urbanos têm acesso à 

rede de água geral com canalização em pelo menos um cômodo do domicílio, em 
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2005. Da população rural, que em 2005 representava 54% do município, 2,78% têm 

acesso à rede de água. O percentual de moradores que, em 2005, vivia em 

domicílios com formas de esgotamento consideradas adequadas é de 6,2% na zona 

urbana e 0,67% na zona rural. No Estado, em 2007, o percentual de moradores 

urbanos com acesso à rede geral de abastecimento, com canalização em pelo 

menos um cômodo, era de 40,5%. Domicílios com rede de esgoto adequada (rede 

geral ou fossa séptica) eram 50,34% (PNAD, 2007).  

Como instrumento de planejamento territorial, o município dispõe de um 

Plano Diretor, de acordo com a Lei Complementar nº 001 de 13 de outubro de 2006, 

aprovado pela Câmara Municipal, cujo Art. 1º postula que esse Plano será o 

instrumento básico da política municipal de desenvolvimento e expansão urbana, 

constituindo-se no referencial de orientação para os agentes públicos e privados na 

produção e na gestão.  

O Plano Diretor declarou em 2006, existirem loteamentos irregulares e 

também favelas, mocambos, palafitas ou assemelhados. Neste município, existe um 

processo de regularização fundiária, existindo legislação municipal específica que 

dispõe sobre regularização fundiária e com plano ou programa específico. Também 

foi registrado que não havia moradores vivendo em aglomerados subnormais em 

2007 (favelas e similares). Atualmente, é visível verificar crescentes áreas 

desordenadas de ocupação, inclusive uma delas tem a denominação de 

“porterlinha”, considerada de alta periculosidade.   

Em 2007, o percentual de escolas do Ensino Fundamental com laboratórios 

de informática era de 0%, já que não existia nenhum laboratório de informática 

educativa no município; existiam computadores, em torno de 4,41% e com acesso à 

internet, apenas 22,22%. A porcentagem de escolas do Ensino Médio com 

laboratórios de informática era de 50%; com computadores 100% e com acesso à 

internet 100% (IBGE, 2005), lembrando que no município havia apenas 02 (duas) 

escolas de Ensino Médio. Dados esses que ratificam os resultados prévios do 

diagnóstico do Município.  
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Quadro 02: Laboratórios de Informática por dependência administrativa e graus de 
Ensino 1999-2010 

Anos Graus 
 

Laboratórios de Informática 

Federal Estadual Municipal Particular Total 

2007 Ens. 
Fundamental 

0 0 0 0  

Ensino Médio 0 1  0 1 

2008 Ens. 
Fundamental 

0 0 0 0  

Ensino Médio 0 1  0 1 

2009 Ens. 
Fundamental 

0 0 6 0 6 

Ensino Médio  2  0 1 

2010 Ens. 
Fundamental 

0 0 7 0 7 

Ensino Médio 0 2  0 2 
Fonte: MEC/INEP/SEDUC 

Elaboração: Idesp/Sep 

 

 

Segundo dados do Programa Nacional de Tecnologia Educacional – 

PROINFO, na imagem 02 abaixo, foram construídos pelo ente municipal, 27 

Laboratórios de Informática no período de janeiro 1999 a dezembro de 2012. Esses 

dados não correspondem à realidade local, já que em 2008, ano em que foi 

construído o PAR de Portel, havia apenas 06 Laboratórios nas escolas municipais e 

02 nas escolas estaduais, conforme dados da SEMED (2008).   

 

 

Imagem 02: PROINFO - Portel 

 
Fonte: MEC/2010 

  

 

As preocupações iniciais referem-se à elaboração do PAR do município de 

Portel, mediante a relação sistêmica estabelecida entre os entes federados no 
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suposto regime de colaboração, principalmente com relação ao desdobramento do 

sistema municipal na condução das políticas públicas no município de Portel, por 

meio das ações contempladas durante a elaboração do PAR no ano de 2007 a 

2010.  

Diante dessa premissa, tomou-se como base o conjunto de políticas públicas 

que são implementadas no campo da educação pelo PAR, desdobrado em 

programas, planos e ações, caracterizando o estilo de um Estado em ação que 

governa por meio de decretos e medidas provisórias, em vez de políticas 

educacionais efetivas. A proposta do PAR, parte intrínseca do PDE, prevê, no termo 

de cooperação estabelecido entre os entes federados, o conjunto das ações que 

estão sob a responsabilidade do ente municipal. Compete aos municípios realizarem 

o levantamento do conjunto de demandas para serem incluídas no Plano de Ações, 

apresentando grande complexidade e principalmente nos municípios menores, que 

não possuem infraestrutura técnica, nem recursos financeiros e humanos para 

elaboração no âmbito local, de um plano tão complexo quanto o PAR.    

A implantação do PAR tem se tornado o foco das políticas do governo 

federal para organizar os sistemas municipais de educação, e estes, para isso, 

necessitam da assistência técnica do MEC. Esse Ministério, por sua vez, estabelece 

larga escala de ações, na implantação do PAR em todos os municípios brasileiros, 

além do monitoramento delas. Os municípios, em especial os mais isolados e com 

poucos recursos técnicos e profissionais, como Portel, têm poucas condições de 

fazer um levantamento objetivo, com a participação dos atores educacionais, de 

suas demandas. O resultado tem sido a elaboração de um plano formal que 

responde às ações que o PAR, de antemão, prevê.  
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CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nos últimos anos, a análise qualitativa tem tido destaque enquanto forma de 

trabalho metodológico das ciências humanas, por favorecer uma maior 

compreensão dos contextos organizacionais e sociais das políticas públicas. Assim, 

compreende-se a pesquisa qualitativa como a mais apropriada para o estudo de 

natureza social, como a implantação do PAR em Portel, uma vez que favorece a 

reflexão e o papel do pesquisador na compreensão dos fenômenos analisados.  

Para a realização da pesquisa tornou-se necessário, preliminarmente, o 

levantamento e seleção, e leitura de bibliografia relacionada ao objeto de estudo, a 

organização e estudo dos documentos oficiais relativos à criação e regulamentação 

do PAR, na esfera Federal, Estadual e Municipal e a análise da pesquisa 

bibliográfica. Nesse sentido, a pesquisa foi caracterizada pelo referencial teórico, 

pela coleta e tratamento dos dados.  

Segundo Gil (1987), a pesquisa bibliográfica “reside no fato de permitir ao 

investigador a se respaldar teoricamente de uma gama de informações muito mais 

amplas, do que poderia pesquisar diretamente.” 

Entretanto, sabe-se que não existe uma regra fixa para a realização da 

pesquisa bibliográfica, apesar disso, e da ampla variedade de enfoques e estilos de 

trabalhos, torna-se possível arrolar algumas tarefas que estão subsidiando este 

trabalho, e tomando como sugestiva a ideia de Gil (1987), que: 

 

Sinaliza como uma experiência, seguir alguns passos que considero 
importante, e estou vivenciando, como: A exploração das fontes 
bibliográficas; A leitura de material, com um caráter seletivo; A 
elaboração de fichas, onde contenham os resumos dos parágrafos, 
capítulos ou de toda obra; A ordenação e análise das fichas; E a 
avaliação inerente ao objetivo da investigação. Como a análise 
documental se assemelha muito à bibliográfica, e a diferença está 
nas fontes, pois os materiais pesquisados são aqueles que ainda não 
receberam ainda um tratamento analítico, como: Documentos 
oficiais; reportagens; e os documentos secundários que de certa 
forma já foram analisados, como: Os relatórios de pesquisa, de 
empresa, etc. 

 

Entretanto, o desenvolvimento da pesquisa se fundamenta em estudos 

realizados na área educacional (CHIZZOTI, 2012; 2012a; GIL, 1987), em que se 
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compreende que a pesquisa qualitativa é a mais adequada para o estudo do PAR, 

caracterizado como: política sistêmica do PDE e sua implantação no município de 

Portel, no arquipélago de Marajó. A análise situada dessa política pública permite a 

compreensão acerca do fenômeno em questão e suas relações mais amplas com o 

contexto geral. 

 Embora se utilize de dados quantitativos, pois entende-se que não se pode 

prescindir deles, a análise está voltada para compreender a dinâmica das relações 

sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificada, pois, a pesquisa, 

conforme Chizzotti, “ [...] parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (1995 p. 

79). 

Ainda segundo o autor, os estudos qualitativos apresentam alguns aspectos 

essenciais que os caracterizam. Dentre eles ressaltamos: a delimitação e formulação 

do problema que não resultam de uma afirmação prévia e individual; o pesquisador 

não é um mero relator passivo; os pesquisados são compreendidos enquanto 

sujeitos que elaboram conhecimentos e os dados são sempre coletados em um 

contexto fluente de relações (p. 81-84). 

O enfoque adotado parte da necessidade de se fazer um estudo crítico a 

partir das análises nos documentos. Soma-se a isso, a crença de que o contato 

direto do pesquisador com o contexto estudado possibilita a obtenção de dados 

descritivos, o que favorece a compreensão dos fenômenos, e tendo as referências 

da instituição de ensino de Portel, participante da situação em estudo, a pesquisa 

pode trazer um novo conhecimento a respeito do tema para o meio acadêmico. 

 A pesquisa bibliográfica foi sendo realizada em documentos oficiais do PAR, 

no site do Ministério da Educação e Cultura – MEC, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE e nos documentos oficiais do PAR. Assim, o 

estudo adota a metodologia de pesquisa de abordagem analítica dos documentos 

disponíveis sobre o tema e se caracteriza como um estudo de caso.  Segundo 

Chizzotti (2007): 

 

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar 
uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um 
caso particular ou vários casos a fim de organizar um relatório 
ordenado e critico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, 
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objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação 
transformadora (op. cit., p. 102).  

 

A pesquisa de campo, aqui entendida como o foco principal no momento de 

investigação, visando o estudo de uma determinada realidade, considerando a 

relação da Instituição de Ensino com os demais órgãos competentes, e dos sujeitos 

imersos neste contexto, caracterizando a pesquisa, como já explicitado 

anteriormente, como um estudo de caso. Vê-se este procedimento como adequado 

quando se busca realizar um exame detalhado de um uma determinada situação.  

A pesquisa bibliográfica é sempre necessária, já que é essencial para a 

compreensão do objeto de estudo e possibilita a definição de categorias para melhor 

compreensão dos dados levantados. Apesar dos poucos estudos sobre o PAR, 

foram selecionados os autores, Cury (2007), Oliveira (2010), Vera Peroni e Teresa 

Adrião (2007), Dalila A. Oliveira (2001), Vitor Paro (2001) Saviani (2007) e Licínio 

Lima (2005), entre outros.  

A técnica de coleta de dados utilizada foi a análise documental, em que se 

fez necessário a obtenção de dados, por meio de documentos, que permitiram ao 

pesquisador a apreensão das circunstâncias sociais e econômicas relacionadas à 

instituição, evitando a perda de tempo tanto no desenvolvimento da pesquisa 

bibliográfica quanto na de campo.  

Quanto ao tratamento dos dados, este se dará por meio da análise crítica 

documental, de acordo com os conteúdos dos documentos selecionados, como 

também por meio dos temas emergentes em consonância com as categorias de 

análise estabelecidas e suas dimensões analíticas.  

O estudo sobre o PAR leva a entendê-lo como um instrumento orientador da 

ação educacional de uma sociedade, que reflete e traduz princípios políticos, 

ideológicos, concepções, diretrizes, objetivos e metas reveladores das tensões, 

conflitos e da dinâmica das forças sociais de um país, nos leva ainda a adotar um 

estudo crítico com uma abordagem qualitativa, pois segundo CHIZZOTTI (P. 

25,2005) “parte do fundamento que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto (...)”. 

Partindo dessa premissa, se fez necessário realizar a revisão bibliográfica e 

de literatura, e ambas forneceram o levantamento dos aportes teóricos que serão 

utilizados no processo de interlocuções entre os autores e bibliografias elencadas e 
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produzidas no âmbito das políticas públicas (periódicos da Capes; sitio do FNDE – 

Módulo - PAR; Teses e Dissertações).  

Na pesquisa documental, foram analisados os documentos oficiais como: o 

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE; o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, em seu 

Art. 10 que contribuirá para estabelecer o caráter jurídico-administrativo do PAR, 

bem como a sua área de abrangência de atuação no território brasileiro. Quanto a 

uma análise mais aprofundada do PAR, foi realizada uma leitura crítica do relatório 

público (Apresentação, Síntese de Indicador do PAR, Síntese da Dimensão do PAR, 

Síntese do PAR, Termo de Cooperação, Liberação de Recursos (FNDE) e 

Indicadores Demográficos e Educacionais), que define a estrutura técnico-

operacional viabilizadora do PAR.  

Também foram analisados os guias práticos de ações, os instrumentos de 

campo utilizados na aferição dos problemas do município; os manuais de 

orientações gerais para elaboração do PAR, assim como  a análise da dimensão 1, 

o campo da Gestão Educacional, que traz as políticas públicas educacionais, 

transformadas em ações específicas do PAR, além do Sistema de Ensino, o 

Conselho Municipal de Educação e demais propostas que foram elaboradas no 

PAR, que demonstrou uma suposta realidade local, durante as reuniões realizadas 

pelo comitê local do município de Portel-PA, responsável por responder as diversas 

questões contidas na base do SIMEC, que resultaram em 16 (dezesseis) ações 

específicas e 23 subações para a área da Gestão Educacional sob a 

responsabilidade do município em tela e 13 ações a serem executadas pelo 

Governo Federal, segundo termo de cooperação, em anexo. 

E, finalmente, a pesquisa de campo ocorrerá no Município de Portel, em que 

será utilizada a entrevista tipo semiestruturada com os seguintes sujeitos da 

pesquisa: a equipe elaboradora do PAR (comitê local); o Secretário Municipal de 

Educação e o Presidente do Conselho Municipal de Ensino.   

Portanto, nesse estudo, dar-se-a ênfase aos dados qualitativos, embora se 

utilize dados quantitativos, pois se entende serem complementares. De modo geral, 

as atividades a serem desenvolvidas respeitam os elementos constitutivos do 

ambiente político e social das realidades locais, evitando, a todo custo, 

envolvimentos de natureza partidária e pessoal, focando e enriquecendo o processo 

de formação educacional e pedagógica do capital social local.  
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A presente Tese apresenta-se organizada em quatro capítulos:  

 

A seção 1 - apresenta uma tessitura do PAR no Brasil, envolvendo 

contextualização histórica; matrizes teórico-metodológicas do PAR e suas 

características; entende-se que há necessidade de historicizar o PAR no âmbito das 

políticas públicas e observá-lo com um instrumento estratégico de planejamento da 

educação municipal.  

 

A seção 2 - mostra um olhar do PAR por dentro; descreve como o PAR se 

constitui em um instrumento de planejamento das políticas públicas de gestão do 

sistema de ensino municipal e sua especificidade no contexto educacional do ente 

municipal.    

 

A seção 3 - realizou uma análise do PAR, vislumbrando o PAR de Portel-PA, 

mais especificamente no que diz respeito à gestão da educação no município, 

revelando aindaa o conjunto de ações implementadas no PAR/PORTEL no Estado 

Pará.   

 

A seção 4 - efetuou uma análise crítica do PAR, evidenciando a realidade 

prática da implantação do Plano, baseado na vivência do pesquisador, observações 

e acompanhamento do projeto.  
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SEÇÃO I: UMA TESSITURA DO PAR NO BRASIL 
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1.1. Contextualização Histórica do PAR 

 

A seção I aborda o contexto histórico que configurou as primeiras inserções 

teóricas que sinalizavam o embrião do PAR, para isso, faz-se necessário realizar 

uma referência ao “setor” educacional brasileiro, que historicamente tem sido 

marcado por várias mudanças e conquistas, principalmente no campo das políticas 

públicas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN Nº 9.394/96) 

trouxe no bojo de sua criação “avanços e ranços”, mas, fruto das mobilizações 

sociais, Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública promoveu ampla mobilização 

e, assegurou uma discussão coletiva e democrática para a elaboração do PNE da 

sociedade brasileira. O I e o II Congresso Nacional de Educação – CONED – 

ocorridos, em 1996 e 1997, com mais de cinco mil participantes de todo o país, 

expressavam um movimento de ânimo e esperança há muito tempo não vivido em 

nossa sociedade. Vale ressaltar que apesar da expressiva mobilização, a grande 

imprensa nada noticiou a respeito, dando destaque apenas às ações e discursos 

governamentais (SAVIANI, 2000).   

Com isso, o artigo 87 da LDB, determinou que a União deveria encaminhar 

ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação (PNE), em sintonia com a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Diante do caráter genérico da 

LDB, o PNE constitui-se em um instrumento especial para se avaliar a política 

educacional e identificar as prioridades do governo.  

Segundo Chizzotti (2012), 

 

Em 1990, UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial patrocinaram 
a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, 
Tailândia, reunindo representantes de governos, organismos e 
peritos internacionais para estabelecer um “Plano de Ação para 
Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem”, que pudesse 
ser uma referência e um guia para governos, organismos 
internacionais, instituições de cooperação bilateral, organizações não 
governamentais (ONG) e todos aqueles comprometidos com a meta 
da educação para todos.  

 

Essa ideia foi se corporificando e se fortaleceu no “Marco de Ação de 

Dakar”, documento que sintetiza o compromisso coletivo de todos os participantes 

da Cúpula Mundial de Educação, realizada em 2000, no Senegal. Afirmava que 
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todos os Estados deveriam desenvolver planos nacionais de ação até, no máximo, 

2002, por meio de um processo democrático e transparente envolvendo todos os 

interessados e parceiros.  

Uma das características mais enfatizadas do Marco de Ação de Dakar era a 

de cumprir os compromissos comuns, desenvolvendo um processo democrático, 

transparente e participativo para a construção das estratégias e planos nacionais da 

educação. Ao mesmo tempo, esse Plano assinala que “a medula da Educação para 

Todos é a atividade realizada no plano nacional”, recomendando a criação e a 

consolidação de um mecanismo nacional de acompanhamento de Educação para 

Todos - EPT (ex.: Fórum Nacional de EPT), no qual participavam todos os atores 

interessados pertencentes ao Estado e à sociedade civil. 

Esse Programa Mundial Educação para Todos é fruto do acordo dos países 

com o êxito de uma educação de qualidade à qual toda a população, sem exceção, 

tenha acesso e que permita um pleno desenvolvimento na vida cotidiana. No Fórum 

Mundial de Educação, realizado em 2000 em Dakar, no Senegal, os governos e as 

organizações participantes reafirmaram a visão ampliada da educação básica com 

igualdade e qualidade, apresentada pela primeira vez na Declaração Mundial sobre 

Educação Para Todos em Jomtien (Tailândia, 1990). 

Nesse ínterim, os ministros da Educação da região foram convocados pela 

UNESCO para a primeira reunião intergovernamental do Projeto Regional de 

Educação para a América Latina e Caribe, realizada em novembro de 2002, na 

cidade de Havana, em que aprovaram o novo Projeto Regional de Educação para a 

América Latina e o Caribe (PRELAC, sigla do espanhol).  

Desse modo, o PRELAC constitui um projeto estratégico orientado a 

fortalecer e complementar o Plano de Ação de Educação Para Todos, que tem como 

finalidade “promover mudanças nas políticas educacionais, a partir da transformação 

dos paradigmas educacionais vigentes, para assegurar aprendizagens de qualidade, 

que levam ao desenvolvimento humano, para todos, ao longo da vida”. Esse projeto 

aprovado propunha “estimular mudanças substantivas nas políticas públicas, para 

tornar efetiva a proposta da Educação Para Todos e atender, assim, às demandas 

de desenvolvimento humano da região no século XXI”.  

Diante disso, uma ação conjunta dos países da região, o PRELAC 

estabelece cinco focos estratégicos, por meio dos quais os países, e a região como 

um todo, vão canalizar seus esforços para atingir os objetivos de EPT: 1. os 
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conteúdos e práticas da educação para construir sentidos sobre nós mesmos, os 

outros e o mundo em que vivemos, 2. Os docentes e fortalecimento de seu 

protagonismo na mudança educacional, para que respondam às necessidades de 

aprendizagem dos alunos, 3. A cultura das escolas e para que estas se convertam 

em comunidades de aprendizagem e participação, 4. A gestão e a flexibilização dos 

sistemas educacionais para oferecer oportunidades de aprendizagem efetiva ao 

longo da vida, e 5. A responsabilidade social pela educação para gerar 

compromissos com seu desenvolvimento e resultados. Esse conjunto de cinco focos 

tratam dos conteúdos, do investimento na formação do professor, da escola como 

foco de aprendizagens, da gestão e flexibilização dos sistemas e da 

responsabilização social da educação.  Ao relacionar os cincos focos do PRELAC 

com o Plano de Educação pra Todos, compreende-se que há uma estrutura voltada 

para uma educação comprometida com as investidas do capital e com tendências a 

adaptação ao mercado.  

Esse processo histórico inclui uma concepção de estruturar uma educação 

com concepções sistêmicas, a partir do EPT, PRELAC e O PNE.  

Nesse contexto, Saviani (2007) assevera que o PNE foi aprovado dentro do 

prazo previsto, mas faltou um trâmite efetivamente democrático, uma vez que não se 

obtinha um direcionamento justo nas instâncias de análise e votação da matéria 

apresentada. A proposta de PNE do CONED entrou no Congresso em 10 de 

fevereiro de 1998 e, no dia seguinte, tornou-se projeto do governo. Todavia, como 

bem assinalou Valente (BRASIL, 2001), a maioria conservadora e governista que 

predominava no parlamento federal acabou por conduzir o processo de gestação do 

PNE, comprometendo-o como um planejamento de Estado e fazendo com que a Lei 

10.172/01, que aprovou o PNE, resguardasse aspectos preconizados pelas 

agências internacionais.  Valente alertou que o texto aprovado reproduziu, 

 

[...] o conhecido e esperto modo de legislar de nossas elites. Isto é, 
naquilo que é de interesse dos “de cima” (no caso a política do 
governo) temos uma lei com comandos precisos, num estilo 
criterioso, detalhista e, regra geral, autoaplicável. No que interessa 
aos “de baixo” e que eventualmente não tenha sido possível e/ou 
conveniente suprimir, recorre-se à relação “genérica”, no mais das 
vezes, sujeita a uma regulamentação, sempre postergada. (BRASIL, 
2001; apresentação de Ivan Valente). 
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Em vista dos acontecimentos acima citados, em abril de 2007, independente 

do PNE ainda se encontrar em vigor, foi instituído, por decreto, o “Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação”, inspirado na campanha “Movimento Todos 

pela Educação”, organizada por setores do empresariado nacional.   

Como bem apontaram Camargo, Pinto & Guimarães (2008), a lógica 

governamental atual pauta-se em um plano para cada setor da ação do Estado. O 

mais divulgado nos meios de comunicação é o PAC (Plano de Aceleração de 

Crescimento), que vem emprestando a sigla para diferentes áreas. Assim, o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE), que abarca o Plano de Metas, entre outros 

decretos e portarias, também é conhecido como o PAC da Educação. 

O PDE se autoapresenta como um plano executivo e almeja superar 

algumas dificuldades do PNE. Compreende mais de 40 programas, que podem ser 

agrupados em quatro eixos norteadores: educação básica, educação superior, 

educação profissional e alfabetização (ver programas e eixos nos itens seguintes).  

Como é de conhecimento, alguns destes programas já existiam antes do PDE, como 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, Fundo de 

Desenvolvimento da Escola - FUNDESCOLA, Merenda Escolar, Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), informática nas escolas, e transporte escolar.   

Ressalta-se que o Fundo de Desenvolvimento da Escola (FUNDESCOLA) é 

um programa oriundo de um acordo de financiamento entre o Banco Mundial (BM) e 

o MEC, desenvolvido em parceria com as secretarias estaduais e municipais de 

Educação dos estados envolvidos. A missão do programa é o desenvolvimento da 

gestão escolar, com vistas à melhoria da qualidade das escolas do ensino 

fundamental à permanência das crianças nas escolas públicas, nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. (OLIVEIRA; FONSECA; TOSCHI, 2005). 

Esse programa, segundo Oliveira; Fonseca; Toschi, (2005, p. 128) para 

realizar tais propósitos, enaltece o desenvolvimento de ações que funcionem em 

sinergia com outras iniciativas e programas governamentais de educação, entre eles 

o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); o Sistema Nacional de Avaliação 

Básica (SAEB); o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (FUNDEF).  

O programa também propõe a implementação de ações mediante o 

fortalecimento da escola, por meio de convênios com os municípios, por intermédio 

da adesão dos mesmos. Para isso, estados e municípios e escolas contempladas 
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devem adotar a base metodológica do planejamento estratégico, consubstanciada 

no modelo do PDE-ESCOLA, que leve à racionalização, eficácia e eficiência da 

gestão e do trabalho escolar. 

Com isso, fica evidente que a matriz ideológica desse programa está 

intrinsecamente relacionada com a do PAR dos municípios e, a gestão educacional 

incorpora um sentido peculiar, que não alcança o caráter democrático proclamado 

pelos textos legais. A visão estratégica do FUNDESCOLA objetiva fornecer uma 

organização racional do sistema, a partir da aquisição, pelos agentes escolares, de 

“atributos gerenciais”, “ferramenta de gestão” e “treinamento”, que garantam a 

racionalidade pretendida.   

Dessa forma, o PDE-ESCOLA é tido como o carro chefe do FUNDESCOLA, 

por dar ênfase às questões de qualidade da aprendizagem e fazer um investimento 

no campo pedagógico, tendo o aluno como foco. A escola passa a ser o núcleo de 

ponta do sistema, que deve primar pela qualidade do ensino, a partir do processo de 

modernização da gestão escolar, conforme os ditames do planejamento estratégico. 

Esses mesmos formatos de gestão têm sido utilizados na concepção do PAR, uma 

vez que são os municípios que passam a fazer o papel gestionário; se antes era da 

própria escola, passa, doravante, a ser parte integrante das ações do PAR.  

Essa concepção está expressa também no documento intitulado “Plano de 

Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas”, que traz os 

fundamentos e concepções do PDE, e, estabelece 28 diretrizes que orientam as 

ações indicadas no “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”. Esse 

programa estratégico contém seis pilares: visão sistêmica, territorialidade, 

desenvolvimento, regime de colaboração, mobilização e responsabilização social.   

Desse modo, o PDE busca estabelecer, de um lado, um enlace entre 

educação, território e desenvolvimento, e de outro, o enlace entre qualidade, 

equidade e potencialidade. Em outras palavras, o PDE busca, no contexto de uma 

perspectiva sistêmica, dar seguimento, em regime de colaboração, às normas gerais 

da Educação (LDB e PNE) na articulação com o desenvolvimento socioeconômico 

que se realiza no território, ordenado segundo a lógica de um arranjo educativo – 

local, regional ou nacional, conforme explicitado na publicação ministerial intitulada 

“O Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões, Princípios e Programa”.  

Nesse sentido, o Ministério da Educação reforça a importância desse enlace 

entre educação e ordenação territorial, ao reconhecer que para assegurar o 
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equilíbrio entre os entes federados do ponto de vista da colaboração mútua e 

autonomia, era preciso estabelecer diretrizes claras e que fossem traduzidas em 

termos de metas facilmente mensuráveis, permitindo assim, que a sociedade 

pudesse acompanhá-las, o que promove, por outro lado, um maior processo de 

mobilização social. 

 

O PDE busca estabelecer, de um lado, um enlace entre educação, 
território e desenvolvimento, de outro, o enlace entre qualidade, 
equidade e potencialidade. Em outras palavras, o PDE busca, no 
contexto de uma perspectiva sistêmica, dar consequência, em 
regime de colaboração, às normas gerais da Educação (LDB e PNE) 
na articulação com o desenvolvimento socioeconômico que se 
realiza no território, ordenado segundo a lógica de um arranjo 
educativo – local, regional ou nacional. (MEC, 2007, p.10) 

 

 Acredita-se que nesse enlace, entre educação e ordenação territorial, a 

partir do PAR, não se configura uma generalidade quanto ao atendimento das reais 

necessidades, de acordo com as peculiaridades regionais. O Plano em si, não 

apresenta metas mensuráveis e ações deslocadas de um conjunto de Programas 

federais, então há dificuldades dos municípios cumprirem o estabelecido no plano.   

Assim, a importância dos grandes rios, baías e igarapés para o início da 

ocupação da Amazônia é algo incontestável, pois, historicamente, foi por meio deles 

que ocorreu o desenvolvimento do povoamento e do comércio na região 

(TRINDADE JR.2005, p.313).  

Nesse sentido, a análise dos espaços ligados aos rios da Amazônia deve 

levar em consideração a floresta e a água, principalmente como pontos de partida e 

não de chegada para o entendimento de seu real conteúdo socioespacial. Evitar 

essa tendência seria não negar os conflitos sociais e a contradição existente nas 

formas de apropriação do espaço regional.  

Revelam-se, portanto, correlações de forças que têm em vista o controle de 

tributos, de recursos e de eleitores, cuja mediação é dada a partir da dimensão 

territorial, como uma forma de rearranjo de antigas estruturas sociopolíticas e 

espaciais que foram alteradas pela presença de novos agentes econômicos e pelo 

incremento de novas atividades econômicas no interior da Amazônia oriental. Essa é 

a razão pela qual a gestão do território passa a estar no jogo das estratégias do 

Estado, dos grupos sociais, das instituições e dos agentes econômicos, 

pressupondo ações que objetivam a criação e o controle da organização do espaço 
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e, por meio disso, viabilizar a existência e a reprodução das novas relações que se 

fazem presentes nessas sub-regiões da Amazônia, caracterizadas pelo dinamismo 

econômico, pela alteridade e pelas tensões de base territorial (TRINDADE JR, 2005, 

p. 313).  

Nesse sentido, Raffestin (1993) enfatiza que espaço e território não são 

termos equivalentes e uma distinção faz-se necessário para melhor compreensão 

dos processos espaciais e das projeções territoriais, resultantes das formas de 

apropriação da natureza pelos diferentes grupos sociais envolvidos na problemática 

da pesca. O território, para este autor, é posterior ao espaço, a partir do qual forma-

se como resultado de ações conduzidas por atores sociais diversos, enquanto 

sujeitos políticos que, ao se apropriarem de uma determinada fração do espaço 

concreta ou abstratamente, se territorializam no espaço.  

Segundo Saviani, nesse documento referência, observa-se que: 

 

Diferentemente da visão sistêmica que pauta o PDE, predominou no 
Brasil até muito recentemente, uma visão fragmentada da educação, 
como se níveis, modalidades e etapas, não fossem de um mesmo 
processo, cada qual com objetivo particular, integrados numa 
unidade geral, como se não fossem elos de uma cadeia que 
deveriam se reforçar mutuamente. (...) Criaram-se falsas oposições.  
A mais indesejável foi a oposição entre a educação básica e a 
superior. A segunda oposição não foi menos danosa e se 
estabeleceu na educação básica. A terceira oposição foi entre ensino 
médio e profissional (...) o PDE procura superar essas falsas 
oposições por meio de uma visão sistêmica da educação.  Com isso, 
pretende-se destacar que a educação, como processo de 
socialização e de individuação voltado para a autonomia, não pode 
ser segmentada. (SAVIANI, p. 305, 2007). 

 

Essa concepção sistêmica estabelece uma nova visão de gestão no âmbito 

dos entes federativos, apoiada nos três pilares do PDE “regime de colaboração”, 

“responsabilização social” e “mobilização”, anunciados como fundamentais para se 

conquistar uma melhoria na qualidade da educação. 

Para tanto, o documento “PDE: razões e princípios” (2007) propõe um 

diagnóstico participativo e, sobretudo, instrumentos de avaliação como mecanismos 

essenciais. Importa ressaltar, contudo, que antes mesmo da aprovação da LDB, o 

MEC, sob a gestão do Ministro Paulo Renato de Souza, já construía uma cultura 

avaliativa, recomendada pelos organismos internacionais, de natureza competitiva e 
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estratificadora, ou seja, focada em resultados.  Segundo o ministro, a avaliação 

deveria ser uma questão essencial, pois: 

 

[...] não há sistema educacional que tenha se desenvolvido com 
qualidade, em nenhum país, sem que houvesse um sistema de 
avaliação importante. É o que estamos procurando fazer no Brasil. 
[...] Esse trabalho tem hoje o reconhecimento de organismos 
internacionais como a OCDE, a UNESCO e o Banco Mundial. É 
opinião corrente nos organismos que trabalham com avaliação, que 
realmente temos, hoje, um dos melhores sistemas de informação e 
de avaliação no mundo (SOUZA, 2007, p. 5).    
 
 

A ênfase na avaliação não é um aspecto novo na política educacional 

recente. Muito pelo contrário. A avaliação indicaria rumos para corrigir distorções e, 

ao apontar o processo educativo como responsabilidade coletiva, proporcionaria um 

movimento de mobilização e um regime de colaboração entre todos.   

Na gestão atual, o MEC vem ampliando seus instrumentos avaliativos, mas 

perdura uma concepção estreita de avaliação, pois só vale o que é passível de ser 

medido, quantificado. Instrumento essencial para manutenção do controle e, por 

isso, apesar do discurso da autonomia e da descentralização, a prática avaliativa 

continua centralizada no governo federal, assim como as propostas curriculares, 

cabendo ao poder municipal, somente, colaborar na mobilização de todos os 

envolvidos e na aplicação dos instrumentos pensados e enviados pelo MEC.     

Com isso, o “PDE: Razões, princípios e programas” postula que o Plano de 

Metas agregou: 

 

[...] ingredientes novos ao regime de colaboração, de forma a garantir 
a sustentabilidade das ações que o compõem. Convênios 
unidimensionais e efêmeros dão lugar aos planos de ações 
articuladas (PAR) de caráter plurianual construídos com a 
participação de gestores e educadores locais, baseados em 
diagnóstico de caráter participativo, elaborados a partir da utilização 
do Instrumento de Avaliação de Campo, que permite a análise 
compartilhada do sistema educacional em quatro dimensões: gestão 
educacional, formação de professores e dos profissionais de serviço 
e apoio escolar, prática pedagógica e avaliação e infra-estrutura 
física e recursos pedagógicos. 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. (BRASIL, MEC, 2007, p. 24-25).  
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Segundo Saviani (2007) os “ingredientes novos” destacam-se pela sua 

relevância, sendo antigas reivindicações dos educadores: participação e construção 

de uma política de Estado e não de governo, o que implica um planejamento mais 

amplo, materializado em planos que não se restrinjam a um mandato de poder. Tal 

realização exige compromisso e vontade política para dar continuidade às ações, 

independente do gosto e do manequim do governante de plantão.  

 

 

1.2. Matrizes Teórico-Metodológicas do PAR 

 

O PAR objetiva institucionalizar uma política nacional de educação com base 

no regime constitucional de colaboração entre os entes federativos, oportunizando 

uma prática de gestão num ambiente colegiado de participação da população local 

nas políticas do município, por meio da institucionalização do Comitê do PAR, e 

este, pela atuação e envolvimento de atores educacionais, seria o canal de 

comunicação entre a sociedade civil e o poder público.  

Nesse sentido, o exercício de elaboração e monitoramento do Plano busca 

dinamizar a performance de atuação desses atores, contudo, a concepção que 

move o PAR é a  concepção de regulação da sociedade civil sobre as ações 

públicas com a finalidade maior de fomentar a otimização e racionalização 

burocrática dos serviços demandados pelos entes federativos, componentes do 

Estado brasileiro. São consideradas experiências democráticas aquelas que 

apresentem impacto na redistribuição de recursos e não formar atitudes cívicas em 

torno de princípios de solidariedade, cooperação, autonomia e co-responsabilidade 

na condução e gestão destes serviços pela e para a comunidade envolvida.  

O PAR constitui-se em um instrumento de planejamento estratégico e 

sistêmico, articulado ás diversas dimensões estruturais tais como: a gestão 

educacional, a formação de professores, os recursos pedagógicos e a infraestrutura 

que, integradas, formam um sistema articulado para a execução e desdobramentos 

das ações constitutivas do plano elaborado para o município. Isso deverá elevar a 

qualidade da educação, conforme declaram as orientações do PDE, pois vincula 

explicitamente tal melhoria na qualidade à viabilidade do PAR, considerando o 

mecanismo eficaz de ação prática dos entes municipais.   
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A concepção estratégica, sistêmica e articulada do PAR compreende um 

conjunto de teorias administrativas, originária da concepção do planejamento 

estratégico, como referencial teórico-ideológico determinante para que o sistema 

educacional possa desencadear uma política nacional, sob os moldes da 

padronização, independente das especificidades regionais.       

Os seis pilares de sustentação do PDE trazem em seu âmago uma 

especificidade de articulação entre eles, que são; visão sistêmica da educação, 

(territorialidade) desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e 

mobilização social, segundo avalia Saviani (2007, p.27):  

 

[...] sua apresentação no site do MEC não segue qualquer critério de 
agrupamento, característica que se preserva até então, entretanto 
para o Ministério da Educação, trata-se de um processo agregador 
de ações já em desenvolvimento com outras propostas que são 
garantidas nos pilares acima citados.  

 

A despeito de as ações do PDE incidirem sobre aspectos do PNE, sua 

condição de plano, em sentido próprio, vem sendo questionada. Saviani (2007) lhe 

confere o caráter de programa de ação, por entender que o PDE não se define como 

estratégia para o cumprimento das metas do PNE, pois não parte do diagnóstico 

nem das diretrizes, dos objetivos e metas do Plano, mas se compõe de ações não 

articuladas organicamente com este, ou seja, faltam-lhe elementos essenciais que 

caracterizem um plano. 

Em estudo sobre os “fios condutores do PDE”, Araújo (2008) identifica fortes 

vínculos entre o Plano e o ideário da política educacional implementada nos anos do 

governo de Fernando Henrique Cardoso, a qual esteve centrada em uma 

“concepção produtivista e empresarial das competências e da competitividade: o 

objetivo é formar em cada indivíduo um banco de reserva de competências que lhe 

assegure empregabilidade”.  

Seguindo Saviani (2007), além de sua construção ter ocorrido sem um 

debate mais amplo, que envolvesse os movimentos sociais e os profissionais da 

educação, foi proclamado como uma iniciativa da sociedade civil, da qual teriam 

participado todos os setores sociais. Não obstante, restringiu-se, de fato, a um 

conjunto de grupos empresariais e de entidades representantes, frações da 

sociedade civil.   
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No documento do MEC sobre as razões, princípios e programas do PDE 

está declarado que a concepção sistêmica da educação é um corolário da 

autonomia do: 

 

[...] indivíduo. Só ela garante a todos e a cada um o direito a novos 
passos e itinerários formativos. Tal concepção implica, 
adicionalmente, não apenas compreender o ciclo educacional de 
modo integral, mas, sobretudo, promover a articulação entre as 
políticas especificamente orientadas a cada nível, etapa ou 
modalidade e também a coordenação entre os instrumentos, da 
política pública disponível. Visão sistêmica implica, portanto, 
reconhecer as conexões intrínsecas entre educação básica, 
educação superior, educação tecnológica e alfabetização e, a partir 
dessas conexões, potencializar as políticas de educação de forma 
que se reforcem reciprocamente (BRASIL, 2007, p. 12-13)   
 

O discurso de lançamento do PDE, do então ministro da educação, afirmou: 

 

Se nós pudéssemos sintetizar numa palavra, numa expressão o 
Plano de desenvolvimento ora enunciado, eu diria que ele é a 
tradução legítima daquilo que eu e o ministro Tarso Genro [...] e a 
nossa equipe que se mantém nos últimos três anos, fez questão, 
junto com os educadores de todo o país, de secretários municipais a 
reitores, defender como conceito estrutural do sistema educacional 
brasileiro, que vem a ser a visão sistêmica da educação. A visão 
sistêmica da educação que se traduz no compromisso do poder 
público, com todo o ciclo educacional, da creche à pós-graduação. 
(HADDAD, 2007, p. 95 )  

 

Segundo a abordagem sistêmica, os sistemas não podem ser 

compreendidos plenamente apenas pela análise separada e exclusiva de cada uma 

de suas partes. É preciso compreendê-los como dependentes e inter-relacionados 

uns aos outros. Por sua capacidade de transcender aos problemas exclusivos de 

cada ciência, possibilitando que as descobertas efetuadas em um campo de saber 

possam ser utilizadas pelos demais, a teoria dos sistemas instaura-se como uma 

explicação de natureza interdisciplinar. De fato, pela teoria dos sistemas há, entre 

várias ciências, uma espécie de isomorfismo que permite aproximar as suas 

fronteiras proporcionando a adoção de princípios e modelos gerais para os campos 

envolvidos na explicação de determinado fato ou fenômeno. A pretensão a tornar-se 

a ciência unificadora de diferentes horizontes teóricos, acaba delimitando o 

conhecimento ao saber, onisciente, com todas as sequelas de verdades oniscientes. 

Ainda com relação a esse aspecto, Bruno (2007, p. 31) afirma que, na teoria 
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sistêmica, “a organização é vista como em contínua mudança, na medida em que só 

sobrevive quem se adapta a um ambiente em constante mutação”. Segundo a 

autora, essa visão oportuniza:  

 

[...] instrumentalizar os dirigentes das organizações diante de uma 
realidade extremamente diferenciada e dinâmica, o que, por sua vez, 
decorre da globalização do sistema capitalista de produção. Este 
processo implica que o sistema articule e combine formas 
organizacionais e produtivas bastante diversificadas dentro de uma 
mesma estratégia global. daí a importância conferida à capacidade 
adaptativa das organizações e aos processos de integração, 
mudança, conflito, consenso. (BRUNO, 2007, p. 31)  

 

Na área administrativa, especialmente no campo da gestão empresarial, a 

explicação sistêmica crê permitir melhor entendimento das organizações, justamente 

pela perspectiva concorrencial e numérica que essa concepção assumiu com as 

mudanças ocorridas no modo de produção capitalista, a partir da segunda metade 

do século XX. Administrar tornou-se sinônimo de gerenciar inter-relações 

estabelecidas entre os sistemas, considerados organismos vivos, que correspondem 

às ações interempresas, por meio das relações tecnológicas.  

“Ora, “na lógica empresarial a ênfase está nos resultados e no inter-

relacionamento entre “inputs” e” outputs” ou, ainda, nas relações entre as variáveis 

de entrada, de processo e controle, e de saída. O importante é tornar a empresa 

competitiva no mercado da concorrência. Para isso, o modelo de organização deve 

ser menos hierárquico, mais convergente e flexível, com centralidade nos resultados 

e na adaptabilidade a um mercado em constante mutação, donde a vantagem de 

uma abordagem está focada na funcionalidade e harmonia entre as partes. 

Entretanto, a maneira de se interpretar os fenômenos de uma ciência não 

necessariamente será a mesma para as demais. Quando aplicado à educação, o 

enfoque sistêmico diz respeito a um dos modos pelos quais o fenômeno educativo 

pode ser analisado, e não ao único modo ou o mais adequado em relação aos 

demais. 

Seguindo Loureiro (2005, p. 1478), entende-se que, em se tratando do 

campo educacional, a abordagem sistêmica pode trazer problemas à medida que 

concebemos a atividade educativa como práxis social, cuja finalidade é o 

aprimoramento humano, “aprendido e recriado a partir dos diferentes saberes 

existentes em uma cultura, de acordo com as necessidades, possibilidades e 
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exigências de uma sociedade”. Isso porque, conforme evidenciamos, na visão 

sistêmica predomina a compreensão de que somos “organismos essencialmente 

biológicos e espirituais” (Loureiro, 2005, p. 1478).  

Os elementos cultural, social e econômico, enquanto fatores que contribuem 

para explicar os fatos e fenômenos educativos são subsumidos e, em seu lugar, 

passa-se a valorizar a organização e o controle de variáveis. 

Centrada no indivíduo, a abordagem sistêmica tende a converter a atividade 

educativa em pedagogia do consenso adaptativo. Prevalece o interesse de adaptar 

o indivíduo ao meio. Como consequência, o que se vislumbra é uma perspectiva 

conservadora de educação, a partir da qual o professor assume por função 

possibilitar aos indivíduos em situação de aprendizagem o ajuste e a aceitação a 

determinado modo de organização social, como se este fosse a-histórico. 

Considerando-se a influência dos empresários no delineamento do PDE em 

vista dos investimentos destinados por eles à educação pública, é possível 

relacionar os fundamentos da concepção sistêmica do PDE.  Os vieses teóricos-

ideológicos denotam um conjunto de elementos estruturantes, como a organização, 

o controle, a sistematização, o sincronismo das ações, base de sustentação 

sistêmica, que caracterizam o PAR, segundo o MEC, como um dos pilares para a 

melhoria da qualidade da educação.   

 

 

1.3 Características do PAR 

 

O PAR, instrumento de planejamento estratégico, segue uma linha diretriz 

que se impõe aos municípios brasileiros. Tem uma tônica de padronização 

homogeneizadora que o faz um dos elementos cruciais e responsável pela 

condução da educação, juntamente com IDEB. Isso pode ser observado no 

documento do PDE, que define no Plano de Metas, um formato de convênios 

unidimensionais e efêmeros, constitutivo dos planos de ações articuladas (PAR), de 

caráter plurianual, construídos com a participação dos gestores e educadores locais, 

cujo diagnóstico pretende afirmar-se derivado de um processo participativo, a partir 

da constituição de um Comitê Local. Sua forma de elaboração se dá por meio da 

utilização do Instrumento de Avaliação de Campo (em anexo), que permite a análise 
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compartilhada do sistema educacional nas dimensões já mencionadas 

anteriormente.  

Segundo o MEC (2007, p. 41) o PAR deve ser, 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 adotada, a reinvenção, a cada troca de equipe, do que já 
foi inventado. Em outras palavras, a intermitência.  

 

Essas características que compõem o documento do PDE na prática têm 

encontrado resistência por parte dos gestores municipais, que alegam falta de 

consistência e morosidade no atendimento das ações planejadas. Isso implica dizer 

que, apesar do caráter da multidimensionalidade e temporalidade do PAR, não há 

um atendimento uniforme e sistêmico para dar atendimento às demandas 

diagnosticadas.     

O documento do PDE contempla princípios estratégicos que definem uma 

Educação Sistêmica, Ordenação Territorial e Desenvolvimento que estão imbricados 

para a condução de um processo de qualidade, equidade e potencialidade.  

Qualidade essa, entendida como enriquecimento do processo educacional, 

participação dos sujeitos e valorização das diferenças, de modo que as 

oportunidades educacionais se constituam em formas reais de reconhecimento e 

desenvolvimento das potencialidades, conhecimentos e competências. A melhoria 

da qualidade da educação e a redução de desigualdades relativas às oportunidades 

educacionais – em outras palavras, o direito de aprender – são suas razões 

constitutivas.  

Nesse contexto, refletir sobre as políticas públicas, em particular àquelas 

denominadas de políticas sociais em uma sociedade capitalista, remete a 

necessidade de ter-se que compreender que essas políticas apresentam em sua 

constituição uma complexidade histórica, já que surgem em uma íntima relação com 

as características históricas de cada realidade social da qual emergem. 

É por isso que torna-se indispensável analisar as políticas públicas em seu 

contexto, pois resultam de forças históricas contraditórias. Portanto, a forma e o 

conteúdo das políticas públicas estão diretamente associadas à conjugação de 

fatores estruturais e conjunturais de cada processo histórico de um determinado 

país. 



 
 

52 
 

O formato do PAR impõe uma reflexão quanto ao modo como a sociedade e, 

no caso, os atores educacionais têm aceitado “políticas públicas” que, na maioria 

das vezes, são propostas por decreto presidencial, sem participação mobilizadora, 

nem questionamentos, supondo, da parte dos promotores do Plano, imobilismo 

histórico dos educadores nos municípios. O Plano desconsidera as manifestações 

de luta e as reivindicações promovidas pelos movimentos sociais que precederam a 

Constituição Federal de 1988, quando a intensa mobilização, de diferentes 

segmentos sociais, procuravam construir um processo constituinte de cunho 

democrático. As organizações da sociedade civil participaram intensamente do 

processo da constituinte brasileira e traduziriam as diferenças e contradições que 

amadureceram qualitativamente e se ampliaram quantitativamente a participação. 

  

A unificação das demandas localizadas se fez ao redor de setores 
problemáticos do social. Embora houvesse um cruzamento intenso 
de formas organizacionais de setores das camadas médias (lutas 
das mulheres, dos estudantes, dos ecologistas, dos negros etc.) com 
setores das classes populares (lutas por equipamentos coletivos, 
bens e serviços públicos, pela habitação e pelo acesso à terra), havia 
alguns denominadores comuns: a construção de identidades através 
das semelhanças pelas carências; o desejo de se ter aceso a direitos 
mínimos e básicos dos indivíduos e grupos enquanto cidadãos; e 
fundamentalmente, a luta contra o status quo predominante: o regime 
militar (GOHN, 1991, p. 13).  

 

Com isso, descentralizar implicaria também em fortalecer a autonomia do 

poder local e a participação da sociedade civil. As elites locais se erigem como 

poder social, no sentido de influir em decisões municipais, tendo como base material 

um conjunto de instituições próprias, como associações empresariais, de 

profissionais liberais, clubes esportivos e de serviços, meios de comunicação de 

massas local. Os movimentos sociais, de outro lado, formados especialmente pela 

carência comum – sindicatos, associações de moradores reivindicam um espaço no 

poder e, no centro dos interesses contraditórios, o governo local, que concentra o 

exercício do poder político local, oscila entre interesses conflitantes de grupos 

hegemônicos, em luta por maior poder, e necessidades urgentes dos cidadãos e as 

reivindicações dos movimentos organizados da sociedade local. 

 A relação institucional, instituída no processo inicial de constituição do PAR, 

traz em seu bojo, uma parceria estabelecida sob a ótica do controle, inspeção e 
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monitoramento, numa ação paralela que visa um ato continuun de verificar se o ente 

municipal está realizando ou não as ações do PAR.  

A UNDIME, nesse contexto, constitui-se como interlocutora do governo 

federal, junto aos municípios brasileiros, e em conjunto com seções estaduais atuam 

como guardiães do PAR, cobrando dos municípios ações concretas sobre o 

andamento do plano. Há uma intromissão na condução desse processo velado, uma 

vez que, em se tratando do papel político dessa entidade civil, que é congregar, 

respectivamente, os secretários estaduais e os secretários municipais de educação, 

reuni-los para a elaboração e a avaliação das políticas nacionais de educação e não 

usá-los como um instrumento de controle. Em reunião realizada em maio do ano de 

2007, na UNDIME-PA, com supervisores, representante da UFPA e os secretários 

de educação dos municípios, foi possível perceber esse caráter interpelativo e 

intervencionista para que os entes municipais cumprissem os prazos definidos na 

plataforma do SIMEC. 

O papel da UNDIME tem sido destoante, em função da expressão como 

uma entidade civil que participou de lutas históricas e embates políticos em pró da 

educação brasileira e dos seus entes municipais. Tal fato nos causa perplexidade 

quando pressionam os municípios a se adequarem às prerrogativas estabelecidas 

pelo MEC-PAR.  

A Associação dos Municípios do Arquipélago de Marajó foi criada em 

23.03.1995, em uma reunião na sede da Associação dos Municípios da Ilha de 

Marajó (AMAM). É uma sociedade civil de âmbito estadual, sem fins lucrativos, com 

sede e foro em Belém, capital do Estado do Pará. De duração limitada que opera em 

um regime de íntima cooperação com as municipalidades marajoaras, instituições 

congêneres e afins, bem como com quaisquer entidades estaduais, federais e 

internacionais. Possui uma Secretaria Executiva com atribuições direcionadas 

através de duas dimensões: interna e externa. No que tange à interna, temos os 

gerenciamentos administrativo, financeiro, orçamentário e patrimonial, com vista à 

otimização das metas estabelecidas. No que se refere à dimensão externa, arrola-se 

a articulação - negociação, intermediação e busca - de parcerias com a sociedade, 

entes públicos e privados, com o escopo de equacionar os problemas, defender e 

resguardar os interesses dos Municípios de Marajó nos âmbitos estadual, federal e 

internacional.  
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Também possui uma assessoria que é responsável pelas áreas de 

administração, finanças e chefias de gabinete, direcionadas aos municípios filiados. 

O trabalho consiste em articular com os órgãos públicos das diversas esferas 

governamentais, ações de parcerias visando à melhoria das gestões municipais e 

consequentemente o desenvolvimento municipal como um todo. As ações de 

trabalho da assessoria objetivam disseminar informações de interesse das 

prefeituras marajoaras, promover debates, organizar seminários, fóruns, na 

perspectiva de buscar soluções para as dificuldades enfrentadas, além de contribuir 

para o aprimoramento da administração pública municipal. 

No campo educacional, existe um trabalho de desenvolvimento de atividades 

de orientação, apoio e articulação das Secretarias Municipais junto aos organismos 

governamentais e não-governamentais, objetivando o crescimento de programas e 

projetos que promovam a melhoria da qualidade educacional e esportiva dos 

municípios. Operacionalizamos nossas atividades assessorando os secretários na 

implementação e acompanhamento dos programas federais e estaduais, na 

prestação de contas destes e na busca de fomento de ações que possam contribuir 

para a melhoria das ações educativas municipais. 

Diante do exposto, verifica-se uma ação integrada entre a UNDIME e a 

AMAM, que vai desde a função de interlocutora da UNDIME do governo federal, até 

a interveniência da AMAM com os municípios associados, para o cumprimento das 

cláusulas do termo de adesão do PAR, imposto aos municípios, que é reforçada 

quando existe uma cogestão que se caracteriza em escritórios sublocados na capital 

em Belém-PA, que funcionavam com a garantia de utilização das senhas dos 

secretários municipais de educação. 

O fortalecimento do poder local, por meio da ação fiscalizadora e 

intervencionista e da ausência de participação dos conselhos gestores, FUNDEB, 

conselho de alimentação, tutelares, ficou esmaecido, pela dissonância e 

comprometimento político e efetivo desses conselhos.      

As experiências de participação no poder local, no Brasil, constituem-se 

núcleo central da obra do autor. Para isso, foram realizados seminários com 

lideranças locais de vários municípios; discussões da Constituinte e das Leis 

Orgânicas municipais, relatos orais sobre as experiências de fiscalização de contas 

municipais, cogestão de projetos de habitação, ações judiciais contra prefeitos, 
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discussão de orçamento, treinamento em políticas públicas e acompanhamentos 

sistemáticos sobre as ações empreendidas. (Teixeira, 2002) 

Diante dessa conjuntura, o poder local – sempre visto como centro de atraso 

e mandonismo – aparece hoje, em alguns municípios, como cenário de inovações, 

seja como agentes políticos, seja com movimentos e organizações da sociedade 

civil, mesmo sabendo que tais iniciativas podem ter sido promovidas ou induzidas 

pelas administrações municipais, ou pela própria sociedade civil. Umas das 

experiências mais bem sucedidas e contra hegemônica, foi a do Orçamento 

Participativo (Porto Alegre e Belém).  

 

A ênfase demasiada ao local tem se constituído, inclusive, em 
suporte para políticas neoliberais de desoneração do Estado central, 
transferindo-se determinadas funções para o nível local como passo 
para a privatização, num processo perverso de descentralização e 
neolocalismo, na expressão de Melo (1993a), traduzido na 
competição por investimento entre municípios e na fragmentação das 
identidades. Os impactos sociais e ambientais são aí vistos como 
meras disfunções a serem reparadas com políticas de ajustes 
compensatórias, a serem realizadas, sobretudo na esfera local. 
Nesse âmbito, surgem programas e projetos de organismos 
internacionais e “descobre-se” o local como único espaço de 
participação, já que, em termos mundiais, as decisões caberiam às 
elites tecnocráticas a serviço dos interesses das corporações. (Melo, 
1993) 

 

Há um contexto propício para que as cidades possam usar um papel 

estratégico para captação de recursos e investimentos – e que precisam se inserir 

nesse grande espectro de interesse e de competição. Verifica-se que não basta 

“pensar global”, mas também “agir global”, mesmo não se sabendo ainda como fazê-

lo, e que o agir local pode interferir no global, questionando seus efeitos e buscando 

outros caminhos e possibilidades de desenvolvimento.  

A globalização reforça identidades, internacionalmente e 

extraterritorialmente e, de forma contraditória, também na esfera local. O local não 

desaparece, mas a noção de espaço passa a ser compreendida mais socialmente 

que territorialmente. Nesse sentido, “as políticas públicas estão globalizadas”. 

(Waterman, 1994). A sociedade civil global emerge desse processo, não como uma 

estrutura, mas como um conjunto de atores transnacionais (associações civis, 

organizações não-governamentais, movimentos sociais) que tentam monitorar 

questões que estão fora do controle de cada nação (sistema monetário 
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internacional, meio ambiente, novas formas de comunicação) e que buscam redefinir 

o papel das agências internacionais e suas relações com as instituições nacionais, 

organizações da sociedade civil, de forma a adotar regras e princípios democráticos.  

No processo de descentralização há duas formas de sua execução política: 

a desconcentração e a descentralização propriamente dita. Na desconcentração, o 

órgão gestor central repassa funções a entidades regionais que dependem 

diretamente dos órgãos centrais de decisão. Neste caso, os organismos não são 

livres para decidir, pois dependem diretamente do poder central. Já na 

descentralização, diferentes entidades regionais e locais têm um grau significativo 

de poder de decisão, isto é, não se trata apenas de delegação de tarefas, mas 

também do exercício do poder, de decisão real “sobre os aspectos importantes do 

financiamento, elaboração do currículo local, administração e gestão educacional em 

áreas geográficas determinadas” (RIVAS, 1991, p. 20).  

Outro autor vem trazer uma contribuição bastante objetiva para a discussão 

acerca da descentralização. Casassus (1995) contrapõe descentralização à política 

de desconcentração, afirmando que: “é o fato de (...) confiar poderes de decisão a 

órgãos diferentes daqueles do poder central, que não estão submetidos ao dever de 

obediência hierárquica, e que contam com autoridades democraticamente eleitas” 

(CASASSUS, 1995, p. 82). Para ele a desconcentração “é uma dinâmica que (...) 

reflete processo cujo objetivo é assegurar a eficácia do poder central (...). Desta 

maneira, desconcentração reflete um movimento cujo sentido é de „cima para 

baixo‟”. (CASASSUS, 1995, p. 84).  

Conforme Casassus (1995), a descentralização é apenas um instrumento, 

uma ferramenta que pode ser utilizada para os mais diferentes fins. Barroso (1996, 

p. 11) também concorda com o autor já referido:  

 

[...] descentralização” é um processo, um percurso, construído social 
e politicamente por diversos autores (muitas vezes com estratégias e 
interesses divergentes) que partilham o desejo de fazer do “local”, 
um lugar de negociação/uma instância de poder/ e um centro de 
decisão (BARROSO, 1996, p. 11).  

 

Nesse aspecto, a aplicabilidade do PDDE, colocadas para as escolas, 

anuncia o incremento da autonomia como um fenômeno político, vinculado ao 

aumento das tarefas/atribuições das escolas. Sobre isso (CASASSUS, 1995) se 

pronuncia: “a escola livre e autônoma o suficiente para organizar essas tarefas 
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conforme melhor lhe aprouver, desde que cumprindo com o disposto na 

regulamentação feita pelo órgão que transfere as responsabilidades”.  

A descentralização, se de fato incentiva a autonomia, o faz (ou deveria 

fazer) num plano prioritariamente político, pois permite (ou permitiria) aos sujeitos da 

escola a possibilidade de definirem em conjunto (nas suas relações) os rumos da 

instituição.  

Apesar disso, esses autores consideram que uma política de 

descentralização na educação pode proporcionar à comunidade local, formas de 

associação, de participação e de organização.  

Nesse sentido, concorda-se com suas formulações, na medida em que 

considerou-se que nenhuma medida de política foi implementada localmente tal 

como a concebem seus formuladores. Isso porque, numa abordagem dialética da 

realidade, não podemos desconhecer que ela é plástica e mutável e, portanto, há 

possibilidades de que as formulações sejam reconstruídas localmente, durante o 

processo de implementação de um Programa.  

Trata-se de uma visão sistêmica para ampliar a participação, criar 

mecanismos incentivadores do movimento organizado da sociedade na solução de 

seus problemas, e que tornem possíveis captar as aspirações da população com 

relação às políticas.  

É possível observar que a participação social só seria possível por meio da 

obrigatoriedade da constituição de Conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social da Educação, devendo ser integrado por representantes da comunidade. No 

campo da educação básica, disseminaram-se os conselhos escolares, os conselhos 

municipais de educação, e outros, que de certa forma vai ao encontro das 

reivindicações dos organismos sociais.  

A ampliação de conselhos tem relação com a ação do Estado, que ao longo 

da década de 1990 buscou “novas” formas de gestão da política pública, 

pretendendo, muitas vezes, responsabilizar a própria sociedade pela execução das 

políticas. Teixeira (2000), ao discutir os diferentes contextos de emergência de 

conselhos, afirma: “É entendido como a participação da sociedade na formulação, 

no acompanhamento e verificação das ações da gestão pública na execução das 

políticas públicas, avaliando seus objetivos, processos e efeitos”. Para Mészáros, 

significa necessidade para sobrevivência.  
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Com a inserção das organizações sociais, retira-se o controle da gestão 

estatal e do poder público, transferindo-o para o direito privado (ONGs, Conselhos). 

As possibilidades de controle democrático e de pressão política diminuem 

significativamente com este movimento. Nesse sentido, a ideia é despolitizar os 

conflitos sociais dissipando-os e pulverizando-os, e transformar as “lutas contra a 

reforma do Estado” em parcerias com o Estado (MONTÃNO, 2007).  

 Na área educacional, o novo ordenamento jurídico prevê certa organização 

institucional na qual a participação da sociedade pode ser considerada um 

componente importante, sendo vista como fator de avanço da democracia 

participativa no Brasil. Como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) Lei nº 9.394/96, o Plano Nacional de Educação (PNE) Lei nº 10.172/01 

propiciou o entendimento da gestão democrática enquanto um processo que 

possibilita a criação de canais de participação, cujos limites podem ir além da prática 

educativa. 

Dessa forma, a descentralização não é mera desconcentração administrativa 

dos serviços centralizados na União ou no governo dos estados. Numa perspectiva 

democrática, é a efetiva atribuição aos integrantes do poder local de maior 

participação social nas realidades locais, dentre as quais, a educação é mais 

urgente e complexa. Ela não pode ser confundida com o formato da adesão 

consentida que tradicionalmente foi forjada para as políticas educacionais 

brasileiras. 

A participação, no plano constitucional, é garantida por meio de mecanismos 

de controle social sobre as políticas públicas com a criação dos conselhos de 

políticas públicas. É a instituição da democracia participativa como meio legítimo de 

expressão da cidadania e da democracia. 

 

[...] a Constituição estabelece bases jurídicas para a construção de 
um novo formato de cidadania, agora contemplando o ramo social 
como direito do cidadão e dever do Estado. Mas não apenas isto, 
agora a cidadania política transcende aos limites da delegação de 
poderes da democracia representativa e, expressa-se através da 
democracia participativa, através da constituição de conselhos 
paritários, que se apresentam como novo lócus de exercício 
político. (CAMPOS e MACIEL, 1997, p. 145). 

 

Os Conselhos são espaços apropriados para o exercício político, uma vez 

que representam, do ponto de vista da lei, uma iniciativa que possibilita o 
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estabelecimento de novos fóruns de participação e novas formas de relacionamento 

entre o Estado e a sociedade civil.  

Nesse processo de constituição e participação dos conselhos, no conjunto 

da sociedade brasileira, sempre se acreditou numa postura livre e protagonista 

desses conselhos nos direcionamentos dos problemas e ocupando papel de 

balizadores das conquistas sociais. Para justificar uma ação integrada e sistêmica, o 

governo federal, institui o PAR, como um instrumento estratégico do ponto de vista 

organizacional.  

Considerando os elementos constitutivos do PAR, devem-se seguir os 

seguinte passos: criação do Comitê Local; realizar diagnósticos; implementação no 

sistema de monitoramento; quadro de ações; resultados; monitoramento; 

acompanhamento; avaliação e revisão.  Passos esses, que são inerentes à 

especificidade do Plano Municipal.   

Essas características colocam o PAR como um sistema de informação, 

retroalimentado por dados que estão disponíveis numa plataforma que contém todo 

um programa prévio sobre as quatro dimensões já mencionadas anteriormente. 

Compreende um conjunto de ações deliberadas e integradas entre si, com cada uma 

estabelecendo “o que fazer”, com certo pragmatismo na condução da educação 

municipal.   Suas interações, articulações com outros organismos sociais, dão 

sustentáculos para que o mesmo se consolide como um Instrumento de 

planejamento estratégico do PDE.     
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SEÇÃO II: UM OLHAR POR DENTRO DO PAR – 

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

No capítulo anterior, se estabeleceu uma linha de tempo histórico que 

consiste em mostrar a relação entre a constituição de planos nacionais em países da 

América Latina e Caribe e a constituição do PAR, a partir do PDE nacional e Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação.  

 

 

2.1. Concepção do PAR enquanto modelo de planejamento estratégico 

 

Nessa segunda seção, enfatiza-se a concepção do PAR, enquanto modelo 

de planejamento estratégico: o PAR a partir do Plano Municipal.  

Para contextualizar a inserção do PAR, faz-se necessário analisá-lo à luz 

das novas concepções, abordagens e métodos das práticas de planejamento e 

gestão da educação nas últimas décadas, em que assumem o modus operandi e as 

formas de planejamento da iniciativa privada como o método por excelência para o 

planejamento e a gestão. Essa visão de planejamento se expressa no “planejamento 

estratégico” que se apresenta por meio de políticas de alcance nacional, de caráter 

centralizador e homogeneizador como o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE 

– Escola), Microplanejamento Escolar e Levantamento da Situação Escolar (LSE). 

Dessa forma, os processos de planejamento, que se materializam por meio 

de planos e projetos, expressam uma lógica norteadora marcada pela racionalidade 

tecnocrática e que imprime uma incapacidade dos governos de tratar os problemas 

sociais em sua totalidade (FERREIRA; NOVAES, 2010). 

A perspectiva de gestão sistêmica na educação traz consigo a concepção de 

organização do todo (a educação nacional), ao mesmo tempo em que se faz 

necessário respeitar a autonomia das partes (a educação no âmbito do poder 

regional/local), constitui-se desta feita, uma lógica de ação que se coaduna aos 

fundamentos do federalismo, visto que as responsabilidades educacionais de cada 

ente federado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) obedecem a um 

ordenamento legal e a uma estrutura administrativa oficial, sem, contudo, prescindir 

da capacidade de prover os princípios e diretrizes legais da organização e da gestão 

das atividades educacionais por cada ente federado. 

Ressalta-se o Plano de Ações Articuladas como uma ferramenta de 

planejamento estratégico da política educacional brasileira, cuja finalidade é a 
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articulação de ações colaborativas entre os entes federativos, por meio do 

estabelecimento de acordos de cooperação técnica e convênios para a efetivação 

de transferência voluntária de recursos e assistência técnica do Ministério da 

Educação aos estados e municípios brasileiros, tendo em vista a proposição e 

execução de suas políticas educacionais.  

Isto significa dizer que: 

 

[...] quando se fala em política pública municipal, faz-se referência a 
inúmeras realidades dentro de um mesmo marco normativo. Neste 
sentido, a autonomia de ação destes entes na formatação de 
políticas próprias, eficientes e apropriadas ganha outros contornos. 
Em sua maioria, os municípios carentes de condições técnicas e 
financeiras, acabam por seguir orientações externas na concepção 
de sua política educacional e com isso desconsideram as assimetrias 
regionais e as possibilidades de reordenamento da estrutura de 
organização do poder local dado por um pleno governo democrático, 
o qual pode também contribuir para a acumulação de capital social. 
(Damasceno & Santos, 2010, p. 5) 

 

É disso que Cury (2004, p.13) trata quando afirma que: 

 

O Brasil como República Federativa, embora tenha optado em 1988 
por uma república de cooperação entre os membros federativos, 
sofre as consequências de um modelo tradicionalmente hierárquico 
ou dual em que a Federação serve de disfarce para o caráter 
imperial do executivo , seja no aspecto político, seja no fiscal ou 
tributário. 

 

Essa perspectiva impositiva do poder executivo federal se traduz numa 

arquitetura de gestão das ações públicas, por meio de uma reorganização 

institucional dos entes federativos estatais no desempenho de suas funções 

previstas tanto na Constituição Federal de 1988 como na LDB de 1996. 

Para Parente (2001), o planejamento estratégico consiste em uma via 

técnica e política para mobilizar os meios para a realização da missão do setor ou da 

organização. Apresenta-se como uma via flexível, adaptável, participativa, de longo 

prazo, menos normativa e compulsória que a do planejamento tradicional.  

Sendo assim, nessa cisão entre planejamento e execução, denominada de 

“definição de papéis diferenciados”, no já referido Planejamento político-estratégico 

do MEC, (BRASIL, 1995, p. 5), à instância municipal cabe, primordialmente, 

gerenciar e fornecer suporte ao funcionamento das escolas. Reduzem-se, desse 
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modo, os órgãos municipais de educação ao papel de intermediação burocrática do 

Ministério da Educação com as unidades escolares, constrangendo os espaços de 

autonomia de que, legalmente, os Sistemas Municipais de Ensino dispõem para a 

tomada de decisões “mais adequadas às peculiaridades de cada municipalidade” 

(SARI, 1999, p. 40), ou para a definição de uma política municipal de educação 

norteada pela “racionalidade social, isto é, o uso adequado dos recursos de modo a 

realizar o valor social da educação” (SAVIANI, 1999, p. 134).  

Ainda no contexto da gestão pública do PAR, essa forma de planejamento 

adquire uma conotação estratégica. Segundo Wanderley (2010), é sugestivo utilizar 

o pensamento de Mannhein sobre esse tipo de planejamento, como sendo “um 

modo de pensar, o qual não só altera os vínculos individuais no encadeamento 

causal e acrescentam outros, mas também tenta dominar todo o complexo de 

eventos a partir da posição-chave que existe em toda a situação”. Segundo o 

relatório da Fundação de Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP, essa definição 

denota controle, capacidade de intervenção, conhecimento como fonte de poder.  

Significando desse modo, que: 

 

[...] o planejamento é um instrumento suficientemente estratégico, o 
que pode servir a muitos fins. Porém, existem muitas definições 
sobre o que seja planejamento, sendo que entre elas há um aspecto 
comum, o qual delimita o objeto de análise, que é justamente aquele 
que identifica o planejamento como o esforço de coordenação de 
ações para as consecuções de objetivos, de forma racional. É um 
método para traçar as metas e os meios de alcançá-las ou, pelo 
menos, significa um reconhecimento de intenções, manifesto na 
predeterminação de tarefas (FUNDAP, 1990, p.127).  

 

Toma-se esse conceito da FUNDAP (1990) e reconhecem-se algumas 

facetas teóricas do PAR, admite-se que numa alusão a um sistema, como algo 

integrado e articulado, pode-se interpretá-lo como um sistema de planejamento. 

Nesse caso há um interesse público por se tratar de um elemento constitutivo do 

poder público federal.  

Daí haver uma dependência do PAR enquanto um instrumento de 

planejamento estratégico no âmbito das esferas públicas. Durante o processo de 

implementação e elaboração do PAR dos municípios, verificou-se diversas 

interferências do poder municipal na consecução do Plano articulado do município, 

uma vez que, na definição do Comitê Local, as equipes eram montadas às pressas e 
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com a indicação do prefeito da cidade, com a intenção de apresentar uma realidade 

educacional local muito bem organizada e bem gerida.   

 A esse tipo de práticas administrativas viciadas, do ponto de vista da gestão 

pública, ainda persiste uma tendência de franca manipulação das informações, 

atrelada à vontade política dos governantes de apresentarem-se gloriosos na gestão 

pública.   

Com isso, o PAR entra no município pela vontade política do MEC: 

  

[...] o que quer dizer que o Sistema de Planejamento depende da 
contextualização política, social e econômica do momento, 
fundamentalmente associada à vontade politica do governante, seu 
estilo de governo, as prioridades que por bem pretende adotar. O 
planejamento é um instrumento, e como tal, pode ser usado, 
adaptado ou substituído, conforme o modo que se queira adotar para 
atingir o fim desejado. (fundap, 1990, p. 129). 

 

Como o PAR constitui-se num dos pilares do PDE, a partir do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação – PMCTE para a melhora da qualidade 

da educação, juntamente com o IDEB, houve uma adaptação para que o PDE  

pudesse ser mais bem assimilado por todos os entes municipais.  

Segundo Borjas (1998), o Plano Estratégico não é uma norma legal, e sim 

um contrato político e social, cuja execução corresponde às partes que têm a 

competência ou a capacidade para fazê-la. Contudo, o Plano atua como meio de 

pressão pública para promover o cumprimento de seus objetivos.    

Ainda nessa discussão, Wanderley (2010) postula que na concepção desse 

planejamento, é interessante constatar como Castells incorpora elementos de um 

poder local, em que: 

 

[...] há quatro temas que determinam a resposta local urbana à ação 
perturbadora da globalização. O primeiro, e central, é a existência de 
atores capazes de gerar uma nova política urbana, uma nova gestão 
municipal. Sem essa mobilização da sociedade civil, articulada 
politicamente, não se vê de onde poderiam surgir as tendências de 
mudanças. O segundo é um governo municipal inteligente, 
decidido, honesto, eficaz [...] o terceiro ponto é a existência e uma 
estratégia de desenvolvimento econômico, obviamente centrado na 
iniciativa empresarial privada, em torno de projetos que façam da 
cidade um ente competitivo [...] e o quarto é a criação da cidade, a 
melhoria da qualidade de vida [...]. (Castells, 1999, p. 23). 
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Essas temáticas, orientadas por um processo de mobilização política da 

sociedade civil, oferecem um norte para que o chão do município, enquanto “uma 

arena privilegiada” transforme uma realidade adversa, para dar uma resposta aos 

problemas da população. Ao grifar o segundo tema, “um governo municipal 

inteligente, decidido, honesto, eficaz” ressalta-se a importância de um governo sério, 

comprometido com as causas de seus partícipes, como uma proposta de reação 

positiva do poder local.  

Nesse sentido, o PAR constitui-se como um dos programas constituintes do 

PDE. Fora lançado como um plano de cooperação entre municípios, estados e 

União, pelo Decreto n° 6.094 de 24 de abril de 2007. Este Decreto em seu Art. 8° § 

5º - prevê que “o apoio da União dar-se-á, quando couber, mediante a elaboração de 

um Plano de Ações Articuladas - PAR”, e, em seu Art. 9°, define que “O PAR é o 

conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da 

Educação, que visa o cumprimento das metas do Compromisso e a observância das 

suas diretrizes”. (BRASIL, 2007b). 

Verificou-se que o governo, por meio do PPA 2008 – 2011 e com base na 

experiência da gestão anterior, destacou três Agendas Prioritárias: 1. Agenda Social; 

2. Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); 3. Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). 

Nesse contexto, o item 2 trata do PDE em que o MEC vem promovendo uma 

reorientação no cumprimento da sua função redistributiva e supletiva no que se 

refere à assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Seus eixos principais, estabelecidos por meio do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 

2007, são o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Plano de Ações Articuladas 

(PAR). 

Com vigência plurianual, a proposta do PAR, segundo o MEC, visa por fim à 

prática de convênios fragmentados e efêmeros que, geralmente, eram firmados 

apenas com os municípios mais desenvolvidos, possuidores de maior capacidade 

técnica para submeter projetos junto ao MEC. 

De acordo com a proposta inicial do MEC, trabalhar-se-ia prioritariamente 

com 1.242 municípios com a mais baixa classificação no IDEB. A partir de 2008, o 

MEC estendeu a sua atuação prioritária aos 1.827 com mais baixo IDEB, 

considerando os resultados de 2005 e 2007. Paralelamente, foi criado também o 
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Grupo de Trabalho (GT) das capitais e grandes cidades, composto por 175 cidades 

com maior população. Esse GT foi criado, segundo o Ministério, porque estes 

municípios possuem uma grande porcentagem de matrículas da educação básica 

em suas redes de ensino (BRASIL, 2010, p. 75). 

Os trabalhos de implantação do PAR contaram com um arranjo 

organizacional constituído por membros da Diretoria de Articulação e Apoio aos 

Sistemas da Educação Básica (DASI) da Secretaria de Educação Básica do MEC, 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e por quarenta 

consultores que foram selecionados para o trabalho de campo. Posteriormente, 

diante da grande demanda de elaboração de PAR, solicitada por todos os 27 

estados e os (5.633) municípios, o MEC firmou parceria com a Universidade Federal 

do Pará (UFPA), Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC-PA e União 

dos Dirigentes Municipais – UNDIME-PA para a capacitação dos municípios para a 

elaboração dos respectivos PAR e para realizarem a análise técnica desses planos. 

 

É fato que uma equipe, ainda que bem inteirada dos dados 
estatísticos de um sistema de ensino e democraticamente 
representada por todos os segmentos relacionados à educação, não 
conseguirá elaborar um projeto para os próximos quatro anos, 
envolvendo dimensões como gestão escolar, formação de 
professores e de profissionais de serviços e apoio escolar, práticas 
pedagógicas e avaliação, infraestrutura física e recursos 
pedagógicos, em apenas três dias (SOUSA, 2009, p. 11/12). 

 

Concorda-se com Sousa (2009), pois o fator tempo foi prejudicial para a 

consecução dos objetivos propostos pela equipe responsável, uma vez que a 

maioria foi formada às pressas sem nenhum critério, mesmo sabendo da normativa 

existente de constituição de um Comitê Local do Compromisso.  

Da análise geral do Instrumento de Campo (em anexo), depreende-se que o 

PAR é um instrumento de planejamento de caráter normativo, burocrático e 

gerencial. Como novidade, o PAR trouxe para o processo de elaboração um sistema 

eletrônico – o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do MEC 

(SIMEC) – que pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet. 

Esse processo de elaboração permite certa celeridade no fluxo gerencial do 

processo. Na prática, esse ponto positivo esbarra nos problemas de acesso a 

internet e conectividade de muitos municípios brasileiros, que não dispõe de internet 

banda larga, o que dificulta o trabalho de preenchimento do PAR.  
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Em vista disso, cada município brasileiro dispõe de um relatório público que 

é gerado pelo SIMEC, contendo ipsis litteris todas as informações relacionadas à 

realidade educacional local, baseada nos conjuntos de dados informados e 

discutidos previamente pelo Comitê Local do Compromisso, que, como uma 

instância voltada para o controle, mobilização, participação e encaminhamento das 

ações deliberadas, deve implementar as ações. Na implantação, foram detectados 

diversos problemas, como: a precariedade das condições de funcionamento das 

escolas; a ausência de controle social sobre as políticas de educação municipal; 

gestões municipais educacionais pouco ou nada identificadas com a natureza 

mediadora e dialógica da educação; e inexistência de sistemas municipais de 

ensino. 

O relatório dos coordenadores do projeto PAR-AMAZÔNIA (2008) aponta as 

dificuldades muito específicas dos municípios da Amazônia: grandes distâncias, 

insulamento territorial, mobilidade precária, carência de infraestrutura técnica e 

financeira, e pessoal habilitado para trabalhos técnicos e profissionais que têm 

dificultado a construção efetiva dos sistemas de ensino municipais. 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) também se constitui numa política 

pública federal, que se nomeia de cunho “participativo”, criada para auxiliar na 

qualidade da educação brasileira. Para ser desenvolvido pelos estados e municípios, 

se pressupõe que estes estejam comprometidos com o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, constituído pelo Capítulo IV, Seção II do 

Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007 que, por sua vez, é um programa do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) criado a partir de vinte e oito diretrizes que 

visam concretizar o compartilhamento de políticas e técnicas que desenvolvam 

programas para a manutenção da educação básica (MEC, 2010).  

É um Plano que pretende dar meios para que a educação dos municípios 

encontre solução para a improvisação persistente das suas redes de ensino e 

supere a descontinuidade das políticas públicas de educação básica dos municípios. 

Porém, sua implantação e, sobretudo a concepção sistêmica, acaba adotando uma 

noção de autonomia e participação política dos entes federados que deriva para 

uma participação formal e uma autonomia meramente funcional dos entes 

federados.    
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2.2. O PAR a partir do Plano Municipal  

 

A elaboração de Planos Municipais de Educação constitui exigência legal 

desde o ano de 2001, quando, através da Lei 10.172/01, foi instituído o Plano 

Nacional de Educação (PNE). Ao prever a construção de Planos Municipais de 

educação, o PNE ratificou disposição contida na Constituição Federal de 1988 que 

estabelece, para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a tarefa de 

organizar, em regime de colaboração, os seus respectivos Sistemas de Ensino. Tal 

disposição é corroborada na LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de n º 9.394/96) que, em seu artigo 11, determina que os municípios 

incumbir-se-ão de “organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 

dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da 

União e dos Estados”. 

Todavia, passados dez anos da aprovação do PNE, em 2001, e já com um 

novo Plano Nacional de Educação em tramitação no Congresso Nacional (Projeto de 

Lei 8.035/10, que estabelece  o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011- 

2020), cerca de 44% dos municípios brasileiros ainda não possuem um Plano 

Municipal de Educação. De acordo com levantamento realizado pela Secretária de 

Educação Básica – SEB do Ministério da Educação, dos 5.565 municípios existentes 

no país, apenas 3.204 haviam elaborado seus planos municipais de educação. Em 

boa parte destes municípios, os planos aprovados já se encontram desatualizados, 

com metas e objetivos que já não correspondem às demandas e necessidades 

educacionais dos municípios. 

O Plano Municipal de Educação (PME) não é um plano da Rede de Ensino 

Municipal, mas um plano de Educação do Município. Este plano está integrado ao 

Plano Estadual de Educação e ao Plano Nacional de Educação (PNE), porém, mais 

integrado, ainda, à realidade, à vocação, às políticas públicas do município e sua 

proposta de desenvolvimento é determinar as metas e as estratégias de suas ações 

na educação escolar.  

Em que pese à força da concepção de Plano Global e Integrado do PME, a 

responsabilidade de atendimento do Município está delimitada pela LDB: 

 

1.       Art. 11 – Os Municípios incumbir-se-ão de: organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
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integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;  

oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e 

com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

2.   Ao Município cabe atender, embora com recursos municipais de outras 

fontes além das de MDE e com suplementação do Estado e da União, a toda a 

demanda de educação infantil, sem que as famílias tenham por obrigação, a 

matrícula; 

3.  Ao Município e ao Estado, com complementação financeira da União 

para se atingir o padrão de qualidade, cabe, em regime de colaboração atender a 

toda a demanda de ensino fundamental, na idade própria (de 6 a 14 ou de 7 a 14 

anos) e dos jovens e adultos que não o concluíram; 

4.  Assim, o PME, embora tenha que prever políticas e fixar objetivos para a 

educação de todos os municípios, em concreto vai lidar e se responsabilizar 

somente por demandas e recursos para sua rede atual e futura, com ações a curto, 

médio e longo prazo. 

 

A necessidade de elaboração de Planos Municipais de Educação por parte 

dos municípios brasileiros deve atender o pressuposto fundamental de que partem 

os dispositivos legais acima mencionados, que é o de que a efetiva implementação 

de políticas públicas requer o conhecimento da realidade e o levantamento das 

necessidades sociais a serem atendidas, a partir das quais possam ser definidas 

prioridades, objetivos e metas que orientarão a ação do poder público em resposta 

às demandas da sociedade. Isto se chama planejamento. É somente a partir de um 

planejamento sistemático, alicerçado no diagnóstico da realidade e na identificação 

de suas exigências e necessidades, que os agentes públicos podem intervir sobre a 

mesma, de modo a encaminhar respostas e soluções para as questões que se 

mostrarem como prioritárias. Por meio do planejamento, será possível, além da 

definição de objetivos, metas e estratégias, estabelecer prazos, recursos e 

responsáveis pelo encaminhamento das ações, bem como o acompanhamento e 

avaliação das mesmas e de seus resultados. 
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Neste processo, tem importância fundamental a participação da população 

local, seja por via direta ou através de seus representantes, de modo a assegurar o 

envolvimento de todos os interessados na definição dos rumos da educação no 

município. Embora deva ser conduzido sob a liderança da Secretaria Municipal de 

Educação, juntamente com o Conselho Municipal de Educação, a construção do 

Plano Municipal de educação deve ser um processo coletivo que mobilize a 

sociedade e possibilite a ampla consulta à população. 

O PAR, enquanto uma política pública estabelecida pelo governo brasileiro, 

foi criado com o objetivo de melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) em estados e municípios, ao propiciar o diagnóstico, realizado por 

técnicos do Ministério da Educação (MEC), da situação educacional da rede 

municipal, a fim de que técnicos e dirigentes das Secretarias Municipais de 

Educação, diretores de escola, professores, supervisores escolares, técnicos 

administrativos das escolas e dos Conselhos Escolares possam criar ações para 

melhorar os indicadores educacionais (MEC, 2007).  

O Plano de Ações Articuladas começou, em cada município, com a 

formulação de um diagnóstico, e posterior elaboração do Plano municipal. Com a 

análise deste plano e a geração do Termo de Cooperação voluntária, teve início a 

fase de execução dessas ações por parte dos municípios e/ou do MEC/FNDE (MEC, 

2007). 

A proposta inicial era de que o PAR se constituísse ou pudesse ser 

entendido como um Plano Municipal. Entende-se que um Plano Municipal é muito 

maior do que um conjunto de ações, apresentando uma visibilidade dos problemas 

do município.  

 

É claro que a palavra “plano”, no contexto do PDE, não corresponde 
ao significado que essa mesma palavra adquire no contexto do PNE. 
Em suma, a singularidade do PDE, isto é, aquilo que o distingue de 
outras peças também ligadas ao termo “plano”, pode ser aferida em 
dois sentidos, um negativo e outro positivo. Em sentido negativo, 
constata-se que, na verdade, o PDE não se configura como um 
Plano de Educação propriamente dito. É, antes, um programa de 
ação. Assim sendo, o nome “plano” evoca, aí, mais alguma coisa 
como o “Plano de Metas” de Juscelino Kubitschek do que a idéia dos 
planos educacionais como instrumentos de introdução da 
racionalidade na ação educativa, entendida esta como um processo 
global que articula a multiplicidade dos seus aspectos constitutivos 
num todo orgânico. Com certeza, trata-se de uma coincidência, mas 
não deixa de ser curioso observar que também o plano de metas de 
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Juscelino se definiu pelo número 30, já que a última meta, a de 
número 31, a construção de Brasília, foi definida como “meta-
síntese”. Foram fixadas metas com prazo de cinco anos para 30 
setores básicos da economia. Deve-se, pois, reconhecer que o 
“Programa de Metas” de Kubitschek se revestia de maior 
organicidade do que o PDE, pois o conjunto de metas se distribuía 
em seis grupos (energia, com cinco metas; transportes, sete metas; 
alimentação, seis; indústrias de base, onze metas; educação, uma; 
construção de Brasília, uma, a meta-síntese) ligados aos aspectos 
estratégicos do desenvolvimento nacional (Saviani & Benevides, 
2007, p. 210). 

 

Como recomendações oficiais, os estados e municípios deveriam realizar 

um diagnóstico minucioso da realidade educacional local. A partir desse diagnóstico, 

desenvolveriam um conjunto coerente de ações que resultaria no PAR. Um novo 

enfoque é dado ao PAR, agora, como um conjunto coerente de ações.  Nos dois 

conceitos introdutórios, a premissa é de que o PAR seja fruto não só de um 

diagnóstico, mas de um minucioso diagnóstico, para propor ações concretas de 

solução dos problemas levantados.  

Apesar dessas recomendações, não houve um minucioso diagnóstico, uma 

vez que, como já referido anteriormente, os Assessores técnicos do MEC ficavam 

apenas três dias nos Municípios e, desse modo, não havia tempo nem para um 

diagnóstico consistente como também para a construção objetiva do plano de ações.  

Ao mesmo tempo, a exiguidade do tempo previsto pelo FNDE para o 

cumprimento das ações provocou uma reação automática de “cumprimento de uma 

obrigação” sem a devida avaliação da capacidade de atendimento de cada sistema 

e das reais condições de aplicabilidade do plano. Dessa forma, a implantação do 

PAR deu-se, em muitos casos, por improviso, sem levar em conta a debilidade das 

condições locais. Pressionados pelo imediatismo da racionalidade técnica, os entes 

se viram limitados quanto à “efetiva autonomia decisória e executiva, indispensáveis 

à descentralização e a formas mais democráticas de gestão” (OLIVEIRA, 2007, p. 

16).  

Ainda que os objetivos do MEC/FNDE fosse o de inserir o PAR num 

contexto local, como um instrumento mobilizador dos atores educacionais e das 

redes ou sistemas de ensino municipais, o ato é contraditório na medida em que se 

confrontam interesses discrepantes entre os entes federativos, pois, ao mesmo 

tempo em que é concebido como um programa que é formulado e deve ser 

executado sem ajustes e reorientações, acaba alijando do plano, necessidades e 
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providências emergentes dos municípios. Impõem-se entendê-lo como um processo 

que deve ser construído a partir do empenho e participação efetiva de todos os 

educadores. As urgências dos planos e do MEC/FNDE acabam se impondo, 

resultando em um plano mais formal que participativo, mais homogeneizador que 

autônomo, mais sistêmico que democrático.    

Comparando a estrutura de criação do PAR e do PME, pode-se verificar que 

o PAR traz em seu cerne elementos técnicos que se comparam com os dos Planos 

Municipais de Educação, contudo, do ponto de vista da participação política da 

sociedade civil, a diferença é muito grande. Para a criação do PME - a Educação 

deverá contemplar: uma apresentação geral do plano, com suas justificativas e 

descrição do processo de sua construção, obedecendo aos seguintes 

encaminhamentos:   

 

● O levantamento geográfico e demográfico do município; 

● A história do município; 

● Os antecedentes históricos da educação municipal; 

● As demandas e necessidades diagnosticadas para a escolarização no 

município; 

● As formas de atendimento da demanda educacional existente; 

● Os recursos para o financiamento para a educação no âmbito municipal; 

● A definição detalhada das metas, ações e prazos para a concretização do 

Plano Municipal; 

● Os mecanismos e formas de acompanhamento e avaliação das metas e 

prazos estabelecidos. 

● Redação do anteprojeto de lei que institui o Plano Municipal de Educação; 

 

A estrutura temática do Plano Municipal deverá considerar, conforme a 

realidade de cada município, sobretudo no que se refere ao diagnóstico, ao 

levantamento das demandas e necessidades, bem como à previsão de metas e 

recursos, os seguintes elementos: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino 

Médio; Educação de Jovens e Adultos; Tecnologia Educacional; Educação Especial; 

Educação no campo; Financiamento; Gestão Democrática; Formação Continuada; 

Ensino Superior; Inclusão Social.  
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O processo de elaboração do Plano Municipal de Educação deverá envolver, 

pelo menos, quatro etapas, tal como sugere Monlevade (2004, p.87): 

 

1.    Analisar as bases legais do Regime de Colaboração; a existência de um 

Plano de Educação do município; as demandas e recursos da rede municipal de 

ensino; 

2.    Determinar os objetivos gerais e específicos do município; 

3.    Os antecedentes de colaboração com o Estado; a convocação dos 

atores: comissão ou fórum; o estudo geográfico e demográfico do município; o 

histórico do município; a história da educação escolar e da rede municipal de ensino; 

as demandas atuais de escolarização: minicenso ou amostragem; o levantamento 

dos recursos financeiros; o estudo das alternativas de atendimento escolar; as 

tomadas de decisão estratégicas: comissão ou conferência; a descrição das metas, 

ações e prazos; os mecanismos de acompanhamento e avaliação; 

4.    O roteiro de redação e a tramitação do anteprojeto na Câmara 

Municipal. 

 

Verifica-se que esses procedimentos, indicados por Monlevarde (2004), 

contêm uma série de atribuições e encargos que sustentam e solidificam o PME 

como instrumento democrático e de controle social.  

O processo de criação do PAR, como fora mencionado anteriormente, 

apresenta uma estrutura técnica e sistêmica, sem muita burocracia, uma vez que 

houve pressão por parte do ente federal em sua fase de elaboração. Sua 

configuração, enquanto um Plano estratégico, não apresentou um caráter 

participativo, face ao tempo disponibilizado para a sua elaboração, e o formato de 

constituição dos Comitês Locais inviabilizou a integração dos demais segmentos da 

sociedade local.     
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2.3. Monitoramento e Acompanhamento do PAR 

 

É sabido que o PAR deve passar por etapas durante as fases de 

implantação que é a do Monitoramento e Acompanhamento5. Assim, seu sistema de 

monitoramento foi construído com o objetivo de obter informações acerca da 

execução das subações aprovadas no PAR. Cada município é responsável pelo 

preenchimento do instrumento de monitoramento, não havendo, portanto, a 

necessidade da presença de um técnico durante esse processo. Há uma senha para 

acessar o sistema, disponibilizada para o Secretário Municipal de Educação e o 

Prefeito.  

O PAR não é um plano aberto, seu conteúdo é comum para todos os 

municípios; contém ações desdobradas em subações que podem variar de três a 

mais de trinta, em uma mesma ação. Sua elaboração foi antecedida e fundamentada 

num diagnóstico abrangendo 52 indicadores, os quais foram avaliados pelas equipes 

municipais que o elaboraram. Nos indicadores avaliados como críticos ou como 

insuficientes, as ações a serem executadas fizeram parte do PAR e, para cada ação 

proposta, foram eleitas as subações respectivas, de acordo com o menu disponível. 

Cada uma das subações possui uma forma de execução pela prefeitura municipal e 

com assistência financeira e técnica do MEC. Os indicadores do diagnóstico e as 

ações do PAR distribuem-se em quatro dimensões: gestão educacional; formação 

de professores e dos profissionais de serviço e apoio escolar; práticas pedagógicas 

e avaliação; infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

Em 2009 e 2010, os municípios realizaram o monitoramento da 

implementação das subações. O PAR e seu monitoramento foram feitos num 

módulo online do SIMEC/MEC. Os municípios, dada à regulamentação da política, 

formaram Comitês Locais de Acompanhamento do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, composto por instâncias governamentais e por membros da 

sociedade civil. 

A presença do Comitê local do PAR serviria, ainda, como indicador capaz de 

gerar, como questão norteadora, a percepção de como a sociedade civil vem 

ocupando um lugar de interlocução importante na transformação dos padrões de 

                                                           
5
Entenda-se por Monitoramento um processo contínuo de coleta e análise de informação para 

avaliar quão bem um projeto, programa ou política estão sendo implementados, em relação aos 
resultados esperados; e Acompanhamento, que significa auxiliar ações dos municípios no que diz 
respeito ao andamento dessas subações.  
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gestão das políticas públicas educacionais locais a partir de arranjos de poder, que 

extrapolam o consolidado pela via institucional, e dotam o município da prerrogativa 

autonômica prevista em diplomas legais como a Constituição Federal e Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, consolidadas pela implantação de espaços 

públicos de participação popular. 

Nesse sentido, a intencionalidade do documento do PAR é de que a 

presença desses Comitês seja contemplada como espaços públicos de decisão, 

instituinte da garantia constitucional da liberdade de expressão e da participação de 

diversas e variadas organizações políticas, consolidadas por meio de re-

experimentação de práticas democráticas de condução do público. 

Com essa perspectiva, o governo federal entende que o PAR rompe com a 

“política de balcão” no que se refere a atendimentos pontuais e direcionados a 

grupos com a mesma afinidade política e ideológica, e passa a instituir ofertas e 

demandas a partir da verdadeira situação diagnóstica em que se encontra a 

educação no município, independentemente de filiação partidária ou convicção 

ideológica de seu dirigente. Com isso, torna-se uma modalidade de transferência 

voluntária de recursos financeiros e assistência técnica baseada em critérios 

públicos, objetivos, transparentes e isonômicos entre os entes. Trata-se de uma 

iniciativa de significativa importância na consolidação de uma política de estado, ao 

invés de uma ação isolada de governo (SANTOS, 2011, p. 8). 

Navarro (2009) considera que o PAR é um plano de metas opcional, ficando 

a cargo de cada Secretaria de Educação a decisão de adotá-lo e conclui que, “o 

PAR acaba se tornando um importante mecanismo de redistribuição de verba do 

orçamento federal” (p. 10). 

Segundo o coordenador do PAR Amazônia, Alberto Damasceno, a criação 

do PAR provocou, dentre outras transformações, o início do exercício da cultura do 

planejamento e a superação da descontinuidade de programas e projetos. Porém, 

os municípios ainda têm dificuldade de construir as etapas (diagnóstico, plano, 

monitoramento e acompanhamento) desse processo. 

“Estamos vivendo um ciclo de profunda transformação da educação 

brasileira”, DAMASCENO (2007), disse o coordenador.  

Técnicos dos municípios, representados no encontro, afirmam que essa 

evolução já é percebida nos municípios, mas que é preciso um maior envolvimento 

dos prefeitos e dos próprios gestores da área. Dentre os efeitos negativos dessa 
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ausência está a inexistência de um comitê local do PAR em cada município 

brasileiro. 

No Pará, por exemplo, em 2008, a atuação do comitê era incipiente em 

muitos municípios do Estado. Ao Comitê, composto por representante da sociedade 

civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigente do sistema educacional público 

era atribuída a responsabilidade pela mobilização da sociedade e pelo 

acompanhamento das metas de evolução do Índice de Desenvolvimento da 

Educação (IDEB). A composição procurou abranger vários segmentos da sociedade, 

mas a atuação individual dos representantes foi, sempre, muito parcimoniosa.  

Se o projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação (PNE) for aprovado 

pelo Senado Federal, o Brasil terá que universalizar o atendimento escolar para toda 

a população de 15 a 17 anos, até 2016, e eliminar o analfabetismo até 2020. Nas 20 

metas descritas no projeto de lei do PNE 2011-2020, o regime de colaboração entre 

os entes federados é tido como estratégia vital para que estados e municípios 

melhorem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e ofereçam 

educação pública de qualidade à população. 

Na Amazônia Legal, pelo menos quatro Estados já estão monitorando seus 

Planos de Ações Articuladas (PAR) a fim de verificar os principais gargalos na 

educação municipal e solucionar os problemas. A convite do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Universidade Federal do Pará (UFPA) 

coordenou a etapa no Pará, no Maranhão, em Roraima e no Tocantins. 

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de efetivar o 

regime de colaboração entre os entes federados, o PAR é o instrumento ao qual, 

desde 2007, estão vinculadas todas as transferências voluntárias e a assistência 

técnica do MEC aos Municípios, Estados e Distrito Federal. 

Esse regime prevê que compete aos municípios identificar as necessidades 

e ações que devem ser priorizadas pela administração municipal para melhorar a 

gestão educacional, possibilitar a formação de professores e profissionais de 

serviços de apoio escolar, o desenvolvimento de recursos pedagógicos e a 

expansão da infraestrutura física da rede escolar. 

Realizado o diagnóstico educacional, o qual inclui demandas de segmentos 

historicamente excluídos das políticas educacionais no Brasil, entre eles, indígenas 

e comunidades quilombolas, as Secretarias Municipais de Educação elaboram 

diagnósticos da situação educacional e seus Planos de Ações Articuladas. Desta 
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forma, Município, Estado e União identificam as ações que cabem a cada um, 

garantindo o regime de colaboração. O levantamento das necessidades tem 

revelado dificuldades especiais: a identificação das carências e as propostas de 

soluções, porém, são realizadas sob pressão de urgências que descambam para a 

improvisação. 

O coordenador do Plano de Ações Articuladas Amazônia, Alberto 

Damasceno, professor da UFPA, argumenta que os municípios ainda têm 

dificuldade de construir as etapas deste processo diagnóstico, plano, monitoramento 

e acompanhamento. Sem um apoio técnico e pedagógico, o Plano tende a constituir-

se em um documento formal de algumas demandas dispersas. 

O regime de colaboração propõe os três entes juntos, planejando, definindo 

e executando, de modo articulado, as ações que garantam a melhoria dos 

indicadores educacionais. Para alcançar resultados consistentes, foi constituída a 

equipe do PAR Amazônia. Posteriormente, o FNDE convidou essa equipe para 

monitorar o PAR em outros quatro Estados da região, somou-se a ela a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Pará, a Secretaria de Estado de 

Educação e as Associações e Consórcios de Municípios, os quais já tinham uma 

boa articulação com os gestores municipais. O resultado dessa composição foi 

profícuo, tornou o Pará referência nacional no monitoramento do PAR, sendo o 

Estado que mais apresentou demandas qualificadas ao governo federal.  

Segundo dados do PAR Amazônia (2008), na primeira etapa do 

monitoramento e acompanhamento do PAR, 250 municípios foram atendidos pela 

equipe técnica formada pela UFPA. Mais da metade desses municípios são 

considerados prioritários pelo MEC, ou seja, apresentam IDEB abaixo da média 

nacional, 3,6. Setenta e oito deles estão localizados no Pará e pelo menos dez estão 

no arquipélago de Marajó, uma das regiões mais pobres do Brasil. 

De acordo com um levantamento do MEC, 1.827 municípios apresentaram 

IDEB abaixo da média nacional em 2005 e 2007. Deste total, cerca de 300 estão 

concentrados nos cinco Estados monitorados pela rede PAR Amazônia, sendo 15 no 

Amapá, 12 em Roraima, 34 no Tocantins, 124 no Maranhão e 114 no Pará. A 

melhoria do SIMEC favorece o acompanhamento efetivo dos municípios sobre as 

ações do PAR. Com isso, foi realizado o monitoramento para verificar a situação do 

município, as situações da execução dos programas nos municípios estão, em 

média, em torno de 25% no que diz respeito ao atendimento das ações planejadas, 
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há, porém, necessidade de atendimento individualizado de alguns municípios, 

devido às limitações e dificuldades especiais de alguns deles.   

Segundo o Coordenador do PAR Amazônia, Alberto Damasceno, esclarece: 

  

[...] que durante o monitoramento, ao informar o estágio de execução 
das ações previstas para um determinado período, o município pode 
identificar os principais entraves no planejamento e corrigir os 
gargalos. Entende-se que o monitoramento das ações deve ser 
permanente. É preciso ficar atento a cada etapa ou não será possível 
avançar. Assim, os Municípios que deixarem de monitorar os seus 
planos não terão como revisar as ações daqui a algum tempo, e isso 
implica prejuízos financeiros e ausência de assistência 
técnica.(DAMASCENO, 2007, p.03). 

 

Para que isso possa ocorrer, o Comitê Local deve funcionar como 

ferramenta de controle. Em vista disso, uma equipe técnica do PAR Amazônia fez o 

monitoramento dos Planos de outros 215 municípios da Amazônia Legal, nos quais 

se verificou entre outros aspectos, se o Comitê Local do PAR funciona de fato. Esse 

comitê é responsável pela mobilização da sociedade e pelo acompanhamento das 

metas de evolução do IDEB local, por meio do exercício do controle social. A 

ausência ou a precariedade no funcionamento dos comitês nos municípios resultam 

em falta de regularidade e exigem constância no monitoramento. 

O Plano de Ações Articuladas Amazônia constitui-se num dos elementos 

primordiais da política educacional, implementadas pelo PDE, uma vez que todos os 

programas e ações do MEC estão contidos nele. No entanto, percebe-se que falta 

maior envolvimento dos prefeitos e dos próprios gestores da área no planejamento e 

execução dos Planos. 

Essa deficiência foi evidenciada durante o atendimento aos municípios na 

primeira etapa de monitoramento, realizada entre novembro de 2010 e janeiro de 

2011. Entre os indícios, estão a baixa frequência dos dirigentes municipais nas 

oficinas e a ausência e ineficiência de atuação dos comitês locais nos municípios, 

cuja mobilização é responsabilidade do secretário municipal. Outra dificuldade 

relatada pela equipe técnica é a falta de hábito dos dirigentes e dos próprios 

técnicos municipais de acessar os sites do MEC e do FNDE e os e-mails repassados 

às Secretarias Municipais de Educação. 

Uma pesquisa realizada pela Coordenação do PAR Amazônia, com 97 

dirigentes municipais de educação do Pará, entre novembro de 2009 e janeiro de 
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2010, já revelava essa situação. De acordo com o levantamento, 36% dos 

entrevistados não dominam informática e 34% não acessam regularmente o site do 

MEC. Além disso, 5% dos entrevistados têm apenas o nível médio. Cursos de 

mestrado e doutorado parecem um sonho distante, pois a única secretária que 

cursava mestrado, à época, era a do município de Jacareacanga. Nenhum outro 

dirigente cursa ou cursou doutorado. 

Nesse imbricado processo de monitoramento do PAR, a rede PAR 

Amazônia, que compreende cinco dos nove Estados da Amazônia Legal, realizou a 

etapa de monitoramento que é primordial para que as ações previstas sejam 

executadas e os municípios possam identificar os entraves que os impedem de 

efetivar-se como o planejado, adotando medidas corretivas. Em um primeiro 

momento, caso os municípios não fizessem o monitoramento, ficariam impedidos de 

realizarem a outra etapa do PAR que é a da revisão e de fazer novas propostas ao 

MEC ou ao FNDE.  Entretanto, essa etapa não ocorreu, pois com o advento do 

governo Dilma, foi “desconsiderada”, já que por questões políticas e pressão dos 

prefeitos foi criado um “novo” PAR, como forma de atender uma grande demanda 

dos municípios que se consideram estagnados devido a não realização e/ou 

contemplação das ações pelo governo federal.  

Todo esse processo vem sendo estabelecido desde 2007, a partir do 

lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  A elaboração do 

Plano de Ações Articuladas é uma condição para que os municípios, os Estados e o 

Distrito Federal recebam recursos e assistência técnica do MEC e do FNDE. O PAR 

é o suporte por meio do qual se realiza o planejamento das políticas educacionais 

para um período de quatro anos (2007-2010).  

O processo de monitoramento do PAR contrasta com a realidade vivenciada 

pela gestão municipal, pois a dificuldade apresentada, como a ausência de internet, 

representa o desconhecimento e omissão do governo federal face ao processo de 

uniformização do PAR no território nacional.     

 

 

2.4. A Estrutura do PAR no âmbito das dimensões   

 

O PAR está estruturado da seguinte maneira: um instrumento para o 

diagnóstico da situação educacional local que compreende quatro grandes 
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dimensões: 1. Gestão Educacional; 2. Formação de Professores e dos Profissionais 

de Serviço e Apoio Escolar; 3. Práticas Pedagógicas e Avaliação; 4. Infraestrutura 

Física e Recursos Pedagógicos. 

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

indicadores específicos. Esses indicadores são pontuados segundo a descrição de 

critérios correspondentes a quatro níveis. A pontuação gerada para cada indicador é 

fator determinante para a elaboração do PAR, ou seja, na metodologia adotada, 

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

inexistentes, podem gerar ações. 

Assim, o relatório público disponibilizado no sitio do MEC, apresenta as 

seguintes informações: 1. Síntese por indicador: resultado detalhado da realização 

do diagnóstico; 2. Síntese da dimensão: resultado quantitativo da realização do 

diagnóstico; 3. Síntese do PAR: apresenta o detalhamento das ações e subações 

selecionadas por cada Estado ou Município; 4. Termo de Cooperação: apresenta a 

relação de ações e subações que contarão com o apoio técnico do Ministério da 

Educação; e 5. Liberação dos recursos: apresenta a relação de ações que geraram 

convênio, ou seja, a liberação de recursos financeiros. 

Quanto ao Termo de Cooperação Técnica nº 15298 – assinado entre o MEC 

e o município de Portel, observado o art. 10 (O PAR será base para termo de 

convênio ou de cooperação, firmado entre o Ministério da Educação e o ente 

apoiado), § 1º - são requisitos para a celebração do convênio ou termo de 

cooperação a formalização de termo de adesão, nos moldes do art. 5º. A adesão 

voluntária de cada ente federativo ao Compromisso implica a assunção da 

responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da educação básica em sua 

esfera de competência, expressa pelo cumprimento de meta de evolução do IDEB, 

observando-se as diretrizes relacionadas no art. 2º, equipe técnica que prestará 

assistência na elaboração do diagnostico da educação básica do sistema local.   

Esse modelo de termo de cooperação técnica assinado entre os Municípios 

brasileiros objetivavam “a conjugação dos esforços entre as partes para a promoção 

de ações e atividades que contribuam para o processo de desenvolvimento 

educacional do município, visando a melhoria do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB”.  

Percebe-se aqui, que o Governo Federal tem o intuito de conduzir o pacto 

federativo, por meio de um termo de cooperação que traz no seu bojo, a 
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intencionalidade de necessidade de esforços entre ambos. Essas conjugações de 

esforços devem convergir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento da 

Educação - IDEB.   Ações propositivas são canalizadas em função do Plano de 

Ações Articuladas - PAR elaborado pelos Municípios brasileiros.  

Outro aspecto importante a ser considerado durante a visita diz respeito à 

existência e ao funcionamento do “Comitê Local Compromisso Todos pela 

Educação”, conforme orientado na 28ª diretriz do Decreto 6.094 de 24 de abril de 

2007. Ou seja, pode-se verificar in loco: 

 

a)  A composição do Comitê Local: se este foi nomeado por meio de Portaria 

e se a mesma foi encaminhada ao FNDE. Se não foi, deve orientar o município para 

que o faça; 

b) Grau de conhecimento acerca da legislação, do diagnóstico e do PAR; 

c) Como se dá o acompanhamento do desenvolvimento e/ou implementação 

do PAR, por parte do Comitê; 

 

Em linhas gerais, importa saber se o Comitê Local foi, de fato, criado e se 

está atuando de forma a colaborar com a execução do PAR, e assim contribuir com 

o controle social. Além disso, podemos considerar outros aspectos, quais sejam, a 

transição de gestores (dos antigos para os novos, quando houve); ou, também, se 

houve mudança na equipe técnica local, isto é, procurar saber se as pessoas 

envolvidas na fase de elaboração do PAR ainda fazem parte da equipe que está 

desenvolvendo o PAR.  

Para a elaboração do PAR, o MEC oferece um ambiente virtual – o Sistema 

Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação 

(SIMEC). O dirigente municipal de educação deve fazer o seu cadastro no sistema 

para ter acesso ao PAR de seu município. Seu acompanhamento é feito pelo 

SIMEC, em que são fornecidas outras informações importantes para o município. A 

equipe municipal deve acessar o SIMEC periodicamente para acompanhar o trâmite 

do PAR do seu município. 

Há informações pré-qualificadas sobre a rede de ensino municipal, são 

extraídas de um conjunto de tabelas com Indicadores Demográficos e Educacionais 

(IDE) dos Municípios, para que se conheça o perfil de sua população e de sua rede 

de ensino. 
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Daí advém o diagnóstico que aparentemente se apresenta com o caráter 

participativo, pois supõe uma ação compartilhada da situação educacional feita pela 

equipe técnica local, composta pelo dirigente municipal de educação, técnicos da 

Secretaria Municipal de Educação e representantes dos diretores de escola, dos 

professores da zona urbana e da zona rural, dos coordenadores ou supervisores 

escolares, do quadro técnico-administrativo das escolas, dos Conselhos Escolares 

e, quando houver, do Conselho Municipal de Educação, para a coleta de 

informações quantitativas e qualitativas. No entanto, o que se viu foi uma constância 

na criação de Comitê Local às pressas, sem critérios nas escolhas dos seus 

integrantes.    

Assim, quando criado o Comitê Local, as Orientações Gerais para Aplicação 

dos Instrumentos (manual passo a passo para elaboração do diagnóstico e do PAR), 

é realizada por meio de um documento elaborado para orientar a aplicação 

voluntária dos instrumentos oferecidos aos municípios aderentes ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação. Ele traz orientações gerais sobre aspectos 

importantes que antecedem o trabalho a ser realizado e os principais procedimentos 

para sua execução. 

Por fim, foi criado o Guia Prático de Ações, que são documentos elaborados 

para orientar a definição de ações que comporão o Plano de Ações Articuladas. 

Essas ações podem ser executadas pelo município, com assistência técnica ou 

financeira do MEC, as quais serviram de base para o aprofundamento das análises 

referentes à gestão educacional e suas nuances no desenvolvimento das ações do 

PAR.  

No caso do município de Portel, o diagnóstico desejado não se realizou, mas 

o município apresentou o seu “Plano de Ações Articuladas” (PAR), o que implica nas 

regras postas pelo PDE, que um dado diagnóstico foi feito com base em dados 

disponíveis. Não foi participativo, pelo menos na acepção de participação pela qual 

há muito se lutou, dando voz aos protagonistas do processo educativo. A SEMED 

compôs uma comissão, nos termos postos pelo PDE, para atender às solicitações 

do MEC, não passando sequer por um processo de escolhas dos representantes 

das categorias que comporiam o Comitê, conforme o termo de adesão estabelecido 

pelo MEC. Denotando com isso, que apesar dos propósitos do PAR, o diagnóstico, o 

Plano e a participação dos atores foram muito mais formal, que democrático e  ou 

participativo.   

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5695&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5695&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5696&Itemid=
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SEÇÃO III: O PAR EM PORTEL: A DIMENSÃO DA 

GESTÃO EDUCACIONAL E O SISTEMA DE 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 



84 
 

3.1. Contextualizando a gestão democrática no PAR de PORTEL, no Estado 

do Pará.  

 

Na seção anterior, diversas questões prementes foram discutidas acerca da 

concepção do PAR, enquanto modelo de planejamento estratégico, como a 

elaboração do PAR a partir do Plano Municipal e sua estrutura. 

Nesta seção, analisa-se o PAR de Portel, mais especificamente no que diz 

respeito à dimensão de gestão democrática na elaboração do PAR, nesse município 

paraense. A gestão democrática da educação está inserida no contexto da luta pela 

redemocratização de sociedade brasileira. Na década de 1980, a sociedade civil dá 

início ao movimento que culminaria com a derrocada do regime militar e a gestão 

autoritária do Estado brasileiro, começando a construção de um novo ordenamento 

legal, que legitimou a gestão democrática como princípio de organização e gestão 

dos sistemas de ensino. 

A literatura tem revelado que o reconhecimento da gestão democrática na 

legislação educacional brasileira não tem sido suficiente para que a mesma se 

efetive como prática social.  As diversas alternativas de democratização que vem 

sendo praticadas em todo o país, por vezes, esbarram na própria institucionalização 

da ideia, que em vez de avançar na ação participativa e democrática, acabam por se 

constituir numa organização meramente formal, sem uma representatividade legal, 

que construa a ampliação do diálogo e a participação efetiva dos diversos atores 

sociais. No campo da gestão educacional, diversos estudos têm contribuído para a 

canalização de esforços para a efetiva mudança no processo democrático. Nas 

discussões de PARO (2006), observamos que sua contribuição analisa a suma 

importância da eleição direta para diretor, a participação efetiva dos Conselhos 

Escolares. A expressão teórica de BORDIGNON (2004) e GRACINDO, (1987); 

enfatizam o processo de gestão da educação: o Município e a Escola, considerando 

a responsabilidade do ente municipal com a qualidade da educação. OLIVEIRA, 

(2003) intensifica os estudos sobre os marcos teóricos legais no campo da 

educação. E CURY (2007) trata das questões relacionadas sobre a ação dos 

Conselhos gestores  como instrumentos de controle social.  

Entretanto, a própria legislação em vigor não aponta claramente os reais 

instrumentos de democratização da gestão escolar, apenas sinaliza que os sistemas 
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de ensino têm que consolidar uma gestão democrática educacional, por meio de 

alguns princípios constitucionais que estão propostos pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDBEN-9.394/ 96. O Artigo 14 dessa lei afirma que “os 

sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na 

educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolares locais em 

conselhos escolares ou equivalentes”.  

Como a organização nacional da educação brasileira não possui um sistema 

nacional e os sistemas de ensino (federal, estadual e municipal) gozam de relativa 

autonomia, a regulamentação das normas, por exemplo, de gestão democrática, fica 

a critério dos mesmos. A Lei nº 10.172/2001, que aprova o Plano Nacional de 

Educação (PNE/2001), nos objetivos da meta nº 21, estimula a criação de 

Conselhos Municipais de Educação e prevê apoio técnico aos municípios que 

optarem por instituir sistemas municipais de ensino. Aponta ainda, que cada sistema 

de ensino deve definir as normas da gestão democrática do ensino público com a 

participação da comunidade escolar e local. No entanto, a LDB/96 não explica que 

são os conselhos municipais de educação os órgãos normativos dos sistemas 

municipais de ensino. Já para as escolas, a LDB/96 reconhece os conselhos 

escolares como instrumentos de democratização e participação da comunidade 

escolar, contudo não há menção sobre eleição direta para diretores de escola pela 

comunidade escolar. 

Essa indefinição de uma diretriz nacional para a gestão democrática do 

ensino público, reconhecendo seus espaços e instrumentos, combinada com a 

lógica da cultura política brasileira de cunho patrimonialista, clientelista e de 

cidadania tutelada, bem como o “novo” gerencialismo público, que tem como 

objetivo uma gestão eficiente dos meios, com mecanismos de controle e avaliação 

de resultados, tendo em vista atender imperativos econômicos e técnicos, tem 

impactado sobre as práticas de participação na gestão dos sistemas e da escola. A 

base da gestão democrática da educação está centrada no compartilhamento das 

decisões, exigindo intensa participação da sociedade civil na gestão do sistema de 

ensino e da escola (BATISTA, 2009) 

O primeiro passo para que se efetive o compartilhamento de decisões é a 

criação, no âmbito dos sistemas de ensino e das escolas, de espaços e 
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instrumentos de participação, que dentre outros, contemple: conselhos de educação, 

provimento do cargo de diretor para as escolas por meio de eleição direta, 

construção do projeto político-pedagógico da escola e da autonomia financeira da 

escola. 

Diante desse contexto, com a legislação estruturada e a disposição dos 

legisladores, era urgente que o Governo Federal se posicionasse. Fazia-se 

necessário um sistema articulado e integrado entre os entes federativos (Federal, 

Estadual e Municipal). Com o advento do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação foi criado o PAR nos municípios prioritários e preferenciais, trazendo no 

cerne da questão a ideia de algo integrado, articulado e sistêmico, como forma de 

fomentar nos demais entes a efetivação da gestão democrática da escola pública.  

A experiência de elaboração do PAR nos municípios aponta que a maior 

parte dos sistemas e redes de ensino público municipais do Pará – dentre outros 

indicadores de gestão democrática, destacados nos “instrumentos de campo”, 

elaborados pelo MEC para a realização do diagnóstico da situação educacional do 

município – ignora os processos e práticas de gestão democrática da educação. 

Com base na realização desses estudos é de suma importância analisar a 

dimensão da Gestão Educacional, focando principalmente as diversas situações e 

tendências dos indicadores da área da “Gestão Democrática: articulação e 

desenvolvimento dos sistemas de ensino”.  

Esses indicadores se desdobram em ações, subações, programas inerentes 

a cada ação desenvolvida e incorporam-se nesse campo da gestão.   

Para isso, tornou-se necessário apresentar e analisar as 05 (cinco) áreas e 

seus indicadores, mais especificamente aqueles indicadores que estão relacionados 

ao processo de gestão, que foram sendo executados com a implementação do PAR. 

O acompanhamento sistemático das ações foi fundamental para captar em que 

medida as estratégias e opções metodológicas utilizadas no desenvolvimento das 

ações são adequadas para concretizar os objetivos propostos. 

Em se tratando da dimensão da Gestão Educacional, as áreas e os 

indicadores encontram-se definidos, como exposto no quadro a seguir, extraído do 

Instrumento de Campo (CENPEC; MEC, 2007). 

Na Tabela 04, apresenta-se toda a estrutura da dimensão da Gestão 

Educacional com as suas 05 (cinco) áreas de atuação e seus 18 indicadores de 

acordo com cada área.  
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Tabela 04: Áreas e indicadores da dimensão Gestão Educacional no Plano de 
Ações Articuladas (PAR) 

Áreas Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Gestão democrática: articulação e 
desenvolvimento dos sistemas de ensino 

Existência de Conselhos Escolares (CE) 
Existência, composição e atuação do 
Conselho Municipal de Educação 
Composição e atuação do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE 
Existência de Projeto Pedagógico (PP) nas 
escolas e grau de participação dos 
professores e do CE na elaboração dos 
mesmos; de orientação da SME e de 
consideração das especificidades de cada 
escola Critérios para escolha da Direção 
Escolar 
Existência, acompanhamento e avaliação 
do Plano Municipal de Educação (PME), 
desenvolvido com base no Plano Nacional 
de Educação – PNE 
Plano de Carreira para o magistério 
Estágio probatório efetivando os 
professores e outros profissionais da 
educação 
Plano de Carreira dos Profissionais de 
serviço e apoio escolar. 

2. Desenvolvimento da Educação Básica: 
ações que visem a sua universalização, a 
melhoria das condições de qualidade da 
educação, assegurando a equidade nas 
condições de acesso e permanência e 
conclusão na idade adequada 

Implantação e organização do ensino 
fundamental de 09 anos 
Existência de atividades no contraturno 
Divulgação e análise dos resultados das 
avaliações oficiais do MEC. 

 
 
 
 
 
3. Comunicação com a sociedade 

Existência de parcerias externas para 
realização de atividades complementares 
Existência de parcerias externas para 
execução/adoção de metodologias 
específicas 
Relação com a comunidade/Promoção de 
atividades e utilização da escola como 
espaço comunitário 
Manutenção ou recuperação de espaços e 
equipamentos públicos na cidade, que 
podem ser utilizados pela comunidade 
escolar. 

4. Suficiência e estabilidade da equipe 
escolar 

Quantidade de professores suficiente  
Cálculo anual/semestral do número de 
remoções e substituições de professores. 

 
5. Gestão de finanças 

Cumprimento do dispositivo constitucional 
de vinculação dos recursos da educação 
Aplicação dos recursos de redistribuição e 
complementação do Fundeb. 

Fonte: CENPEC/MEC/2007 
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Esses indicadores estão relacionados às 28 (vinte e oito) diretrizes 

orientadoras, estabelecidas no Plano de Metas, destacando-se, entre elas:  

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto 

político pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola;  

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para 

nomeação e exoneração de diretor de escola;  

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho 

de Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, 

sobretudo institucionais de continuidade das ações efetivas, preservando a memória 

daquelas realizadas;  

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, 

garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de 

controle social;  

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino;  

XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, 

quando inexistentes;  

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos 

educandos com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e 

pelo aprimoramento das ações e consecução das metas do compromisso (BRASIL, 

2007b).  

Diante dessa realidade, o governo criou o Decreto nº 6.094, de 24 de Abril 

de 2007, em que: 

 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de 
colaboração com os Municípios, Distrito Federal e Estado, 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.  

 

Nesse decreto, existe uma intencionalidade do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação – PMCTE em apostar nesse tripé que 

compreende a conjugação dos esforços entre os entes federativos, a família e a 

comunidade.  Esse chamamento constitui-se no denominado “pacto social” e/ou 

arranjos sociais, muito propalado, quando se propõe uma articulação nacional. 

Significando com isso, uma atribuição singular para cada um dos elementos do tripé. 
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Assim, os entes federativos ficaram com a responsabilidade de tornar esse elo, uma 

possível articulação sistêmica, com a aplicabilidade do PMCTE nos municípios 

brasileiros, fomentando a construção do PAR como um instrumento de melhoria do 

IDEB. A família foi chamada como uma Instituição social que, detém um lastro de 

responsabilidade sócio-política, na condução dos seus pares para o entendimento 

das políticas implementadas. Constitucionalmente é de responsabilidade da família a 

educação dos seus filhos, daí o Estado, enquanto promotor de políticas públicas, 

conclamar a participação no contexto da sociedade. 

O Estado transfere a responsabilidade para os demais representantes da 

sociedade civil, como associações, sindicatos, ONGS etc., que vão atuar como 

mediadores das políticas públicas implementadas. No caso do PAR, criou-se o 

Comitê Local como um instrumento de controle social. A grande maioria dos 

envolvidos nas equipes locais do PAR desconhecia ou ignorava as finalidades dos 

instrumentos de gerenciamento da educação (PPP; PDE; REGIMENTO INTERNO), 

presentes na própria instituição de ensino, assim como o papel dos demais 

conselhos de controle social, como o CME, o CEE, o Conselho do FUNDEB, o  

Conselho de Alimentação Escolar, etc.  

O que se percebe é uma verdadeira afazia e desconhecimento da 

comunidade em relação à participação nestas instituições. O Conselho Municipal de 

Educação existe em poucos municípios do Estado e funciona de maneira precária. 

(Damasceno, 2007)      

Na análise de Cury (2007), o PDE e o Fundo de Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB são 

importantes medidas para se aumentar a qualidade da educação brasileira, informa 

ele; 

 

O plano de desenvolvimento da educação – PDE, no qual assume 
um protagonismo compartilhado com os poderes públicos dos outros 
entes federativos. Nesse Plano, metas objetivas serão tomadas a 
partir de informações e dados traduzidos pelas avaliações e 
indicadores feitos há 10 anos na educação básica. Essas metas, 
pactuadas por adesão com os entes federativos, terão o seu foco 
voltado para a aprendizagem e seus resultados com apoio na 
formação continuada. Resultados satisfatórios terão incentivos e 
resultados insatisfatórios terão o cuidado governamental para 
superação das deficiências. Se tais medidas forem articuladas entre 
si, se a União mais uma vez não descumprir os termos desse novo 
pacto, se houver vontade de e recurso para efetivar tais propósitos e 
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metas, é possível dizer que estamos vislumbrando uma saída 
nacional para um direito proclamado como direito social. (2007, p. 
848 – 849).  

 

Não diríamos somente na questão da formação, como também, da gestão 

educacional, que é foco desse estudo.  Cury (2007) alertava para o descumprimento 

por parte do ente federal, o que a pesquisa revelou, principalmente, no que concerne 

às ações sob sua responsabilidade, na parte técnica e financeira, conforme atestam 

os relatos dos técnicos do PAR do Município de Portel.   

Segundo relato do técnico de referência do PAR, no município: 

 

[...] a maioria das ações que estavam sob a responsabilidade do 
Governo Federal, não chegaram, e quando chegavam, tinham que 
ser reprogramadas por causa do atraso na transferência de recursos. 
Isso tornava inviável o cumprimento de tais metas ou ações 
planejadas. E a contrapartida do município era muito maior do que a 
do ente federal. (Técnico do PAR, 2012, p.06)     
 

Em seu Art. 1º, o Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação diz 

que é a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, que contribue 

para o proveito da melhoria da qualidade da educação básica. Como foi visto 

anteriormente, essa conjugação de esforços entre este tripé do PMCTE, reforça uma 

“participação representativa delegada por decreto” (Licínio Lima, 2004) que 

apresenta uma “nova” roupagem de escamotear a participação coletiva dos 

movimentos sociais. Com isso, o Estado atribui a outras formas de 

representatividade, como legítimos representantes das classes populares, em 

detrimento dos movimentos sociais.          

O PMCTE estabelece 28 (vinte e oito) Diretrizes, dentre as quais 10 (dez) 

diretrizes estão relacionadas com a dimensão da gestão educacional e estas fazem 

parte dos indicadores da gestão democrática.  

Para isso, foi analisado cada item que compunha tais referências, como: no 

item XIII – “implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da 

educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho”. Nessa 

diretriz pode-se verificar o propósito de estabelecer como meta, os planos de cargos 

e salários dos profissionais em educação. Sendo assim, os municípios que não 
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tivessem tal plano, deveriam criá-los, caso contrário, estariam passíveis de 

restrições administrativas pelo ente federal.  

Já no item XVI - informa  que “envolver todos os professores na discussão e 

elaboração do projeto político pedagógico, respeitadas as especificidades de cada 

escola”, segundo o representante da SEMED do município de Portel-PA: 

 

[...] a maioria das escolas municipais possuía o PPP, mas 
infelizmente não os colocavam em prática, uma vez que, ficava 
apenas no campo das intenções. Com isso, alguns municípios 
paraenses fizeram uma adaptação, ou seja, tomaram o PAR como 
referência para o PME do município. E nas unidades escolares 
fizeram o mesmo com PDE-ESCOLA e os transformaram no PPP 
dessa unidade escolar. Fato esse que chamou atenção, se levarmos 
em consideração que tanto o PAR quanto o PDE-ESCOLA tem na 
sua essência a base do planejamento estratégico e não democrático, 
pois ambos se apropriam do discurso democrático de participação, 
mas, internamente, fazem um tipo de participação representativa e 
não participativa e democrática, com o aval da coletividade. 
(Representante da SEMED, 2012, p. 05) 

 

Segundo Bordenave (1983), é fundamental a discussão sobre a participação 

e a identificação do grau de controle dos membros sobre as decisões e quão 

importantes são as decisões de que se pode participar.  

 

Quando fala-se em controle, evidentemente  não é igual os membros 
participarem de atividades decididas pelo próprio grupo e 
participarem de uma atividade controlada por outro ou outros. Há 
casos em que os dirigentes apenas informam os membros da 
organização sobre as decisões tomadas; outros em que a 
administração consulta ou não os seus subordinados, solicitando 
críticas, sugestões ou dados para resolver algum problema. Em um 
degrau superior está a cogestão, na qual a administração da 
organização é compartilhada mediante mecanismos de co-decisão. 
O grau mais alto de participação é a autogestão, na qual “o grupo 
determina seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece os 
controles pertinentes sem referência a uma autoridade externa...” 
(Bordenave, 1983, p. 33).  

 

Com relação à importância das decisões, Bordenave (1983) afirma que em 

qualquer grupo ou organização existem decisões de muita importância e outras não 

tão importantes. Segundo sua importância, as decisões podem ser organizadas em 

níveis, do mais alto ao mais baixo, sendo que nos níveis de formulação de políticas 

e planejamento, a participação fica restrita a uns poucos “burocratas”, tecnocratas 

ou “lideranças”. .   
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Isso tudo pode ser incorporado ao corpo administrativo-pedagógico, como se 

verifica pelo item XVII, que trata de “incorporar ao núcleo gestor da escola, 

coordenadores pedagógicos que acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo 

professor”. Aqui interessa salientar que essa diretriz está aquém no que se refere ao 

atendimento dos municípios da Ilha de Marajó, já que tamanha é a dificuldade que, 

falar em um núcleo gestor da escola como responsável em acompanhar as 

dificuldades enfrentadas pelo professor, foge completamente à regra do jogo nas 

regiões ribeirinhas do arquipélago de Marajó, pois o que se verificou foi a presença 

de um técnico-referência para cada rio, que banha o município de Portel e cada rio 

possui várias unidades escolares. Assim sendo, para o rio Anapu, Acutipereira, 

existem diretores responsáveis por cada rio que banha a zona rural e ribeirinha do 

município. É inviável vários coordenadores pedagógicos à disposição desses rios.  

No item XVIII - que trata de “fixar regras claras, considerados mérito e 

desempenho, para nomeação e exoneração de diretor de escola”, a maioria dos 

municípios paraenses adotam a prática de indicação dos cargos para diretores de 

escolas públicas pelo Poder Executivo municipal e estadual. O que se vê é uma 

“enxurrada” de portarias de diretores e vice-diretores para ocuparem tais cargos, que 

são cargos políticos e não um meio de democratização da gestão escolar.  As 

questões de méritos e desempenho, como requer o PAR, são ainda questões 

distantes e desafiadoras para os educadores desses municípios. O item XX - trata 

de “acompanhar e avaliar, com a participação da comunidade e do Conselho de 

Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, 

sobretudo institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a memória 

daquelas realizadas” 

Nesse aspecto, uma das alternativas do PAR era fomentar a ideia de um 

Comitê Local do Compromisso, mas na maioria dos municípios inexiste a figura 

desse comitê, apesar da exigência legal. O que existe é uma equipe local, 

constituída por um representante e outros auxiliares para as questões do PAR nos 

municípios. No município de Portel, apenas a figura de um representante da 

Secretaria Municipal de Educação – SME, um técnico em educação como 

referência.  

A Tabela 05, abaixo, trata das ações a serem executadas pelo Governo 

Municipal, extraído da Síntese do PAR, no qual estão elencadas todas as 19 

(dezenove) ações e 27 (vinte e sete) subações.   
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Tabela 05: Das ações a serem executadas pelo Governo Municipal (síntese do 
PAR) dimensão da gestão educacional 

Ações a serem executadas pelo Governo Municipal (síntese do PAR) Dimensão da Gestão 
Educacional 

Ação – Implantar conselhos escolares nas escolas da rede que ainda não possuem e 
incentivar a atuação dos Conselhos Escolares existentes. 
Subação – Monitorar a atuação dos Conselhos Escolares. 
Ação – Implantar CME. 
Subação – Qualificar conselheiros municipais de educação. 
Ação – Estabelecer normas democráticas para o melhor funcionamento do CAE. 
Subação – Qualificar conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE. 
Ação – Promover a implantação do PP nas escolas da rede, considerando as 
particularidades de cada estabelecimento de ensino. 
Subação – Executar as ações do PDE Escola. 
Subação – Promover a implantação do PDE Escola nas escolas da rede. 
Subação – Qualificar professores que serão os multiplicadores da formação da equipe 
escolar para a elaboração e implementação do PP. 
Ação – Adequar os critérios de escolha de diretores, fundamentado nos princípios 
democráticos. 
Subação – Elaborar critérios de escolha de diretores, fundamentando-os nos princípios 
democráticos e na legislação vigente. 
Subação – Qualificar os diretores das escolas em curso de especialização. 
Ação – Reestruturar e implementar o Plano de Carreira para o Magistério. 
Subação – Divulgar o Plano de Carreira para o Magistério. 
Ação – Promover a revisão das regras para o estágio probatório. 
Subação – Disseminar as regras para o estágio probatório. 
Ação – Implementar o Plano de Carreira para os Profissionais de Serviço e Apoio Escolar. 
Subação - Divulgar o Plano de Carreira para os Profissionais de Serviço e Apoio Escolar. 
Ação – Implantar atividades de contraturno articuladas com o PP de cada escola. 
Subação - Estabelecer parceria para implementar o Programa Rádio Escola. 
Ação – Estabelecer parcerias com a comunidade e com as entidades públicas e/ou privadas 
para oferecimento de atividades no turno complementar. 
Subação - Implementar o atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem, com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades/ superdotação. 
Subação - Oferecer a formação de Com-Vida - Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de 
Vida e implementar a Agenda 21 nas escolas. 
Subação - Oferecer formação para a equipe escolar para implementar as atividades de turno 
complementar por meio do Programa Mais Educação. 
Subação – Oferecer formação para os gestores municipais (prefeitos e/ou dirigentes 
municipais de educação) para implementarem as atividades no turno complementar por 
meio do Programa Mais Educação. 
Ação – Implantar política de análise e divulgação dos resultados das avaliações 
educacionais do MEC. 
Subação – Analisar e discutir os resultados das avaliações oficiais do MEC. 
Subação – Elaborar e implantar plano de divulgação dos resultados das avaliações 
educacionais do MEC a toda comunidade. 
Ação -Buscar parcerias para o desenvolvimento de atividades complementares e expansão 
dos espaços escolares para atuação conjunta com a comunidade. 
Subação – Divulgar os resultados das parcerias por meio de materiais institucionais voltados 
para as ações de interação escola/comunidade (jornais, informativos, boletins etc.). 
Subação – Instituir um grupo permanente, responsável pela orientação e análise de 
possibilidades de parcerias com instituições locais, nacionais e internacionais. 
Subação – Monitorar a utilização de espaços e a execução das atividades desenvolvidas por 
meio de parcerias. 
Ação - Implantar política de apoio às escolas no estabelecimento de parcerias para 
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desenvolvimento de metodologias específicas, inclusive para atividades voltadas para a 
educação integral e integrada e outras no contraturno escolar. 
Subação – Discutir com a comunidade escolar estratégias para o estabelecimento de 
parcerias para implantação de novas metodologias, a partir das necessidades apontadas no 
diagnóstico do planejamento das escolas. 
Subação – Qualificar os professores nas novas metodologias e monitorar a sua 
implementação. 
Ação - Recuperar e manter espaços públicos e elaborar plano de incentivo e de divulgação 
das possibilidades de uso pela comunidade escolar. 
Subação – Discutir com a comunidade escolar o interesse e a viabilidade de uso de 
determinados espaços públicos. 
Ação - Implantar mecanismo de acompanhamento periódico da aplicação dos recursos em 
educação. 
Subação – Divulgar semestralmente para o Conselho Municipal de Educação (quando 
houver), Conselho do Fundeb e para a comunidade o percentual aplicado na educação do 
município. 
Ação - Implantar planejamento democrático da aplicação dos recursos do FUNDEB. 
Subação – Desenvolver estratégias de controle da redistribuição e complementação dos 
recursos do Fundeb para que sejam aplicados integralmente conforme os princípios legais. 
Ação - Realizar um diagnóstico situacional para identificar e determinar as áreas prioritárias 
para aplicação dos recursos do Fundeb. 

FONTE: MEC/FNDE- 2007 

 

 

De acordo com esse quadro – das 16 (dezesseis) ações previstas na síntese 

do PAR, 08 (oito) ações a serem executadas pelo Governo Municipal sobre a 

Gestão Educacional estão descritas como os meios de democratizar a gestão 

escolar:  

 

Ação – Implantar conselhos escolares nas escolas da rede que ainda 
não possuem e incentivar a atuação dos conselhos escolares 
existentes; Ação – Implantar CME; Ação – Estabelecer normas 
democráticas para o melhor funcionamento do CAE; Ação – 
Promover a implantação do PP nas escolas da rede, considerando 
as particularidades de cada estabelecimento de ensino; Ação – 
Adequar os critérios de escolha de diretores, fundamentado nos 
princípios democráticos; Ação - Buscar parcerias para o 
desenvolvimento de atividades complementares e expansão dos 
espaços escolares para atuação conjunta com a comunidade; Ação – 
Implantar atividades de contraturno articuladas com o PP de cada 
escola; Ação – Estabelecer parcerias com a comunidade e com as 
entidades públicas e/ou privadas para oferecimento de atividades no 
turno complementar. (Síntese do PAR, 2007, p.40) 

   

Há uma tentativa de moldar a sequência lógica do sistema que é de 

começar, em primeiro lugar, com a criação dos conselhos de educação no âmbito 

das escolas das redes estaduais e municipais.  Com isso, inicia-se a disseminação 
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dos conselhos escolares, dos conselhos municipais, dos conselhos de alimentação, 

do conselho do FUNDEB, e a criação dos projetos políticos pedagógicos nas 

escolas. Em seguida, há uma preocupação com a parte financeira por meio da 

implementação do PDE-ESCOLA, que contém os elementos materiais para a 

melhoria da qualidade da educação.  

Na sequencia, há a indicação relativa ao Plano de Carreira dos servidores 

da educação, como forma de pressionar ou adequar todos os municípios com a 

proposta do PMCTE/2007, formalizando, assim, o referido plano em todos os 

municípios brasileiros. 

  

Ação reestruturar e implementar o Plano de Carreira para o 
Magistério; Ação – Promover a revisão das regras para o estágio 
probatório; Ação – Implementar o Plano de Carreira para os 
Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; Ação – Implantar política de 
análise e divulgação dos resultados das avaliações educacionais do 
MEC; Ação – Implantar política de apoio às escolas no 
estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de metodologias 
específicas, inclusive para atividades voltadas para a educação 
integral e integrada e outras no contraturno escolar; Ação - 
Recuperar e manter espaços públicos e elaborar plano de incentivo e 
de divulgação das possibilidades de uso pela comunidade escolar; 
Ação - Realizar um diagnóstico situacional para identificar e 
determinar as áreas prioritárias para aplicação dos recursos do 
Fundeb; Ação - Implantar mecanismo de acompanhamento periódico 
da aplicação dos recursos em educação (Síntese do PAR, 2007, p. 
40) 

 

Quanto às ações a serem desenvolvidas pelo Governo Federal, das 11 

(onze) ações previstas, 10 (dez) possuem o caráter formativo, que compreende um 

processo de intensificação de incluir e formar os conselheiros ligados aos Conselhos 

Escolares, principalmente das escolas municipais que ainda não o possuíam em 

2007. Também estava previsto a formação dos técnicos da SEMED, já que eram 

eles que ficariam com a responsabilidade e o compromisso de manter atualizados os 

dados da plataforma do SIMEC. Além disso, seriam responsáveis pela preparação 

do grupo de sistematização das escolas, que foram contempladas com o PDE-

ESCOLA, aprimorando-os a trabalharem e desenvolverem uma concepção de 

planejamento estratégico no planejamento escolar. Como as ações estão 

interligadas, foi necessário, também, investir na formação dos professores diretores 

de escolas que ficaram responsáveis pela implementação do projeto político das 

escolas que não o tinham, o que ocorria com a maioria das escolas.  



96 
 

Tabela 06: Das ações a serem executadas pelo Governo Federal (termo de 
cooperação) Dimensão da Gestão Educacional 

Ações a serem executadas pelo Governo Federal 
(termo de cooperação) Dimensão da Gestão Educacional 

Capacitar 4 conselheiro(s), para formação dos demais conselheiros municipais, pelo Pró-
Conselho - Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação.  
Capacitar 4 conselheiro(s), para formação dos demais conselheiros municipais, pelo 
Programa Formação pela Escola, módulo do PNAE - Programa Nacional de Alimentação 
Escolar.  
Capacitar 2 servidor(es) da SME em metodologia de planejamento na escola, pelo Plano 
de Desenvolvimento da Escola - PDE-Escola.  
Capacitar 81 professor(es), para desenvolver e implementar o Projeto Político 
Pedagógico, pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação 
Básica - Aperfeiçoamento - Currículo e Avaliação .  
Disponibilizar recursos financeiros para 9 unidade(s) escolar(es), para aplicação em 
projetos decorrentes do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE-Escola.  
Capacitar 41 diretor(es) em curso de aperfeiçoamento, pela Rede Nacional de Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica - Aperfeiçoamento - Diretores Escolares.  
Capacitar 40 diretor(es) em curso de especialização, pelo Programa Nacional Escola de 
Gestores da Educação Básica.  
Construir juntamente com a SME 1 documento(s) com propostas de reordenamento de 
rede, pelo Programa Microplanejamento Educacional.  
Capacitar 1 gestor(es) municipal(is) pelo Pradime - Programa de Apoio aos Dirigentes 
Municipais de Educação.  
Capacitar 2 servidor(es) da SME, para formação de Conselheiros Escolares, pelo 
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.  
Atender 81 unidade(s) escolar(es) pelo Programa Com-vida (Comissão de Meio Ambiente 
e Qualidade de Vida na Escola).  
Capacitar 2 servidor(es) da SME, para formação dos demais servidores da SME, pelo 
Programa PES - Planejamento Estratégico da Secretaria.  
Capacitar 8 servidor(es) da SME, para formação dos demais servidores da SME, pelo 
Programa Nacional de Acompanhamento e Avaliação do PNE e dos Planos Decenais 
Correspondentes.  

 

FONTE: MEC/FNDE- 2007 

 

 

Na tabela 06, das 13 (treze) ações que ficaram sob a responsabilidade do 

Governo Federal, 04 (quatro) delas foram destinadas à capacitação dos servidores 

da SME, que atuariam como multiplicadores nos processos de capacitação dos 

demais conselheiros escolares, como também, estariam dando suporte técnico para 

o desenvolvimento das atividades educacionais do município, como o 

acompanhamento e avaliação do PNE e dos Planos Decenais, o microplanejamento 

educacional, a partir das modalidades de planejamento estratégico do PDE-

ESCOLA. Três delas foram para capacitar  os diretores das escolas em nível de pós-

graduação e gestores municipais, na figura do secretário municipal.  Envolver 

professores, para desenvolver e implementar o Projeto Político Pedagógico, pela 
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Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica – com 

curso de aperfeiçoamento em Currículo e Avaliação.  

Esse processo de formação pode ser visto, abaixo, de acordo com as ações 

previstas no PAR.  

 

[...] na dimensão -1.Gestão Educacional/ SEB - Programa de 
Fortalecimento de Conselhos Escolares. 1.1.1 (2)/SEB - Pró-
Conselho - Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros 
Municipais de Educação 1.1.2 (2); Área: 1. Gestão Democrática: 
Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino Subação que 
consta do PAR: (2) Qualificar técnicos da SME que serão os 
multiplicadores da formação de conselheiros escolares; Indicador: 1. 
Existência e funcionamento de Conselhos Escolares (CE); Oficina - 
Elaboração de Projetos de Implantação e Fortalecimento de 
Conselhos Escolares; Curso presencial de 22 horas; São trabalhados 
os conteúdos dos cadernos que compõem o material didático do 
Programa; Não há exigência de formação mínima para participar das 
oficinas; As oficinas são realizadas em parceria com as Secretarias 
Estaduais de Educação e com as Undimes Estaduais. São cursos 
ofertados na plataforma para os Técnicos e dirigentes das 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Todos esses 
cursos são a Distância, denominados de FASE I - Curso de Extensão 
a distância FASE I, com carga horária de 80h, distribuídas em 4 
meses, totalmente via internet. São trabalhados os conteúdos dos 
cadernos 1 a 5 do material didático do Programa; Não há exigência 
de formação mínima para participar. O Curso é ofertado em parceria 
com Universidades e devidamente certificado como um curso de 
extensão a distância; 

 

A fase II contempla o Curso de Extensão a Distância - com carga horária de 

80h, distribuídas em quatro meses, totalmente via internet. São trabalhados os 

conteúdos dos cadernos 6 a 10 do material didático do Programa. Podem participar 

da FASE II, os cursistas que concluíram a FASE I com aproveitamento. Não há 

exigência de formação mínima para participar. O curso é ofertado em parceria com 

universidades e devidamente certificado como um curso de extensão a distância, 

também para os técnicos e dirigentes das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação e conselheiros escolares. 

Nesses cursos, há uma organização sistêmica em que se considera a 

“unidade/administrativa/situação/unidade de medida” e/ou “público alvo/previsão de 

atendimento/programa/metodologia/ forma de execução”. O Programa consta de: 

materiais voltados para profissionais e estudantes, estruturados em condições de 

acessibilidade e formatos adequados para as pessoas com deficiências. São 

dirigidos para a promoção, no contexto escolar, da educação em direitos humanos, 
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tendo como uma de suas principais referências o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos. Compostos de cadernos de atividades ou manuais do/a 

professor/a, conformando propostas de utilização dos materiais, que possam mediar 

o trabalho dos/as professores/as junto aos/às estudantes. E oferecendo orientações 

teóricas e metodológicas ou possibilidades de articulação dos conteúdos da obra 

com outras áreas do conhecimento. Quanto à Metodologia/Forma de execução: é 

feita por meio de encontros presenciais tanto com secretários estaduais e dirigentes 

municipais de educação, dos estados e municípios cujas escolas integram uma lista 

de atendimento prioritário, conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), quanto para a capacitação de técnicos estaduais e municipais e 

dirigentes escolares para a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola, 

conforme o Plano de Ações Financiáveis.  

Esses cursos de capacitação são totalmente realizados pelas secretarias 

municipais ou estaduais de educação. Neles, são trabalhados os conteúdos dos 

cadernos que compõem o material didático do Programa. Essas capacitações, em 

geral, requerem um tempo para atividades presenciais. Cabe à secretaria de 

educação definir se há exigência de formação mínima, porém, normalmente, essa 

exigência não existe. 

Além dos cursos implementados na plataforma, realizam-se encontros de 

formação com conselheiros escolares e com a comunidade escolar, que começam 

com uma mobilização nas escolas e culminam em um grande encontro. Os técnicos 

da Secretaria de Educação são envolvidos nessa formação e nesse aspecto, são 

trabalhados os conteúdos dos cadernos que compõem o material didático do 

Programa. São encontros presenciais, mas totalmente financiados pela Secretaria 

de Educação do município ou do estado. Não há exigência de formação mínima. Os 

encontros são realizados pelas SME e o Programa participa com as passagens e 

diárias dos especialistas, que irão palestrar e realizar oficinas. Participam dos 

encontros, os conselheiros escolares e técnicos e dirigentes das secretarias 

estaduais e municipais de educação. 

Em outra modalidade, acima mencionada, na Área: 1. Gestão Democrática: 

Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino, Dimensão: 1. Gestão 

Educacional, Indicador: 2. Existência, composição e atuação do Conselho Municipal 

de Educação (CME) Subação que consta do PAR: 2. Qualificar conselheiros que 

serão os multiplicadores da formação de conselheiros municipais de educação, são 
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organizados para essa categoria, os cursos na modalidade a distância, contando, 

também, com encontros presenciais, para socialização e troca de experiências. 

Cada módulo de 40 horas prevê seis horas presenciais e 34 horas de estudos 

individuais. Para concluir o módulo de competências básicas e um dos temáticos, os 

cursistas cumprem 12 horas presenciais em três encontros. Os cursistas têm cerca 

de 45 dias para concluir cada um dos módulos. Os requisitos para participação são: 

estar presente no PAR e ter o termo de adesão assinado. Contrapartida do 

município: O município se compromete a disponibilizar 10 horas do servidor 

selecionado para exercer as funções de tutor do Programa no município. Esses 

cursos são os do Programa “Formação pela Escola”, Curso de Aperfeiçoamento pelo 

Programa Formação pela Escola, módulo PNAE – Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Houve uma previsão de atendimento em 2009 para 45.000 

cursistas; em 2010, atender toda a demanda do PAR; e em 2011, universalizar o 

atendimento a todos os municípios brasileiros. 

Quanto ao atendimento para o setor administrativo, são atendidos 

Conselheiros com a orientação de até 05 conselheiros por município. O público alvo 

do Programa Formação pela Escola são gestores estaduais e municipais, gestores 

escolares, conselheiros de controles social da educação (CMM, CEE, CE, CAE, 

CACs).  

Na modalidade referente à Área: 1. Gestão Democrática: Articulação e 

Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino Subação que consta do PAR: (2) 

Qualificar professores que serão os multiplicadores da formação da equipe escolar 

para a elaboração e implementação do PP, existe uma indicação para que os 

referidos envolvidos no processo sejam multiplicadores para as demais escolas da 

rede municipal e estadual, criando com isso, uma equipe gestora responsável pela 

disseminação da proposta efetiva de projetos pedagógicos nas escolas.  

Quanto à adesão das escolas prioritárias para atendimento do PDE-Escola, 

são aquelas que possuem além da distorção idade-série, em torno de 30% a 60%, 

conforme resultado do censo escolar, também estão incluídas: a) escolas públicas 

municipais e estaduais prioritárias com base no IDEB de 2005: IDEB abaixo de 2,7 

(anos iniciais) e 2.8 (anos finais); b) escolas públicas municipais e estaduais, 

prioritárias com base no IDEB de 2007: IDEB abaixo de 3,0 para anos iniciais e 2,8 

para anos finais; c) escolas públicas municipais e estaduais não prioritárias, porém 

com IDEB de 2007 abaixo da média nacional: IDEB abaixo de 4,2 para anos iniciais 
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e 3,8 para anos finais. São selecionadas as escolas, prioritariamente, com índices 

negativos mais elevados. 

A Imagem 03, abaixo, demonstra a situação educacional do município de 

Portel, a partir do resultado do IDEB no período de 2005 até 2021 com metas 

projetadas para que o município possa atingi-la. No ano de 2005, o IDEB era muito 

baixo, e o município foi considerado como prioritário para atendimento do PAR. No 

ano de 2011, houve uma melhora nos resultados do IDEB de Portel, mas segundo o 

representante do PAR (2012), a melhora nos índices, deve-se pelos investimentos e 

desenvolvimentos de projetos locais.        

 

 

Imagem 03: IDEB - 2005 

 

FONTE: INEP/2011 

 

 

O Programa PDE-Escola tem o intuito de investir na qualidade da educação. 

Com isso, leva em consideração alguns critérios para que a escola possa ser 

contemplada, como:  

 

[...] público-alvo as escolas públicas e atende prioritariamente, com 
assistência técnica e financeira, às seguintes classes de escolas: 
Classe A - Escolas públicas municipais e estaduais, consideradas 
prioritárias com base no IDEB de 2005: IDEB até 2,7 para anos 
iniciais e até 2,8 para anos finais; Classe B - Escolas públicas 
municipais e estaduais, consideradas prioritárias com base no IDEB 
de 2007: IDEB  até 3,0 para anos iniciais e até 2,8 para anos finais; 
Classe C - Escolas públicas municipais e estaduais não prioritárias, 
porém com IDEB de 2007 abaixo da média nacional: IDEB abaixo de 
4,2 para anos iniciais e abaixo de 3,8 para anos finais (MEC, 2007, p. 
15)  
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A Imagem 04, abaixo, apresenta uma situação ainda a ser resolvida, pois 

das 185 (cento e oitenta e cinco) escolas em atividades, apenas 56 (cinquenta e 

seis) escolas se submeteram a avaliação do sistema do MEC. Dessas 56 (cinquenta 

e seis) escolas, apenas 06 (seis) escolas foram contempladas pelo Programa, o que 

não corresponde com a realidade das escolas do município, que apresentam um 

quadro de dificuldades.   

 

 

Imagem 04: PDE - Escola 

 

FONTE: MEC/2010 

 

 

É possível verificar no quadro 03 abaixo, que trata do rendimento escolar do 

município de Portel, no período de 2007 a 2010, que traz um quantitativo inerente 

aos dados acima citados, e que indica prioridade de atendimento e inclusão com 

base no IDEB 2005, que este rendimento estava abaixo de 2,7. Os dados 

correspondem a uma situação preocupante do ponto de vista qualitativo e 

quantitativo, uma vez que o percentual de aprovação, de 47,1 no Ensino 

Fundamental, é menor que a somatória dos índices de reprovados e evadidos, de 

52,9.   
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Com esses índices preocupantes, foi sinalizada, no ano de 2005, a adesão 

da escola municipal ao programa PDE- ESCOLA, que tem por objetivo fortalecer a 

autonomia da gestão escolar a partir de um diagnóstico dos desafios de cada 

escola, e a partir da definição de um plano de gestão para a melhoria dos seus 

resultados, com foco na aprendizagem dos alunos. Essa iniciativa integra as ações 

do PDE/Compromisso Todos pela Educação e se efetivará por meio da parceria 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

Ao elaborar o PDE Escola, a escola realiza um diagnóstico de sua situação, a 

partir do qual são definidos os objetivos, estratégias e metas a serem alcançados a 

longo, médio e curto prazo, e define a distribuição dos recursos que recebe 

anualmente. O Plano de Desenvolvimento da Escola, elaborado e executado, 

conforme as orientações metodológicas podem promover mudanças na cultura 

organizacional escolar, possibilitando melhoria dos indicadores educacionais dos 

Estados e Municípios cujas escolas integram uma lista de atendimento prioritário, 

conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), desde 2008.  

Nesse curso, há uma intencionalidade em formar e qualificar os profissionais 

da equipe da SME, para a metodologia PDE Escola, que serão os multiplicadores da 

formação nas equipes escolares. Infelizmente nem todas as escolas são 

contempladas. 

Nesse processo de formação, os gestores são considerados elementos 

estratégicos para a consolidação do PAR no âmbito das escolas públicas. Verificou-

se que na Subação, constava qualificar os diretores das escolas em curso de 

aperfeiçoamento, a partir do segundo semestre de 2009.  As pré-inscrições 

deveriam ser feitas na Plataforma Paulo Freire pelos professores interessados e, 

depois, validadas pelo (a) secretário (a) municipal de educação, compatibilizando 

com as reais necessidades e com a demanda do PAR. Isso deveria ser realizado 

pela Rede de Formação – Aperfeiçoamento - para diretores escolares, visando: 

desenvolvimento de programas e cursos de formação continuada de professores e 

gestores para as redes de educação infantil e fundamental, a distância e 

semipresenciais, incluindo a elaboração de material didático para a formação 

docente (livros, vídeos, softwares), tudo isso é direcionado para a equipe gestora e 

dirigentes dos sistemas públicos de educação.  

São oferecidos cursos de Aperfeiçoamento para diretores escolares pela 

Rede de Formação. No PAR, isso está previsto na Área: 1. Gestão Democrática: 
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Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino, Indicador: 5. Critérios para 

escolha da Direção Escolar, Dimensão: 1. Gestão Educacional. Esses cursos são 

implementados pelas Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. O curso é 

realizado na modalidade de educação a distância. Dentre os requisitos para 

participação no curso, destacam-se: a) ter concluído curso de graduação plena; b) 

ser gestor efetivo, em exercício, de escola pública municipal e/ou estadual de 

educação básica, incluído aqueles de Educação de Jovens e Adultos, de Educação 

Especial e de Educação Profissional; c) ter disponibilidade para dedicar-se ao curso; 

d) estar disposto a compartilhar o curso com o coletivo da escola. 

Já o curso de especialização em Gestão Escolar a distância, promovido pelo 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, compreende 400 

horas que são distribuídas da seguinte forma: 1) Introdução ao ambiente Moodle e 

ao curso - 40 horas; Salas ambientes: I - Sala Ambiente Fundamentos do Direito à 

Educação – 60 horas; II - Sala Ambiente Políticas e Gestão na Educação – 60 horas; 

III - Sala Ambiente Planejamento e Práticas da Gestão Escolar – 60 horas; IV - Sala 

Ambiente Tópicos Especiais – 30 horas; V – Sala Ambiente Oficinas Tecnológicas – 

30 horas; VI - Sala Ambiente Projeto Vivência – 120 horas. Tal proposta teve início a 

partir de 2009 (turmas com início em fevereiro do mesmo ano). A clientela é 

constituída de Diretores e vice-diretores das Escolas Públicas da Educação Básica 

do Brasil e essa subação que consta no PAR trata especificamente do processo de 

qualificação dos diretores das escolas em curso de especialização.  

Diante da metodologia aplicada e o formato dos cursos ofertados, há um 

processo de formação em rede que se intensifica e aligeira tal processo, na busca 

de um gestor virtual com problemas reais, o que dificulta a sua inserção no chão da 

escola, em que os conflitos são emergentes e desafiadores.  

Diante desse quadro de formação continuada, apesar do quantitativo de 

cursos para os diretores, vices, coordenadores, segundo dados da SEMED-Portel 

(2012), 

 

[...] esses cursos não chegaram ao município e quando chegavam, 
eram ofertado de forma aligeirada, não havendo uma dedicação na 
plataforma Freire. Acontece que se por um lado os cursos 
atrasavam, por outro lado, muitos educadores faziam vários cursos 
simultâneos, em vista disso, não conseguiam chegar ao final e nem 
deram conta dos cursos em oferta, apesar da metodologia ser 
bastante flexível, com apenas um período presencial, e os demais na 
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plataforma. Entretanto é notória a dificuldade enfrentada pelos 
ribeirinhos que tinham que se deslocar às vezes para o município de 
Breves para fazer determinado cursos, e no mesmo município numa 
escola polo que enfrentava problemas de internet banda larga. 
 

No inicio do PAR no município de Portel, em 2008, não havia Conselho 

Municipal de Educação. Para isso, foram realizadas duas plenárias, sendo, a 

primeira em agosto de 2007 e a segunda, em agosto de 2009, ambas realizadas na I 

e II Conferência Municipal de Educação de Portel, com a temática “Construindo o 

Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano Nacional de Educação, suas 

Diretrizes e Estratégias de Ação.” A II Conferência Municipal de Educação de Portel 

iniciou-se no dia 4 de agosto de 2009, na quadra do Colégio Nicias Ribeiro.  

A II Conferência Municipal de Educação, em agosto de 2009, no município 

de Portel foi preparada, com base na homônima Nacional, seguindo os mesmo eixos 

de discussão. No grupo de trabalho 02 – Qualidade da Educação, Gestão 

Democrática e a Avaliação, foram elaboradas diretrizes e ações de acordo com cada 

modalidade de ensino. O eixo 02 - que trata da Gestão Democrática faz parte do 

contexto estudado.  

Na proposta para o Ensino Fundamental, foram aprovadas as seguintes 

diretrizes: 

 

1.  Proporcionar a criação e efetivação de políticas públicas de 
educação que garantam o desenvolvimento, valorizando a agricultura 
familiar, pedagogia da alternância, psicultura e produção de 
artesanato e afirmando a identidade ribeirinha, reduzindo o êxodo 
rural e primando pela cultura do associativismo, cooperativismo, 
agro-extrativismo, pesca artesanal e empreendimentos produtivos 
rurais com base nos princípios da sustentabilidade; 2. Garantir a 
regionalização da merenda escolar; 3. Garantir políticas de combate 
ao analfabetismo em Portel; 4- Difundir conhecimentos sobre a 
contribuição das principais matrizes étnicas raciais brasileiras, 
indígenas, africana e europeia, incluindo sua descendência no 
processo de construção da nação brasileira a partir dos princípios de 
consciência política e histórica da diversidade; 5. Reconhecer a 
diversidade cultural como elemento de afirmação de direito e de 
valorização humana; 6. Garantir políticas de fortalecimento dos 
conselhos ligados à educação do município, bem como 
incentivar toda e qualquer forma de participação da sociedade 
na escola com base nos princípios da Gestão democrática e 
Autonomia; 7. Promover políticas de integração entre as secretarias 
municipais, sindicatos e associações visando a promoção de ações 
voltada às questões educacionais do município. (RELATÓRIO DA II 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PORTEL-PA, 2009, p. 35), (grifo 
nosso). 
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O item 6 trata da garantia de políticas de fortalecimento dos Conselhos 

ligados à educação do município, bem como de incentivar toda e qualquer forma de 

participação da sociedade na escola, com base nos princípios da gestão 

democrática e autonomia.   

Esse ato decisório, acima detalhado nas discussões das plenárias na 

Conferência, foi marcante em todos os eixos discutidos, pois se acredita no 

processo de participação política dos envolvidos no processo democrático. Fomentar 

a ideia de fortalecimento dos conselhos existentes no município requer uma postura 

decisiva da comunidade.   

Diversas ações foram deliberadas para dar continuidade ao projeto 

educacional do município, tais como: 

 

Sistematizar e valorizar o Projeto Político Pedagógico da educação 
do campo; Implementação do Plano Municipal de Educação e 
efetivação do Conselho Municipal de Educação; Zelar pela 
transparência da gestão pública garantindo a formação de 
conselheiros, o funcionamento efetivo autônomo do controle social; 
Reduzir a rotatividade de professor, secretários e diretor, além da 
realização de Concursos Públicos e Planos de Cargos, Carreira e 
Remuneração com pleito de 02 anos; Garantir o reajuste salarial 
anual de acordo com Plano de Cargo, Carreira e Remuneração; 
Garantir eleição direta para diretor nas escolas da Zona Urbana e 
Rural de acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
magistério; Lotar Diretores, tanto na zona urbana quanto nos núcleos 
do campo com qualificação mínima para exercer a função de direção, 
respeitando sempre a LDB; Garantir a coordenação pedagógica, 
gratificação remunerada de acordo com o número de alunos na zona 
urbana e rural; Garantir que ao término da conferência municipal de 
educação, a SEMED, como instituição a frente da educação do 
município de Portel, intensifique e esgote todos os esforços no 
diálogo massivo, buscando parcerias de apoio contínuo com as 
organizações religiosas, com as associações, sindicatos, rádios 
comunitárias, secretarias, conselho tutelar, promotoria, cartório de 
registro civil, ONG‟s do município para a sensibilização e celebração 
do compromisso de todos na superação dos nossos problemas 
educacionais. Se possível até que representantes destas entidades 
assinem o termo de adesão ao plano de metas Compromisso Todos 
pela Educação; 6. Criar fóruns e seminários de discussões sobre o 
papel do Conselho Escolar das unidades de ensino, tanto na sede, 
quanto no campo do município de Portel (RELATÓRIO DA II 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PORTEL-PA, 2009, p. 35).  

 

Esse conjunto de diretrizes elaboradas após calorosa discussão entre os 

participantes da Conferência vai ao encontro das ações e subações do PAR. Elas 
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são frutos e oriundas do conjunto de ações da Conferência Nacional de Educação – 

CONAE, já que a maioria dessas ações está no sistema de monitoramento do PAR. 

O Indicador 6 - trata da existência, acompanhamento e avaliação do Plano 

Municipal de Educação (PME), desenvolvido com base no Plano Nacional de 

Educação (PNE). Traz como subação constante no PAR, estabelecer com prioridade 

para a consolidação dessa ação: “Qualificar a equipe da SME para implementar e 

avaliar o Plano Municipal de Educação” (MEC, PAR/ 2007). Essa ação tem o apoio 

do Programa Nacional de Acompanhamento e Avaliação do PNE e dos Planos 

Decenais Correspondentes. O curso oferecido é presencial e de Apoio à Elaboração 

de Plano de Educação. A assistência técnica tem sido presencial para os técnicos 

das secretarias de educação dos Estados e Municípios, com 16 horas, trabalhando 

as orientações para elaborar os planos estaduais e municipais de educação. Há 

envio dos kits do Programa sobre (elaboração do PME/PEE, minicenso, 

planejamento) CD-ROM com dados educacionais e demográficos, palestra, oficinas 

pedagógicas e a clientela atendida são os técnicos e gestores das secretarias de 

educação dos Estados e Municípios. 

Como suporte dessa ação, na dimensão 1. Gestão Educacional, área: 1. 

Gestão Democrática: Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino está 

declarado no Indicador: 6, que “deve haver existência, acompanhamento e avaliação 

do Plano Municipal de Educação (PME), desenvolvido com base no Plano Nacional 

de Educação (PNE)”. Para isso, na subação, afirma-se que se deve “reforçar 

institucionalmente a SME, bem como seus processos gerenciais, por meio da 

implantação de metodologia de planejamento”. O programa responsável por essa 

ação é o Planejamento Estratégico da Secretaria – PES/FNDE. Nesse caso, a 

clientela atendida são os servidores da SME Público: secretários de educação e 

gestores das redes municipais e estaduais. 

Nesse processo de formação, há também o propósito de formar o gestor 

municipal, como está expresso na subação do PAR: “oferecer formação para os 

gestores municipais (prefeitos e/ou dirigentes municipais de educação) para 

implementarem as atividades no turno complementar por meio do Programa Mais 

Educação”. Tal formação assegura a participação do gestor municipal e, via de 

regra, quem participa é o Secretário Municipal de Educação. A metodologia utilizada 

é uma ação conjunta entre a Secretaria de Educação Básica (SEB), Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e as Secretarias 
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Estaduais e Municipais de Educação, com financiamento do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). A clientela são os gestores municipais. 

O quadro 04 trata dos Programas/Assistência da dimensão I, da Gestão 

Educacional. Possui 26 (vinte e seis) programas, sendo 06 (seis) ligados à 

Secretaria de Educação Básica; 03 (três) do Profuncionário; 02 (dois) do 

SEB/REDE; 01 (um) da Secretaria de Educação a Distância – SEED; 01(um) do 

Programa de Formação em Educação de Jovens e Adultos – EJA; 08 (oito) das 

Secretarias de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade – SECAD; e 01 

(um) do Pró-Conselho, que sustentam a estrutura do PAR dos municípios brasileiros.   

Nos Programas da Secretaria de Educação Básica SEEB, estão os 

Programas de Fortalecimento de Conselhos Escolares; Programa Nacional de 

Captação de Conselheiros Municipais de Educação; Programa Nacional de 

Acompanhamento e Avaliação do PNE e dos Planos Decenais Correspondentes; 

Programa Ampliação do Ensino Fundamental para 09 anos; e o Programa de Apoio 

aos Dirigentes Municipais de Educação – PRADIME; o Profuncionário (Curso 

Técnico de Formação para Funcionários da Gestão Escolar; Curso Técnico de 

Formação para os Funcionários da Educação Multimeios Didáticos, e o Curso 

Técnico de Formação para os Funcionários da Alimentação Escolar); o SEB/REDE 

(Aperfeiçoamento-Currículo e Avaliação; Diretores Escolares); o Programa de 

Formação em EJA (Formação de Gestores dos Sistemas de EJA), e o SECAD 

(Direitos Humanos; Programa Mais Educação (Kit Informativo); Curso para Gestores; 

Curso para a Equipe Escolar; Com-Vida; Programa Saberes da Terra; Programa 

Escola Aberta; e o Programa Rádio Escola). 

Esse conjunto de ações está integrado aos programas para o atendimento 

das demandas do PAR, segundo a SEMED (2012).     

 

Verificou-se que o município de Portel-Pá, apesar desse quantitativo 
ser bastante positivo, na prática houve entraves, como programas 
fora do prazo acordado no PAR, cursos não disponíveis no município 
e ofertado em municípios vizinhos, como foi o caso de Portel que 
ofertaram o curso no município de Breves, ocasionando com isso, 
uma problemática para os educadores portelenses (SEMED, 2012). 
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Verificou-se também, que há uma linearidade em ofertar cursos, 

principalmente no campo da Gestão Democrática, ocasionando com isso, uma 

demanda excessiva, que os municípios não têm condições de atender.   

Saviani (2007) reafirma esse quantitativo de programas que foram criados e 

outros que já existiam antes mesmo do PAR existir. Afirma ele que; 

 

O PDE se auto-apresenta como um plano executivo e almeja superar 
algumas dificuldades do PNE. Compreende mais de 40 programas, 
que podem ser agrupados em quatro eixos norteadores: educação 
básica, educação superior, educação profissional e alfabetização.  
Como é do conhecimento, alguns destes programas já existiam antes 
do PDE, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Básica - FUNDEB, Fundo de Desenvolvimento da Escola - 
FUNDESCOLA, Merenda Escolar, Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE), informática nas escolas, e transporte escolar 
(SAVIANI, 2007, p. 35).  

 

Essa distribuição foi realizada de acordo com cada modalidade de ensino e 

dimensão do PAR. Esses 25 (vinte e cinco) programas federais estão distribuídos de 

acordo com as especificidades das secretarias executivas e seus diversos 

programas afins.  

Verifica-se a intencionalidade na redistribuição dos programas e prioridades 

para a efetiva busca da qualidade da educação, uma vez que os programas focam o 

âmbito da gestão educacional, coincidentemente abarcados pela Secretaria de 

Educação básica que elaborou 10 (dez) programas contemplando todos os 

dirigentes municipais e diretores de escolas, bem como os secretários de educação. 

Vejamos os programas: PDE Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola; 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica; Progestão - Programa 

de Capacitação a Distância para Gestores Escolares; Programa Nacional de 

Acompanhamento e Avaliação do PNE e dos Planos Decenais Correspondentes;  

Programa Ampliação do Ensino Fundamental para 9 Anos; Pradime - Programa de 

Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação; Aperfeiçoamento - Currículo e 

Avaliação; Aperfeiçoamento - Diretores Escolares; Aperfeiçoamento - Currículo e 

Avaliação; e  Aperfeiçoamento - Diretores Escolares.        
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Tabela 07: Programas/Assistência da dimensão I – Gestão Educacional - 2007 

SEB Programa de Fortalecimento de Conselhos Escolares 1.1.1 (2) 

Pró-Conselho Conselho - Programa Nacional de Capacitação de 
Conselheiros Municipais de Educação 

1.1.2 (2) 

SEB PDE Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola 1.1.4 (5 e 7) e 
1.3.2 (1 

SEB Programa Nacional Escola de Gestores da Educação 
Básica 

1.1.5 (5) 

SEB Progestão - Programa de Capacitação a Distância para 
Gestores Escolares 

1.1.5 (6) 

SEB Programa Nacional de Acompanhamento e Avaliação do 
PNE e dos Planos Decenais Correspondentes 

1.1.6 (2) 

SEB Programa Ampliação do Ensino Fundamental para 9 
Anos 

1.2.1 (2 

SEB Pradime - Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais 
de Educação 

1.5.1 (2) 
 

Profuncionário (Curso Técnico de Formação para os Funcionários da 
Educação Gestão Escolar) 

 

Profuncionário (Curso Técnico de Formação para os Funcionários da 
Educação Multimeios Didáticos) 

 

Profuncionário Curso Técnico de Formação para os Funcionários da 
Educação (Alimentação Escolar) 

 

SEB/REDE Aperfeiçoamento - Currículo e Avaliação 1.1.4 (2) 

SEB/REDE Aperfeiçoamento - Diretores Escolares 1.1.5 (4) 

Programa de 
Formação em 
EJA 

Formação de Gestores dos Sistemas de EJA 1.1.5 (7 

SECAD Direitos Humanos 1.1.4 (4), 

SECAD Programa Mais Educação (kit informativo) 1.1.4 (4), 

SECAD Programa Mais Educação - Curso para Gestores 
Municipais 

1.2.2.(3) 

SECAD Programa Mais Educação - Curso para a Equipe Escolar 1.2.2 (4) 

SECAD Programa Mais Educação - Curso para Gestores 
Escolares 

1.2.2.(5 

SecadCom-vida (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na 
Escola) 

1.2.2.(8 e 10) 
 

SECAD Programa Saberes da Terra  1.3.2 (3 e 5) 

SECAD Programa Escola Aberta 1.3.3 (3) 

SEED Programa Rádio Escola 1.2.2.(6) 

SEB/REDE Aperfeiçoamento - Currículo e Avaliação 1.1.4 (2) 

SEB/REDE Aperfeiçoamento - Diretores Escolares 1.1.5 (4) 
FONTE: MEC-FNDE/2007 

 

 

Na tabela 07, dos cursos e programas citados, 18 (dezoito) Programas 

Federais estão alocados em diversas secretarias, a saber; 07 (sete) programas 

estão alocados na Secretaria Básica do Governo Federal, compreendem Conselho - 

Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação; PDE 

Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola; Programa Nacional Escola de 
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Gestores da Educação Básica; Progestão - Programa de Capacitação a Distância 

para Gestores Escolares; Programa Nacional de Acompanhamento e Avaliação do 

PNE e dos Planos Decenais Correspondentes; Programa Ampliação do Ensino 

Fundamental para 9 Anos; Pradime - Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais 

de Educação. Há uma interligação e sintonia entre os programas federais em sua 

matriz ideológica, pois entendem que o investimento no campo da gestão, sejam das 

escolas ou das secretarias de educação, por meio dos seus gestores, é primordial, 

do ponto de vista da organização sistêmica da educação.  

 Os outros 09 (nove) Programas Federais estão integrados à SECAD, que 

compõem o Programa Mais Educação, Saberes da Terra, Escola Aberta e Rádio 

Escola. O desenvolvimento de cursos inerentes à formação de gestores e equipe 

escolar faz parte não só das áreas urbanas, como também das rurais. Dois outros 

programas estão ligados SEEB-REDE, que envolve o aperfeiçoamento dos diretores 

escolares em curso de currículos e avaliação, sob os moldes de cursos em rede.        

Com isso, diante desse complexo conjunto de Programas do Governo 

Federal, disponíveis na plataforma SIMEC/PAR, acaba por demandar um grupo de 

programas que estão interligados com as ações do PAR, não só para as Secretarias 

de Educação, como também para as escolas da rede, inviabilizando o 

gerenciamento dos mesmos, por não haver uma infraestrutura técnica e nem 

humana para a consolidação dos mesmos.   

 

 

3.2. Um olhar subjetivo no plano sistêmico da educação  

 

Os elaboradores do PAR o consideram “uma busca de transformação 

cultural no modo de gerir a educação” e, propõem uma mudança de postura dos que 

trabalham com a educação dos municípios, entretanto, não consideram as diversas 

realidades que os municípios brasileiros apresentam, principalmente, os ribeirinhos, 

como o município de Portel.   

Para a concretização do PAR se prevê “bons parceiros e não clientes” do 

MEC/FNDE, mas seu formato pressupõe um processo impositivo na elaboração, 

desenvolvimento, e cumprimento das ações deliberadas.  

Como o PAR procede e pressupõe o conhecimento e habilidade no uso de 

informação sistêmica, necessariamente precisaria de capacitação local para a 
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realização das tarefas comuns, por meio de uma rede de comunicação mais ágil e 

permanente, entre a administração central e as administrações municipais, com 

mediação das coordenações regionais. Contudo, um dos maiores entraves 

encontrados foi o péssimo serviço de internet banda larga existente nos municípios, 

somando-se a isso, a inexperiência dos responsáveis locais em apropriar-se dos 

mecanismos para lidar com o Sistema de Informações do MEC (SIMEC).   

 Segundo as orientações do MEC/FNDE, 2007, P. 12: 

 

Os municípios são entes autônomos e a adesão ao Plano de Metas é 
voluntária. As diversas ações de assistência técnica e financeira não 
são um “presente” do MEC e não dispensam contrapartida dos 
municípios. A não realização dessas ações não acarreta outra 
punição além da perda dos benefícios que seriam gerados. 

 

Essas orientações constituem um instrumento de constrangimento coercitivo 

e de controle dos entes federativos, uma vez que caso não adira, o município é 

penalizado, muito mais do que aqueles que aderiram. Atualmente, em vista disso, 

todos os municípios brasileiros aderiram ao programa, alcançando a universalidade.  

Como o PAR atingiu todos os municípios brasileiros, há necessidade de se 

fazer, juntamente com as coordenações estaduais, encontros periódicos com 

gestores e técnicos municipais de seus estados ou dividi-los por grupos ou regiões, 

conforme conveniência. Tais encontros são momentos de discussão, formação 

coletiva de opiniões e produção de novas compreensões sobre o processo de 

gestão dos Planos.   

Diante dessa complexidade atingida, para que haja menos problemas, há 

necessidade de se dar mais ênfase na atuação dos Comitês Locais. Para o MEC: 

“Os Comitês são a própria sociedade civil participando da gestão do Plano. O que na 

prática não acontece tal primazia em torno dos comitês, pois o que se percebeu foi 

que a maioria não funciona” (RELATÓRIO/PAR/AMAZÔNIA, 2007, p. 5). O nível de 

participação desses comitês é considerado muito abaixo do desejado pelo MEC. 

Sendo assim, considerá-los como a lente da própria sociedade civil é algo retórico 

demais, mesmo sabendo que esse é um dos aspectos mais difíceis de 

concretização do PAR, pois requer diálogo com a sociedade, busca de soluções e 

um processo de convencimento, talvez lento, mas imprescindível para a realização 

de seus objetivos.  
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O PAR necessita de mais participação dos envolvidos no Plano. Novas 

concepções, abordagens e métodos das práticas de planejamento e gestão da 

educação.  Nos últimos anos, tende a assumir o modus operandi e as formas de 

planejamento da iniciativa privada como o método por excelência para o 

planejamento e a gestão. Essa concepção de planejamento se expressa no 

“planejamento estratégico”, que é centralizador e homogeneizador, presente no 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE – Escola), Microplanejamento Escolar e 

Levantamento da Situação Escolar (LSE) (SOUSA, 2011, p.3). 

Na América Latina, o planejamento estratégico se apresenta sob a 

roupagem democrática e participativa, suas propostas adequaram-se ao ideário 

neoliberal, articulado no Consenso de Washington. Segundo Maricato (2007), “em 

nível local, o Planejamento Estratégico (...) cumpre um mesmo papel e desregular, 

privatizar, fragmentar, e dar ao mercado um espaço absoluto”. Ele reforça a ideia da 

cidade autônoma, a qual necessita instrumentar-se para competir com as demais na 

disputa por investimento, tornando-se uma “máquina urbana de produzir renda” 

(Arantes, 2000).  

A cidade como “ator politico” deve agir corporativamente com esse fim (leia-

se minimizando os conflitos internos) para sobreviver e vencer. Trata-se da “cidade 

corporativa” ou da “cidade pátria” que cobra o esforço e o “consenso” de todos em 

torno dessa visão abrangente de futuro (...). (MARICATO, 2007)    

A pesquisa evidenciou que os programas do MEC, disponibilizados no PAR, 

não estavam formatados para atender a todo o país. Ademais, tanto o MEC como o 

FNDE não dispõe de uma estrutura de técnicos suficiente para atender os trabalhos 

e as demandas de apoio aos sistemas de ensino. Frente a esse problema, a opção 

dos dirigentes do MEC e FNDE tem sido pela contratação de consultores via 

organismos internacionais, contribuindo para a descontinuidade das ações e 

comprometendo a memória institucional do órgão e da própria educação brasileira. 

Nos municípios, o processo de elaboração do PAR é realizado em apenas 

três dias. Em um dia e meio é realizado o diagnóstico da rede e no restante do 

tempo o preenchimento das ações a serem realizadas. Os trabalhos geralmente 

contam com membros da equipe técnica das secretarias, com representantes dos 

professores da zona urbana e rural, com representantes dos diretores e servidores 

técnico-administrativos das escolas e membros do Conselho Municipal de 

Educação, onde existem conselhos formados e atuantes. O tempo para o 
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diagnóstico e a proposta de ações é exíguo e a participação tende a reduzir-se à 

mera enumeração de opiniões, além da realização de proposições de ações 

previamente elaboradas.  Para o MEC, o PAR permite um controle maior em termos 

de informações das políticas, programas e ações em execução pelos 27 Estados e 

os 5.563 Municípios. Permite também estabelecer um cronograma de atendimento 

dos seus vários programas. Com o PAR, o MEC considera que passou a ter uma 

espécie de radiografia do que os municípios “precisavam” em termos de assistência 

técnica, dentro das quatro dimensões do instrumento de diagnóstico. Em termos de 

planejamento, o PAR não pode ser considerado um instrumento de planejamento da 

educação no município. O planejamento da educação para os estados e municípios 

deve considerar a educação em todos os seus níveis, etapas e modalidades e em 

todas as suas dimensões. É, sobretudo, um planejamento para o atendimento de 

algumas demandas da rede de ensino.    

A execução do PAR e do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação permitirá ao MEC uma homogeneização no tratamento da questão 

educacional em todo o país, comprometendo o espaço de inovação e de propostas 

alternativas de cada sistema de ensino. Para os municípios, o PAR se constitui num 

instrumento criado pelo Governo Federal necessário para formalizar convênios e 

repasse de recursos para investimentos na precária rede escolar de muitos 

municípios. O repasse mais racional de recursos orientados para ações definidas, 

pode auxiliar na distribuição mais racional do recurso. É mérito do planejamento, 

mas é limitado seu potencial para servir de planejamento da educação ou para 

construir o sistema de ensino municipal. O PAR é previsto no PMCTE como o meio 

pelo qual se concretiza a cooperação entre os entes federados pela via do regime de 

colaboração. Ele é formulado pelos Estados e municípios e tem a duração de quatro 

anos, reúne ações e metas necessárias à melhoria da qualidade da educação 

nestes locais. Segundo o MEC (2010), trata-se de um planejamento 

multidimensional e é coordenado pelas secretarias municipais de educação, mas 

deve ser elaborado conjuntamente entre gestores, professores e comunidade local. 

A intenção é benemérita, mas as dificuldades apontadas acima, em relação a 

municípios confinados em regiões remotas, como Portel, levantam muitas dúvidas 

sobre o sucesso desejado.  

O PDE ancora-se na inter-relação entre dois princípios, são estes: visão 

sistêmica da educação atrelada a uma “relação com a ordenação territorial e o 
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desenvolvimento econômico e social”. Segundo esta relação, o PDE visa superar a 

visão fragmentada de educação que predominou na concepção e execução de 

políticas públicas educacionais até muito recentemente, ou seja, o que se propõe de 

novo no PDE é a superação de princípios “gerencialistas e fiscalistas” (Idem, p. 07). 

Neste sentido, a visão sistêmica da educação seria, segundo o PDE (2007): 

 

[...] reconhecer as conexões intrínsecas entre educação básica, 
educação superior, educação tecnológica e alfabetização e, a partir 
dessas conexões, potencializar as políticas de educação de forma a 
que atuem reciprocamente.  
 

O que se tem com o PAR é a manutenção de um federalismo não 

cooperativo com a ação coordenadora por parte da União, fato este que não se 

constitui em regime de colaboração e sim em uma atuação regulatória por parte da 

União das metas a serem cumpridas pelos entes subnacionais por meio do PAR. 

Trata-se, portanto,  

 

De obter um consentimento ativo dos entes federados na 
consecução dos objetivos estratégicos a serem cumpridos pelo 
sistema público de educação básica (DUARTE, Idem, p. 827).  

 

Essa colaboração implica na inter-relação entre os entes federados, de 

modo a subsidiar a autonomia do município na gestão de seu sistema de ensino. Na 

realidade, o que se propõe pela via do PAR não se constitui em colaboração, pois há 

a consecução da hierarquização entre os entes federados, em que um ente planeja 

o outro de fora e estabelece metas para este atingir. 

A concepção do PAR professa a perspectiva de gestão sistêmica na 

educação, traz consigo a concepção de organização do todo (a educação nacional), 

ao mesmo tempo em que se faz necessário respeitar a autonomia das partes (a 

educação no âmbito do poder regional/local), constituindo, desta feita, uma lógica de 

ação que se coaduna aos fundamentos do federalismo, visto que as 

responsabilidades educacionais de cada ente federado (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) obedecem a um ordenamento legal e a uma estrutura 

administrativa oficial, sem, contudo, prescindir da capacidade de prover os princípios 

e diretrizes legais da organização e da gestão das atividades educacionais por cada 

ente federado. A concepção faz crer que as contradições e dificuldades são 
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acidentais no processo de organização e são passíveis de solução com 

gerenciamento adequado e eficaz dos gestores.  

Para tal concepção, destacam-se dois pilares estruturantes e desafiadores à 

necessária articulação: a mobilização social em torno da qualidade e a valorização 

da educação básica e a organização e institucionalização de um sistema nacional de 

educação que promova, de forma articulada e em todo o país, o regime de 

colaboração.  

A partir da análise do princípio autonômico que caracteriza os municípios 

como entes federativos, dotados de autonomia, ou seja, com capacidade 

constitucional de auto-organização, autogoverno, autolegislação e auto-

administrarão, eleva-se a sua condição de prover seus próprios sistemas educativos. 

O PAR, por meio de orientações legais, determina a boa parte dos dirigentes 

municipais de educação a constituírem suas equipes técnicas, independentemente 

de filiação partidária ou convicção ideológica. Subentende-se que a partir do 

momento em que o dirigente municipal estabelece como prioridade o 

desenvolvimento da qualificação de seu corpo de técnicos, com domínio e 

competência própria, é capaz de estruturar uma equipe que formule propostas de 

políticas que sejam coadunadas com as perspectivas locais de desenvolvimento, de 

gestão e de distribuição equitativa de serviços sociais. 

Emergem, nesta condição, novos agentes sociais, e relações de poder que 

vão nortear o surgimento de uma noção diferenciada de poder local, 

tradicionalmente concebida como o exercício público da institucionalidade da 

representação estatal, de onde deriva um único vetor de poder, permitindo que se 

alargue a concepção de participação de outros segmentos da sociedade que, 

minimamente organizados, possam estabelecer novas estratégias de gestão do 

público, e assim, a partir de lógicas organizacionais coletivas, seja favorecido o 

rearranjo de situações concretas de gestão social (FISCHER, 2002). 

Com esta mudança de escala conceitual sobre poder local, transfigura-se 

também o entendimento de metodologias e estratégias de organização das relações 

sociais locais, que passam a pautar sua atuação com base na reconfiguração das 

perspectivas de desenvolvimento para a localidade. O PAR induz a necessidade de 

formação e atuação dos dirigentes municipais de educação, como está previsto nos 

Programas de ações, que incluem não só os Secretários de Educação, como 

também o gestor maior do município. Tal processo de formação traz em seu âmago 
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a perspectiva dos mesmos serem efetivos ordenadores de despesa, a partir da 

gestão de recursos públicos, com a anuência da sociedade civil como papel de 

agente fiscalizador.   
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SEÇÃO IV: UM MERGULHO RIBEIRINHO NO 

PAR/PORTEL 
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Portel,  

o Paraíso das Ilhas  

 

"PORTEL” irmã da Ilha encantada  

é uma cidade que tem sabor de mel  

onde as lindas praias esverdeadas  

ah, nos lembra um pedacinho do céu  

 

Dezoito horas viajando embarcado  

saindo de Belém Flor do Grão Pará  

você chega a um recanto encantado  

pros rumos das Terras do Arucará  

 

Arucará, que tem sua originalidade  

nos povos primitivos desse local  

primeiro nome da querida localidade  

hoje Portel, um lindo cartão postal  

 

Localidade que é bastante admirada  

no Marajó é uma das raras regiões  

onde tem água potável esverdeada  

que lava a alma e banha os corações  

 

É Por ali que se vivencia a poesia  

de sua baía, um espetáculo fenomenal  

que além dos mil encantos e magias  

contém um lodo com poder medicinal  

 

Um desaguadouro de rios importantes  

Camaraipí, Anapu, irmãos dos Pacajás  

a baía tem seus desafios constantes  

a quem procura lazer, descanso, paz  
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Linda Portel das águas cantaroladas  

dizem ter Igarapé Verde sem igual  

Muim-Muim da meninada, criançada  

é piscina em correnteza natural  

 

Os Ventos que sopram pras esses lados  

vivem lembrando a claríssima vocação  

do turismo que precisa ser estimulado  

pra que o progresso chegue à região  

Falam que ali o sol imponente brilha  

dizendo que é admirador, grande fã  

de Portel, lindo paraíso das ilhas  

filha da Floresta Menina de Caxiuanã  

 

Caxiuanã é uma reserva da localidade  

tem rica floresta, caças, tucunarés  

e a consciência de sustentabilidade  

nos seus rios e abundantes Igarapés  

 

Cidade que é bastante hospitaleira  

deixa visível nos portos, nos cais  

que tem orgulho das suas cachoeiras  

Igarapés e tantos recantos naturais  

 

Lá em Portel você amarra sua rede  

após comer as iguarias desse lugar  

depois vai poetar com o muito verde  

na arborização e na hora de banhar  

 

Por ali os artistas fazem paneiros  

e inúmeras outras obras artesanais  

inspiradas nos barcos, açaizeiros  

das ribanceiras, e tantos mananciais 
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Linda Portel, és também cidade minha 

saudades do meu companheiro tio Jacó 

um Poeta que dizia que a tua FARINHA 

é a mais deliciosa da Pátria "Marajó" 

 

Esse canto homenagem aos aguidares  

é pra Hedmar cá dum Riacho de Ananin;  

pra linda Lene e seus verdes olhares;  

meu mano Josué e todos do Muim-Muim  

 

 

Jetro Fagundes  

Farinheiro Marajoara 
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Esse poema retrata Portel, cheia de belezas naturais, seus encantos, sua 

origem, seu povo, na visão do caboclo ribeirinho, farinheiro marajoara.  

Na seção anterior fez-se uma análise do PAR, tendo em vista, o programa 

PAR/Portel e a questão da gestão democrática das escolas, no município.    

A quarta seção é uma análise crítica do PAR, evidenciando a realidade 

prática do Plano em um município, com particularidades singulares: isolado em um 

espaço geográfico imenso, com precariedade de meios de mobilidade e de 

comunicação, índice de desenvolvimento humano baixo, uma rede de ensino 

complexa, dispersa nos rios e igarapés marajoaras. As condições especiais do 

município pareceram relevantes para analisar os sucessos e percalços de um 

ambicioso plano de organização das redes de escolas municipais, proposto pela 

União em parceria com os municípios, tendo em vista a construção do sistema 

municipal.  

A descrição do Plano, sua concepção e programa de ação levantam 

controvérsias e contradições quando se traduzem em ações concretas nos 

municípios brasileiros. A identificação das condições especiais do município e as 

experiências vividas pelos sujeitos envolvidos na construção do PAR, em Portel, 

podem auxiliar na compreensão das possibilidades e de seus limites, em municípios 

brasileiros com condições similares. Pareceu indispensável ao pesquisador adentrar 

esse universo, pouco conhecido, para situar o campo efetivo onde PAR ocorre, e 

analisar as experiências vividas pelos sujeitos envolvidos na construção do Plano, 

em um município incrustado no arquipélago de Marajó.  

 

 

4.1. Incursionando no silêncio dos rios de Portel 

 

O norte do Brasil, apresenta-se desenhado por uma diversidade de rios e 

florestas; mesmo que devastadas pela ação humana se constitui em um espaço de 

diversidade cultural, face às inúmeras etnias legadas por sua história.  

Apresenta regiões entrecortadas por rios que impedem a existência de 

habitat de fácil acesso a mobilidade humana, ou seja, espaços autossustentáveis 

que se diferenciam no aspecto da localização geográfica e condições de vida, que 

desafiam a própria permanência dos habitantes na constituição de uma identidade 

peculiar da região amazônica. 
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Historicamente falando, a região amazônica é um espaço mítico e místico 

perante os olhos de quem somente a contempla, mas que não se encontra inserido 

nas entranhas de um cotidiano desafiador e, porque não dizer, espaços ainda não 

trilhados pela dimensão geográfica que a delineia, não possibilitando um (re) 

descobrir de espécimes recônditos em uma vastidão territorial. 

Incursionando por esta região conhecida por amazônica, nos atemos a um 

espaço flutuante de uma beleza inigualável, que reúne um conglomerado de ilhas: 

Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Salvaterra, Soure, Ponta de Pedras, 

Anajás, Portel, Breves, Curralinhos, São Sebastião da Boa Vista, Afuá, Chaves, 

Melgaço, Gurupá, Bagre, Muaná, formando o arquipélago de Marajó, na foz do rio 

Amazonas, próximo do grande lago Arari, cujos limites municipais são feitos por rios 

e igarapés. O município de Portel destaca-se como parte desse arquipélago, com 

características inundações periódicas, com inúmeras habitações e palafitas, e 

muitos morros artificiais, denominados tesos, onde os marajoaras se refugiam em 

períodos de inundação.  

Esse povo conhecido como marajoara, habitantes de regiões ribeirinhas, 

vivem privados de maior mobilidade face à dificuldade de acesso, sujeitos à 

omissão do poder público na questão dos direitos do ribeirinho, uma vez que não 

existe saneamento, a educação é precária, os postos de saúde flutuantes são 

esporádicos, além da inacessibilidade à tecnologia em função da localização 

geográfica. Os meios de sobrevivência são limitados: a caça e a pesca em currais, 

basicamente peixes típicos da região, tais como: o tucunaré, a pirarara e 

caranguejos (que se extraem do mangal6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Mangal - Manguezal, também chamado de mangue ou mangal, é um ecossistema costeiro, de 

transição entre os ambientes terrestre e marinho, uma zona úmida característica de regiões tropicais 
e subtropicais. (dicionário Aurélio).  
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Fotografia 01: Mulheres de pescadores e o produto da pesca 

 
FONTE: Arquivo pessoal 

 

 

Essas mulheres mostram o produto da pesca, nesse caso, o tucunaré, peixe 

típico da região. O pescado é comercializado no local, in natura, nos meses de maio 

a agosto. Há, também, atravessadores que interferem no seu valor final, 

contribuindo para a elevação dos preços para o consumidor final e aviltando o preço 

do pescado para o pescador.  

O período da safra do pescado tucunaré  ocorre entre os meses de maio, 

junho e julho, período de alta produção de pescado, em que a quantidade pescada 

ultrapassa vinte toneladas. 

Segundo os dados do Relatório Analítico do Território do Marajó – Belém 

(2012), os indicadores socioeconômicos e culturais mostram que essa região foi 

historicamente abandonada pela ausência ou baixa capilaridade das políticas 

públicas, de serviços infraestruturais e de equipamentos coletivos de promoção e 

proteção sociais voltados ao desenvolvimento sócio-territorial. Nesse sentido, há a 

necessidade de uma mobilização produtiva dos sujeitos sociais, para dinamizar as 

capacidades institucionais em busca dessas necessidades essenciais, a fim de 

potencializar os meios existentes no território.  

Os manguezais servem como local de reprodução e de alimentação para 

várias espécies de animais marinhos e de água doce, além de abrigarem uma fauna, 
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também com baixa diversidade específica, porém com muitos indivíduos, alguns 

deles de importância econômica como o camarão, caranguejo e a ostra.             No 

arquipélago marajoara encontram-se inúmeras espécies da fauna, com animais de 

pequeno porte, aves, cobras e peixes Os peixes mais conhecidos são: tucunaré, 

poraquê ou peixe-elétrico, pescada amazônica, piraíba, pirarucu, piranhas, candiru e 

tamuatá. Em recente levantamento realizado pela equipe de técnicos do Centro de 

Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Norte do Brasil (CEPNOR)/IBAMA, 

constata-se a riqueza de espécies de interesse comercial existente nos manguezais 

do Marajó. Entre os crustáceos foram identificadas espécies de caranguejos: aratu 

ou sarará, caranguejo uca e o chama-marés; de camarão: camarão canela ou 

regional; de siri: siri azul; de isópode: turu. 

Das espécies de moluscos encontradas, destacam-se os caramujos e 

mexilhões, mas existe ainda o turu, muito apreciado na região; quanto aos peixes os 

mais encontrados são: tainha, baiacu, sardinha de gato, branquinha, sardinha, 

matupiri, pirapema, arraia, bagre, camurim, jandirá, pacamun e pescada branca. 

 

 

Fotografia 02: caranguejeiro no mangue 

 
FONTE: Arquivo pessoal 

 

 

Quanto à pesca do caranguejo (fotografia 02), é regida pelo sistema de 

marés, e os instrumentos para esta pesca são: pêra ou cofo, uma cesta feita de 

palha de inajazeiro, que serve para acondicionar o caranguejo; o gancho constituído 

de arame grosso; o cavador, feito de madeira; o querosene ou óleo queimado, o 

fumo e o calão; e a bicicleta. Os pescadores vão a pé ou utilizam canoa para chegar 



 
126 

 

aos manguezais. Geralmente o catador de caranguejo é acompanhado pelos filhos 

ou os companheiros de profissão e, juntos, chegam a capturar, em média, cinquenta 

caranguejos por dia.   

O siri, juntamente com o caranguejo e o camarão são comercializados sem 

beneficiamento para os atravessadores e compradores da cidade a preços que 

variam entre R$ 1,00 e R$ 2,00. Existe na comunidade o calendário de produção 

que obedece ao ciclo das safras dos produtos dos pescados e crustáceos, e por 

conta dessa particularidade, durante o ano, as atividades estão voltadas para a 

unidade de produção familiar, como a confecção de artesanatos, biojóias etc. Os 

trabalhos dos extrativistas ocorrem durante o ano todo, porém, há uma diferença na 

alta produção, pois a procura se intensifica e recebe os melhores preços, como por 

exemplo: o coco, que se destaca no mês de julho; o peixe, o caranguejo,  a coleta 

de semente e a construção de casas nos meses de maio a agosto; e o camarão no 

mês de junho. De janeiro a abril, e setembro e dezembro é baixa a produção desses 

recursos naturais. 

Outras armadilhas utilizadas na pesca por populações ribeirinhas, como o 

curral-de-peixe (fotografia 03), são descritas por Silva (1970) e ainda são utilizadas, 

e conhecidas como tapagem e cacuri. Os próprios currais podem servir para 

conservar o peixe vivo, sempre fresco, e ser utilizados de acordo com a 

necessidade.   

 

A armadilha para peixes nada mais é, basicamente, do que um 
cercado (uma cerca) comumente denominado “de curral-de-peixe”. A 
entrada do “curral”, larga a princípio, se vai estreitando para dentro 
do curral, como um funil [...] O local da cercada a ser construída 
deverá ser escolhido quando a maré estiver cheia  (no  preamar);  a  
construção  deverá  ter  lugar  com  a  maré  baixa  (o baixamar).  
Uma ou duas horas deverão ser suficientes para completar a cercada 
(SILVA,1970, p. 172). 
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Fotografia 03: Pesca de curral realizado no rio Anapu- Portel/Pa 

 
FONTE: Arquivo Pessoal 

 

 

São essas práticas de pesca junto ao meio natural que, no dizer de Cunha 

(1987), além de possibilitar aos pescadores adquirirem, na prática, conhecimentos 

que são transmitidos às gerações futuras, permitem que eles reconheçam marcas 

tridimensionais, e com elas vão garantindo a sustentabilidade destes ecossistemas, 

fazendo com que os habitantes dessas comunidades sejam os próprios defensores 

da área, tanto nos aspectos ecológicos, como nos sociais e econômicos, úteis para 

a preservação da cultura da pesca artesanal.  

Segundo COSTA & GOUVEIA (1997),   

 

O dia de trabalho comum é também, em geral, extremamente 
complexo. Parte do dia pode ser dedicada a uma atividade, parte a 
outra. Trabalha-se algumas horas na roça, mas na ida e vinda da 
roça instala-se a malhadeira para pegar peixe ou mata-se algum 
animal encontrado no caminho. Nos finais de tardes ou nas noites, 
caça-se ou pesca-se de acordo com a estação do ano. Algumas 
horas do dia podem ser dedicadas à fabricação da farinha ou à 
extração do açaí. E isto tudo varia de comunidade para comunidade, 
em função dos recursos existentes, das necessidades monetárias e 
da mão-de-obra disponível na família, o que influencia o calendário 
das diferentes atividades. Atualmente, as atividades extrativistas 
predominam sobre as atividades de produção agrícola. A agricultura 
está relacionada com a segurança alimentar das famílias. Apenas 
nas localidades sem ocorrência de açaizais nativos percebe-se maior 
importância dos produtos agrícolas na renda das famílias, como é o 
caso das famílias das comunidades de terra-firme (COSTA & 
GOUVEIA, 1997. P. 47).    
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Assim, o município, pela sua localização no arquipélago de Marajó, abriga 

belíssimas praias e, agrega uma população marajoara, que vê no rio “verdadeiras 

zonas de silêncio”, cercada por florestas e, matas, cujo dia-a-dia está integrado com 

os movimentos das marés, o que, nas palavras de de Synge (2005), “obriga muitas 

pessoas a ficarem acordadas durante toda noite para cuidar das marés e suas 

atividades no rio”. Há uma cumplicidade da população ribeirinha com o rio, mas 

também esse mesmo rio serve de entrave para o acesso ao processo de 

escolarização, o que segundo Bosi (2002: 261) “(...) identificar na dinâmica dos 

valores vividos em contextos de pobreza, certas motivações que levem à atividade 

social da leitura e escrita (...)”. 

Viver por meio de uma identidade ribeirinha se constitui num desafio para 

sobreviver aos impactos ambientais, às imbricações de um espaço geográfico, ao 

isolamento das informações que poderiam assegurar a população uma cidadania até 

então expropriada, pela ausência de uma política pública que contemple as reais 

necessidades de um povo, que historicamente se encontra à margem de uma 

educação de qualidade. 

Os rios do arquipélago sofrem grandes reduções de volume durante a 

navegação nos rios interiores. Os campos, locais que embarcações trafegam em 

determinada época do ano, são trafegados por caminhões e cavalos. Os fazendeiros 

que não possuem ligação fluvial constroem estradas para o escoamento de sua 

produção pecuária (gado de corte) ou de sua produção pesqueira, oriundas dos 

lagos intermitentes as quais são totalmente submersas por ocasião da chegada das 

chuvas. Nessa ocasião, o transporte nos campos marajoaras é feito por montarias 

(grandes sacos) puxadas a búfalo. As poucas estradas, existentes em asfalto, 

margeiam parte da costa leste da ilha em cotas mais elevadas, chamadas de tesos, 

ligando os centros maiores. As demais são construídas por um único meio de 

transporte para várias localidades, que é o cavalo ou o boi. Para se atravessar a ilha 

de costa-a-costa, em aeronave bimotora, leva-se quase duas horas. Para acessar 

cidades como Anajás, a partir de Belém, são quase dois dias de viagem via fluvial.   

A ligação das cidades marajoaras se dá com Belém e Macapá, por vias 

regulares de passageiros e cargas. Existe um projeto não implementado de 

construção de hidrovia, com a abertura de um canal artificial de 32 km, ligando os 

rios marajoaras Anajás e Atuá, o que permitiria a existência de uma via de transporte 
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efetiva no interior da grande ilha e encurtaria em 150 km a ligação hidroviária entre 

Belém e Macapá (de 580 para 430 km).  

Devem-se mencionar também os convênios assinados entre algumas 

prefeituras municipais e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 

(DNIT) para a construção de terminais hidroviários, substituindo os rudimentares 

trapiches.  

Quanto ao transporte aéreo, inexistem linhas aéreas regulares no 

arquipélago, resumindo-se o atendimento à região aos voos da FAB e às empresas 

de táxi aéreo que fazem fretes regulares para os municípios e às empresas de táxi 

aéreo que também fazem fretes regulares para os municípios.  

O segundo aspecto, diretamente ligado ao primeiro, é que as populações 

ribeirinhas não estão caracterizadas por limites geográficos, ou seja, o que as 

determina como tal não é o fato de residirem às margens de rios ou igarapés, ideia 

também defendida por Cruz (2008). Por isso, nesta pesquisa, a opção pela utilização 

do termo “populações ribeirinhas”, no plural, tenta abarcar os variados tipos 

humanos.  

Para uma discussão em torno do conceito “ribeirinho”, são pertinentes as 

considerações de Rodrigues (2008), que apresenta o conceito de ribeirinho ou 

ribereño “[...] utilizado na Amazônia para designar as populações humanas que 

moram à margem dos rios e que vivem da extração e manejo de recursos florestal-

aquáticos e da agricultura familiar”. (FURTADO & MELO, 1993 apud RODRIGUES, 

2008, p. 3).  A partir dos estudos de Diegues e Arruda (2001), Rodrigues (2008) 

subdivide essa população em dois grupos, principais, a saber: a) Praieiros – que são 

todos os moradores da faixa litorânea da região amazônica compreendida entre o 

Piauí e o Amapá, os quais são chamados também de pescadores artesanais; e b) 

Caboclos ou ribeirinhos amazônicos – representados por populações que vivem da 

pesca nas várzeas e rios. Rodrigues apresenta ainda o conceito de ribeirinho 

trabalhado por Guarim (2000) que o define como seres humanos instalados às 

margens dos rios e que desenvolvem estreita relação com o ambiente, a qual se 

manifesta numa intensa interação.  

Embora esses conceitos retratem o ribeirinho de um tempo passado mais 

distante, ele ainda está vivo na sociedade, de forma que, geralmente, quando se fala 

em ribeirinho, a imagem de um tipo personificado da Amazônia salta ao imaginário 

social; é como se o ribeirinho fosse um tipo essencialmente amazônico, de cultura 



 
130 

 

original e que reside apenas às margens dos rios em perfeita harmonia com a 

natureza. Segundo Cruz (2008), toda vez que se discorre sobre a identidade das 

populações amazônicas, “inevitavelmente a imagem do ribeirinho é lembrada como 

uma espécie de personificação daquilo que se considera como mais típico da cultura 

regional.” (p. 49). 

Cruz (2008) delineia as populações ribeirinhas mostrando a forte 

dependência que têm da natureza, seus modos de vida e ritmos de tempo, 

estabelecido com o rio, por exemplo, onde tecem suas vidas. Esse padrão espaço-

temporal se molda a partir de uma forte dependência da natureza, num ritmo lento 

plasmado num modo de vida e numa sociabilidade pautadas no esquema rio-várzea-

floresta. A vida se tece pelas relações estabelecidas com e através do rio. (p. 49).  

 Essas populações ribeirinhas estabelecem uma relação tão forte com os 

rios que fica quase impossível falar de um sem falar do outro. É como diz Tocantins: 

“o homem e o rio são dois mais ativos agentes da geografia humana na Amazônia” 

(p. 251). Nesse processo, o rio enche a vida do homem de motivações psicológicas, 

imprime à sociedade rumos e tendências, criando tipos característicos na vida 

regional.  

 

O rio enchendo a vida do homem de motivações psicológicas, o rio 
imprimindo à sociedade rumos e tendências, criando tipos 
característicos na vida regional. O rio, sempre o rio unido ao homem, 
em associação quase mística (...), aonde a vida chega a ser, até 
certo ponto, uma dádiva do rio, e a água uma espécie de fiador dos 
destinos humanos (TOCANTINS, 1961, p. 251).  

 

É imprescindível dizer que apesar da importância e significado que o rio (ou 

as águas de um modo geral) tem, não determina todo o comportamento das 

populações ribeirinhas, ou seja, as ações desses sujeitos não são totalmente 

determinadas pelo rio, mas eles têm a capacidade de interferir e mudar suas ações  

de acordo com as suas necessidades.  Não há isolamento entre o meio e o homem, 

ao contrário, eles constroem um sistema de interações, de inter-relações, de 

relações recíprocas e dependentes, “ação do meio sobre o homem e reação deste 

sobre aquele" (LIMA, 1945, p. 25). A recíproca do que diz Lima também é 

verdadeira. Nesse processo, o homem atua geralmente como um modificador do 

meio, como grande fator social que é. 
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Assim, essas populações ribeirinhas vivem sob influência direta do rio, 

desde a temporalidade, espacialidade, interações materiais, simbólicas e 

imaginárias.  É do rio que flui ou é o próprio rio a fonte de muitos saberes, lendas, 

mitos, causos e encantamentos que constituem o imaginário dessas populações.  

Porém, esses espaços foram afetados pela dinâmica de “modernização”, e 

as consequências foram transformações e permanências que afetam o significado 

social e cultural desse espaço, mudanças do significado das identidades que se 

alteraram, mesclaram-se e/ou diversificaram-se. 

Assim, só sabe o que é “ser ou estar ribeirinho”, quem atravessa quatro (04) 

baías para avistar terra firme e experimentar a sensação de estar vivo, face aos 

embates e os revezes das marés, que impõem uma dinâmica inesperada, causando 

certa estranheza para quem não é/está ribeirinho. Os rios constituem meios 

utilizados pela população ribeirinha para provisão alimentar, moradia, mas acima de 

tudo o elo para a busca do saber propriamente dito; e as canoas/remos possibilitam 

a travessia para aquisição do capital cultural, mesmo de forma fragmentada, 

compartilhada e volátil.  

O silêncio dos rios refletem as vozes silenciadas da população ribeirinha, 

que mesmo morando em palafitas, gritam para serem ouvidas e serem consideradas 

“gente”, que sofre, que labuta na pesca, que tira do mangal o caranguejo como 

alimento alternativo. Esse é o perfil desses sujeitos “assujeitados” que mesmo 

estando em uma condição de vida precária, ainda tentam ressoar uma ínfima voz- a 

voz de um povo ribeirinho.  

 

 

4.2. Analisando criticamente o PAR/Portel-PA 

 

Considerando que: 

 

[...] o PDE é mais um passo em direção à construção de uma 
resposta institucional amparada na concepção de educação, que tem 
como objetivo a construção da autonomia, isto é, a formação de 
indivíduos capazes de assumir uma crítica criativa frente ao mundo 
[...] (MEC/2007).  

 

O Plano Nacional de Educação – PNE apresenta diretriz para a qualidade da 

educação, centrado no eixo educação básica, enquanto programa do PDE, tem 
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como especificidade de estudo o Plano de Metas: planejamento e Gestão 

Educacional.  

Tal Plano de Metas visava identificar um conjunto de boas práticas às quais 

poderia ser atribuído o bom desempenho dos alunos e assim, a adesão voluntária 

ao Plano de Metas do PDE gerou o comprometimento do ente federado com 28 

(vinte e oito) diretrizes e com as metas bianuais estabelecidas a partir do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Dessa forma, o Município de Portel, enquanto ente federativo, aderiu a essa 

implementação de programas e ações efetuadas pela União, em regime de 

colaboração, sendo o referido município submetido a um diagnóstico da realidade 

local, elaborando um planejamento para o período de 2007 a 2010 – o Plano de 

Ações Articuladas (PAR) e o apresentaram ao Ministério da Educação.  

Entretanto, segundo pesquisa “in loco”, por meio dos técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED, no ano de 2007,  

 

[...] o Município era regido pelo Conselho Estadual de Educação 
(C.E.E), não existia Conselho Municipal de Educação (C.M.E), por 
exigência do PAR, foi criado em 2010, haja vista a necessidade do 
próprio município no processo de regularização das escolas da rede, 
inclusive das escolas da zona rural. O referido Conselho teve sua 
composição em 11 membros agregando Poder Executivo, 
Professores, pais de alunos e Associações. Foi então criado o 
regimento interno e instituído um decreto nomeando todos os 
conselheiros, funcionando em prédio próprio. Segundo fala dos 
técnicos da SEMED não existe mais o Comitê Local do PAR na 
vigência 2007/2010, cujos membros pertenciam ao Conselho 
Municipal de Educação do município de Portel. Atualmente o que 
existe é um representante do PAR (SEMED, 2012, P.05). 

 

Com isso, a realidade municipal na época da implantação do PAR corrobora  

os péssimos resultados, apresentados pelo município no campo da educação, como 

a ausência de Conselhos Escolares, a inexistência de Conselho Municipal de 

Educação, a destituição do próprio Comitê Local do PAR, o que simboliza falta de 

continuidade nos encaminhamentos das demandas do município, sobrecarregando o 

representante único do PAR, após a criação do CME, uma vez que, as pessoas que 

compunham o Comitê, foram deslocadas para o recém criado CME.    

O PAR no Município de Portel, segundo informações da SEMED (2012)  
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[...] ficou parado até o 1º semestre de 2009. No início do 2º semestre 
é que chegaram algumas ações para serem executadas e a última 
formação do PDE-escola foi em dezembro de 2009, pois as 
posteriores realizadas pelo MEC foram por meio de vídeo 
conferências, impossibilitando os técnicos da Secretaria Municipal de 
Educação terem acesso às informações, pela inexistência de 
internet, já que o Município de Portel instalou por meio do Programa 
de Informação – PROINFO, computadores nas escolas e nas 
instituições públicas, mas até hoje a banda larga não chegou.  

 

A Prefeitura tentou um provedor de uma empresa privada – BS informática, 

mas não conseguiu conexão em virtude do Município de Portel ser considerado uma 

região ribeirinha de difícil acesso. Vale ressaltar que no início do PAR em (2009), 

apenas 2% das ações tinham sido implementadas e, atualmente, diante dessa 

problemática, o Município possui apenas 23% de ações no sistema.  

O Município de Portel no ano de 2008, por ocasião do diagnóstico do PAR, 

não tinha o hábito de realizar planejamento nas escolas, não existiam Conselhos 

Escolares, não existia Plano de Carreira; o salário estava abaixo do Piso Nacional, 

não se investia na formação de professores, a Secretaria Municipal apresentava 

uma estrutura mínima, havia alto nível de reprovação nas escolas, não existia 

Sistema de Ensino e nem eleição direta para as direções das escolas, o que refletiu 

nas respostas com pontuação 1,0 no formulário de gestão na dimensão da gestão 

Educacional do PAR.  

O Município de Portel por apresentar nos Relatórios do MEC um IDEB – 2,9, 

considerando a baixa classificação no intervalo de 2005 – 2007, foi escolhido pelo 

próprio MEC para fazer parte da política para a melhoria da qualidade da educação 

básica, já que dos 5.653 Municípios nacionais ficou em 5.456 posições em relação 

ao Ensino Fundamental menor e 4.983 posições em relação aos alunos da 8ª série e 

dos 143 Municípios paraenses na Gestão Educacional o Município de Portel ficou 

em último lugar (MEC, 2010). 

Dessa forma, em outubro de 2008 foi criado um Comitê Local composto por 

10 membros para a elaboração do PAR. Segundo a Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Portel, foram 2 horas para elaborar o PAR/PORTEL,  

que, segundo o técnico da SEMED: 

 

O tempo exíguo para se organizar dentro das 04 dimensões do PAR 
e somente a equipe técnica da SEMED elaborou o PAR, não houve 
consulta com outros segmentos sociais.  
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O fato de o tempo ser considerado exíguo para a elaboração do PAR, não 

só evidencia uma situação crítica do trabalho do assessor técnico responsável por 

sua elaboração, que tinha pelo menos três dias para a sua conclusão, como 

também, denota um despreparo e autonomia da equipe da SEMED, que não 

procurou mobilizar os demais segmentos, conforme exigência do termo de Adesão.     

Quanto ao nível de pobreza do município de Portel, a SEMED (2012) 

informou que é muito elevado. Há predominância de uma economia agroextrativista, 

recurso natural primário e com o declínio do setor madeireiro, principalmente de uma 

empresa madeireira americana denominada AMACOL, que absorvia um grande 

contingente da população para o trabalho, desde os anos 1960 até meados dos 

anos 2000, houve lugar para uma área de ocupação, denominada de “portelinha”, 

configurando-se uma queda ainda maior.  Apenas a Prefeitura gera empregos, 

existe uma forte demanda de problemas conjunturais, devido à grande extensão do 

território, de 25. 384,87 km², com uma população de 53.256 habitantes e densidade 

demográfica de 2,10 habitantes por m²; com uma população jovem, na maioria das 

vezes constituída pela faixa etária entre 15 a 29 anos, se constituindo no maior 

Município da região meso do Marajó (IBGE) e de difícil acesso para algumas 

comunidades, que mesmo de voadeira a 60 km/h leva em média de 6 a 14 h para 

chegar ao destino. A Prefeitura de Portel disponibiliza um porto flutuante de saúde 

aos ribeirinhos pela existência de outras comunidades mais longínquas e de difícil 

acesso. 

Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação do Município de Portel 

aponta fragilidades na elaboração do PAR/PORTEL, tais como:  

 

Inoperância na composição do Comitê Local do PAR; problemas no 
processamento das informações na plataforma do SIMEC; tempo 
curto demais para muitas informações; 60% a 70% das ações e 
subações não foram realizadas, haja vista que a assistência técnica 
do MEC, no que diz respeito a agendamento falhou; o MEC 
agendava e não vinha ao Município e por isso, o Município ficava 
aguardando novo agendamento; questão da internet que por não 
existir conexão, o técnico da SEMED tem que se deslocar para 
Belém, para alimentar a plataforma do SIMEC e por isso, as 
informações do PAR saem atrasadas, pois dependem das 
informações do Município, comprometendo uma subação do PAR 
(internet na escola); a não-realização de formação para Conselhos 
Escolares pelo PAR, embora o Município tenha possibilitado tal 
formação, inclusive o Município desde de 2010 tem investido na 
formação de professores devido a processo de implantação do 
Ensino de 9 anos, o qual o MEC não ofereceu nenhum subsídio  para 
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tal efetivação; ausência de infraestrutura (uma pessoa para monitorar 
5 programas (Pró-Letramento, + Educação; PDE-Escola, Pró-
Conselho e Escola ativa) programas federais que não foram 
implementados no Município pela ausência de recursos humanos x 
competência técnica), bem como 14 construções de quadras que 
estavam previstas como subações, sem a concretização de nenhuma 
delas. 
 

Em função da destituição do Comitê Local, e da responsabilidade ficar 

restrita apenas a 01 servidor, não foi possível fazer a permuta dos membros que 

compuseram o comitê de forma instantânea e descompromissada. Com isso, foi se 

acumulando uma quantidade de problemas que somado à péssima estrutura em que 

o município se encontrava, e a problemas que se referem ao processamento das 

informações na plataforma, contribuíram para que houvesse lentidão em torno de 

60% a 70% das ações e subações do PAR não foram realizadas, haja vista que a 

assistência técnica do MEC no que diz respeito a agendamento falhou, o MEC 

agendava e não vinha ao Município e por isso, o Município ficava aguardando novo 

agendamento. Sem contar com a ausência de infraestrutura a SEMED contava 

apenas com uma pessoa para monitorar 5 programas (Pró-Letramento, + Educação; 

PDE-Escola, Pró-Conselho e Escola ativa) programas federais que não foram 

implementados no Município pela ausência de recursos humanos x competência 

técnica), bem como 14 construções de quadras que estavam previstas como 

subações não aconteceram nenhuma. Demonstrou-se com isso, que o governo 

federal no afã de implementar um Plano que estava acima das condições reais dos 

municípios brasileiros, também não deu conta de assessorar e acompanhar os 

municípios brasileiros. 

A fragilidade apresentada pelo município de Portel e pela complexidade do 

PAR para os municípios brasileiros, diante das grandes demandas de programas já 

mencionados anteriormente, se avolumaram nas secretarias de educação e escolas 

municipais e estaduais.  Também os municípios, em determinado momento de 

execução do PAR, até de forma inconsciente, queriam aproveitá-lo quando estivesse 

pronto para torná-lo um PME, já que no município não existia. Se isto acontecesse, 

o PME tenderia a ser um instrumento meramente formal para atender estatísticas 

oficiais, um plano a mais, dentre tantos outros, na história da política pública 

educativa. Afinal, os profissionais da educação não se sentiriam co-responsáveis por 

este plano, tendo em vista a ausência de um processo efetivamente participativo.   
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A tradição brasileira, no entanto, mostra que os Planos de Educação foram 

elaborados nos gabinetes ministeriais, sem uma participação efetiva dos segmentos 

interessados da sociedade civil. (Minto, 2000:110). Esta realidade histórica indica 

que a elaboração de um Plano Estadual (PEE) ou Municipal de Educação (PME), de 

fato, respeite as múltiplas vozes que compõem tanto o universo escolar (docente, 

discente, direção e pais) quanto o não escolar (entidade sindical, associação de 

moradores, entre outras) que ainda é um grande desafio.  

Do ponto de vista legal, há instrumentos para uma nova participação, uma 

autonomia que não se restrinja ao modo de realização. Este alerta é relevante visto 

que demandas antigas vêm sendo esvaziadas de seus sentidos originais. Na ordem 

neoliberal, o ato de pensar cabe a uma cúpula e a proclamada autonomia restringe-

se às formas de execução do já decidido. Um jogo, portanto, que cumpre o papel de 

escamotear a ausência de autonomia.  

Com isso, as escolas no Município de Portel, assim que finalizaram o PDE-

ESCOLA, como documento final, que engendrou o Plano de Melhoria da Escola, 

composto por um conjunto de ações que objetivavam a qualidade da educação, 

foram obrigadas a implementar o Projeto Político Pedagógico (PPP), nas escolas 

municipais, que não o tinham em 2008, ano em que o PAR fora criado.  Diante 

dessa situação, algumas escolas que já tinham o PDE-ESCOLA, tentaram 

transformá-lo em PPP, mas sem êxito, pois a concepção de Projeto Pedagógico da 

escola é muito maior que esse instrumento de gestão estratégica, bem como a 

possível substituição do PME. (Plano Municipal de Educação) pelo PAR. Sabe-se 

que como instrumento democrático da educação municipal, o PME abarca melhor as 

realidades do município, enquanto o PAR não consegue suprir todas as 

necessidades, embora ele possa, sim, melhorar a situação educacional partir do 

PME, consolidado no Município. No momento inexiste uma política para os 

ribeirinhos, só existe para a população assentada em terra firme. 

O Código Florestal PL, 1876/99 informa que: 

 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito 
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural 
situadas: a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o 
seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: 1 - de 
30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) 
metros de largura; 2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos 
d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 3 
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- de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 4 - de 200 
(duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 5 - de 500 
(quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; b) ao redor das lagoas, lagos ou 
reservatórios d'água naturais ou artificiais; e c) nas nascentes, ainda 
que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja 
a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) 
metros de largura; (CÓDIGO, 1876/99).  

 

Conforme o Código Florestal, PL nº 1876/99, somente a 30 m da margem do 

rio se considera terra firme, por isso, entende-se que o PAR, para melhorar a 

qualidade da educação básica de Portel, precisa conhecer a região marajoara, já 

que Portel é entrecortada por furos e, desse modo, o Marajó tem de ter um 

tratamento diferente do PAR. Nesse sentido, não há nenhuma possibilidade de o 

PAR atingir as metas pré-estabelecidas, tendo como pressuposto, um padrão 

uniforme para os municípios brasileiros.  

Os municípios que possuem acesso rodoviário reúnem condições bem 

diferenciadas dos municípios que tem o rio e, por conseguinte o barco como única 

via de acesso da população, como é o caso de Portel, Breves, Melgaço, Curralinho e 

outros municípios, como descreve a música de Paulo André Ruy Barata: “esse rio é 

minha rua, minha rua mururé, debaixo do leito da rua, vem o remanso da maré”.  

Segundo representante do PAR, no município de Portel, com sua 

implantação no Município de Portel, a Prefeitura investiu 50% do custo na aquisição 

de 120 barcos para o transporte escolar e o pagamento de 300 barqueiros. O quadro 

abaixo demonstra uma situação contraditória, uma vez que há apenas 01 (uma) 

lancha doada no período de junho de 2010 a dezembro de 2012, pelo Programa 

Caminho da Escola, que pertence ao conjunto de Programas que compõem o PAR. 

Também há uma aquisição de 12 unidades de ônibus escolares para a locomoção 

dos alunos pertencentes à zona rural.   O Programa “caminho da Escola” tem 

contribuído com a aquisição de barcos e ônibus para os alunos que dependem 

desse tipo de transporte. É de fundamental importância o investimento no transporte 

escolar, tanto para os alunos que pertencem à zona rural, quanto para os alunos de 

áreas ribeirinhas. Sabe-se que esses alunos enfrentam inúmeras dificuldades no 

que diz respeito ao acesso à escola. Uma dessas dificuldades está nos horários dos 

alunos irem para escola, submetendo-se a uma programação de horários, tendo que 

acordar as 04:00 horas da madrugada, enfrentando uma viagem que demora em 
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média 03 horas, de barco. Essa situação também se repete para os alunos da zona 

rural, que enfrentam as mesmas dificuldades. A Imagem 05 apresenta o 

investimento que tem sido realizado pelo FNDE/PAR.      

 

 

Imagem 05: Programa Caminho da Escola 

 

FONTE: MEC/2010 

 

 

Ainda no contexto da logística de mobilidade dos alunos para as escolas do 

campo e ribeirinhas, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

apresenta, apenas na Imagem 06, o quantitativo de alunos beneficiados pelo 

programa, que é no total de 6.592 alunos, com um investimento de R$ 115.108,93 

(Cento e quinze mil, cento e oito reais e noventa e três centavos).     

 

 

Imagem 06: PNATE 

 

FONTE: MEC/2010 

 

 

Segundo o PNATE (MEC, 2010),  

 

Transferem-se recursos financeiros suplementares aos municípios, 
estados e Distrito Federal para contribuir na oferta de meios de 
transporte a serviço de estudantes da rede ou do sistema público de 
ensino. A transferência é feita em nove parcelas mensais, de março 
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a novembro, para custear despesas com seguro, licenciamento, 
impostos, manutenção e combustível da frota, bem como para 
permitir a terceirização do serviço. O cálculo do montante de 
recursos financeiros destinados aos estados, municípios e Distrito 
Federal tem como base o quantitativo de estudantes da zona rural, 
transportados e informados no Censo Escolar do ano anterior. Os 
estados podem autorizar o FNDE a efetuar o repasse do valor 
correspondente aos estudantes do Sistema Estadual de Ensino 
diretamente aos respectivos municípios. Para isso, é necessário 
formalizar a autorização por meio de ofício ao órgão. Caso não o 
façam, terão de executar diretamente os recursos, orientações ao 
dirigente municipal de educação recebido, ficando impedidos de 
fazer transferências futuras aos entes municipais. 

 

Houve a necessidade da criação de 17 núcleos da educação no campo, 

sendo atribuído um (1) diretor por rio, já que, em 2005, o município tinha 198 

escolas. No ano de 2008, houve a criação da Nucleação que consiste em construir 

uma escola de grande porte em um determinado espaço geográfico, de forma que 

fique centralizada e as demais do entorno são deslocadas para esta, ou seja, na 

prática, representa o fechamento de escolas sob o argumento da eliminação das 

classes multisseriadas que tem se apresentado como um problema para os sistemas 

de ensino municipais. O argumento dos gestores é o de que a Nucleação 

possibilitará a melhoria dos indicadores educacionais, uma melhor organização das 

práticas pedagógicas, bem como o acesso e a permanência na escola. Dessa forma, 

houve uma diminuição para 18 espaços de sala de aula. 

Tal nucleação encontra-se assim distribuída: Rio Pacajá (69 escolas); Rio 

Anapu (50 escolas); Rio Camarapi (45 escolas); e Rio Acutipereira (23 escolas), e 95 

escolas na zona urbana, totalizando 282 escolas, sendo duas (2) escolas de ensino 

médio e cinco (5) escolas de Educação infantil (SEMED, 2012). Os responsáveis por 

elas são os professores que moram na zona urbana de Portel, em sua grande 

maioria.  
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Quadro 04: Funções Docentes por Dependência Administrativa e Graus de Ensino – 
2007-2010 

Anos Graus Estabelecimentos 

Federal Estadual Municipal Particular Total 

2007 Pré-Escolar - - 71 - 71 

 Ens. 
Fundamental   

- - 478 - 478 

Ensino Médio - 25 - - 25 

 Pré-Escolar - - 77 - 77 

2008 Ens. 
Fundamental   

- - 510 - 510 

Ensino Médio - 28  - 28 

 Pré-Escolar - - 82 - 82 

2009 Ens. 
Fundamental   

- - 558 - 558 

Ensino Médio - 32 - - 32 

 Pré-Escolar - - - - - 

2010 Ens. 
Fundamental   

- - 605 - 605 

Ensino Médio - 45 - - 45 
Fonte: MEC/INEP/SEDUC 
Elaboração: IDESP/SEP 

 

 

O Quadro 04 apresenta atualmente, o Município de Portel que possui 65% 

dos professores qualificados (seja de nível superior completo e/ou em processo de 

conclusão) já que há exigência do ente federativo compromissado em qualificar os 

professores para a melhoria do ensino. Embora a arrecadação do município seja 

insuficiente, os professores ganham acima do piso nacional e 80% ganham 

gratificação de nível superior, contando com 90% dos funcionários já concursados 

(junho/2012, realizado o último concurso).  

A carga horária de 40h equivale ao valor de R$ 1.562,00 + 80% de 

gratificação de nível superior e 10% de exercício de magistério, isso  para os 

professores das escolas da zona urbana. Entretanto, na educação do campo, além 

desses percentuais e valores, são acrescidos de 20% a 50% de incentivo (longa 

distância), como é o caso das escolas agregadas no Rio Anapú, a mais distante, 

conhecida como “Só Jesus”, pois, para chegar até lá, é necessário 36 horas de 

barco, já que está situada no extremo da transamazônica (dados da Secretaria 

Municipal de Educação - 2012). O quadro 05 abaixo demonstra a distância existente 

entre as escolas ribeirinhas e as do campo. Do total de 77 escolas, adotei uma 
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metodologia em que escolhi as 17 escolas que ficam a 10 horas de distância (17 

escolas), da sede do município. 

 

 

Quadro 05: Distância das escolas do campo e ribeirinha/2010 

 
FONTE: SEMED -2012 

 
 
 

Em relação aos salários dos diretores, observamos que estes recebem uma 

gratificação de direção em consonância com o porte das escolas e o número de 

alunos, ou seja, 600 alunos (pequeno porte) - a gratificação é de 25% e mais 600 

alunos (médio porte) 30%, e de grande porte, é de 50% acima cima do vencimento 

base.  

Atualmente, existe uma demanda de 21 mil alunos, gerando turmas 

superlotadas e, na maioria das vezes, a escola não tem como absorver esses 

alunos. No Município de Portel existem 2.500 alunos que não têm certidão de 

nascimento e estão fora da escola, embora já com idade escolar. Há ainda escolas 

com salas multisseriadas e alunos com distorção idade-série. 

Considerando todas as informações acima mencionadas, a SEMED (2012),  

 

[...] assegura que o PAR foi e/ou é importante para o município, 
atribui o panorama educacional a uma soma de esforços realizado 

Nº NOME DA ESCOLA LOCALIDADE DISTÂNCIA 

01 WALTER GARCIA EMPRESA CIKEL 10:00 

02 NOSSA SRA. APARECIDA PRAIZNHAZINHA 10:20 

03 MONTE SINAI PEDRO BAIA 11:00 

04 SANTA MARIA BANANEIRA 11:30 

05 SÃO MIGUEL CIPOAL 11:30 

06 ELMO BALBINOT EMPRESA ELMO BALBINOT 12:00 

07 DARCI RIBEIRO BOA FÉ ARIUANÃ 12:40 

08 SÃO BENEDITO ARARAS ARIUANÃ 13:30 

09 N. SRA. DO CARMO BOA VISTA 12:00 

10 BOA ESPERANÇA MOCONHA 12:30 

11 ANEXA SÃO TOMÉ VERA CRUZ 13:00 

12 SÃO BENEDITO ARARAS ARIUANÃ 13:30 

13 SÃO TOMÉ SÃO TOMÉ 13:30 

14 LIDORMIRA BORGES JUTAITUBA 14:00 

15 NOVA CANAÃ NOVA CANAÃ 17:00 

16 SÃO SEBASTIÃO JAIR SELVA PLACK 18:00 

17 SÃO MIGUEL  ARCANJO CACHOEIRAS 20:00 
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pelo PAR com a Prefeitura, inclusive no transporte escolar, 
alimentação Escolar, etc. O Município de Portel teve avanços 
significativos com o PAR, mas algumas metas pré-estabelecidas pelo 
MEC não foram consolidadas tais como: eleição direta para diretor 
(ainda não existe, os diretores são indicados pelo Prefeito; as 
escolas do campo não possuem PDE-ESCOLA; inexistência de um 
grupo específico para trabalhar com as ações e subações do PAR, 
pois são inúmeras sobrecarregando o ente federativo e o próprio 
técnico da SEMED responsável pela infraestrutura das ações e 
quanto ao monitoramento do PAR até 2010 foi 20% e em 2012, 29%, 
o qual este acréscimo refletiu nos dados do novo IDEB – 3,8 
divulgado em agosto de 2012, por meio do MEC, em que citam 
dados do IDEB/2009/2011.    
 

Esse conjunto de informações prestadas pela SEMED (2012) informa que 

em determinados momentos houve avanços, como o transporte escolar, a 

alimentação escolar, mas muitas das metas estabelecidas, como eleição direta para 

diretor de escola; a não contemplação das escolas do campo ao PDE-ESCOLA, não 

foram cumpridas.  Nomina também que não existe um grupo responsável pelo PAR 

do município, o que evidencia que a inexistência do Comitê Local foi fator 

preponderante para a não execução, acompanhamento e monitoramento do PAR. 

Tudo isso, somado ao quantitativo de demandas do PAR, sobrecarregou o ente 

municipal, pois desde o inicio do PAR (2008) até o ano de 2010, apenas 20% das 

ações tinham sido implementadas e alimentado o sistema, e em 2012, apenas 29%.  

Quanto ao aumento do IDEB ficou em torno de 3,8, comparado ao índice de 2005, 

que foi de 2,9. Tal recuperação do índice gira em torno de 0,9 décimos de 

acréscimo. Segundo dados da SEMED (2012) esses resultados foram de inteira 

responsabilidade dos Programas da Secretaria de Educação, e não do PAR.  

Tal configuração apresentada pela SEMED (2012) retrata a situação 

precária em que o município se encontrava em 2008, ano de elaboração do PAR de 

Portel, como também elenca uma série de demandas que dificultaram o andamento 

das ações contempladas. Informações essas que soam como um grito de autonomia 

do ente federativo municipal, na tentativa de solucionar os problemas educacionais, 

apesar das demandas excessivas dos programas atrelados às ações do PAR.           
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4.2.1 – Analisando o instrumento de coleta de dados com os sujeitos da 

pesquisa.  

 

O instrumento de pesquisa utilizado foi o Questionário (apêndice 1) contendo 

perguntas padronizadas e aplicado aos sujeitos por meio do aluno – pesquisador. 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram: 01 representante do PAR; 02 técnicos da 

SEMED; Vice-Prefeito e 01 Assessor Técnico do MEC. Elegeu-se como critério 

inicial dentre os sujeitos, a escolha da assessora Técnica do MEC, em virtude da 

mesma ter iniciado o processo de construção do PAR, no Município de Portel. 

A assessora Técnica do MEC (2007) ao comparar os outros municípios do 

Estado do Pará com Portel, disse:   

 

[...] que a maioria deles não compreendia a importância do Plano 
Municipal de Educação.  Ao acompanhar o PAR - Plano de Metas, 
primeiramente na região do Xingu (Xinguara, Conceição do Araguaia, 
Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Redenção, Ourilândia do 
Norte, Tucumã, Bannach, Pau D Arco, Cumaru do Norte, Floresta do 
Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Rio Maria), detectou que havia 
um descompromisso por parte dos secretários de educação quanto à 
organização da política pública de ensino local. (ASSESSORA 
TÉCNICA DO MEC, 2007, p. 5)  

 

 Além disso, segundo informações disponibilizadas pelas equipes técnicas, 

havia também inabilidade para realizar a discussão do plano, no que diz respeito ao 

conhecimento e ao número reduzido do quadro de técnicos na SME, que 

inviabilizava a ação. Notou-se ainda que havia uma dissociação entre o PME e os 

momentos das conferências de educação, que visavam à construção do plano 

estadual e nacional de educação (CONAE, 2014).  

O debate e o que dele foi produzido não foram aproveitados pelos 

municípios, o que gerou um desperdício no planejamento no próprio PAR - Plano de 

Metas. Ainda que a priori os municípios tenham identificado no âmbito micro seus 

entraves ou, ainda, os tenham relacionados às problemáticas educacionais, que 

precisam ser redefinidas em parceria com o estado, para uma política de educação 

integral entre os entes federados, isso não foi atingido, não se tornou palpável na 

construção do PME. Todos os municípios passaram a discutir o plano municipal a 

partir de 2010 e parte deles o enviaram para a Câmara em 2011.  
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De maneira geral, após a visita técnica para auxiliar os municípios no 

monitoramento do PAR, poucos entre estes avançaram em suas ações na 

consolidação do Plano de Metas, e com isso, o Plano Compromisso Todos pela 

Educação - PMCTE encontra-se comprometido para ser executado em tempo hábil. 

Entende-se, então, que durante o processo de construção do PAR, não houve uma 

ação participativa, pois: 

 

Participação significa “fazer parte”, “tomar parte”, “ser parte” de um 
ato ou processo, de uma atividade pública, de ações coletivas. 
Referir-se “a parte” implica pensar o todo, a sociedade, o Estado, a 
relação das partes entre si e destas com todo e, como este não é 
homogêneo, diferenciam-se os interesses, as aspirações, valores e 
recursos de poder. Um terreno movediço. Efetivamente, a 
participação supõe uma relação de poder, não só por intermédio do 
Estado, que a materializa, mas entre os próprios atores, exigindo 
determinados procedimentos e comportamentos racionais. 
(TEIXEIRA, p. 28, 2002). 

 

De acordo com Lima (2002),  

 

[...] no contexto do neoliberalismo: autonomia (mitigada) é um 
instrumento fundamental de construção de um espírito e de uma 
cultura da organização-empresa; a descentralização é congruente 
com a “ordem espontânea” do mercado; respeitadora da liberdade 
individual e garante a eficiência econômica; a participação é 
essencialmente uma técnica de gestão, um fator de coesão e 
consenso.  
 

Assim, nesta perspectiva, conceitos como: 

 

[...] “autonomia”, “comunidade educativa”, “projeto educativo”, 

continuarão a ser convocados, e até com maior frequência, mas 
como instrumentos essenciais de uma política de modernização e 
racionalização, como metáforas capazes de dissimularem os 
conflitos, de acentuarem a igualdade, o consenso e a harmonia, 
como resultados ou artefactos, e não como processos e construções 
colectivas (LIMA, 2002, p. 31). 
 

 
Nesse sentido, verificou-se também que não só no Município de Portel, mas 

também, nos demais Municípios do Estado do Pará, entre as ações previstas no 

PAR, o Plano Municipal de Educação é comum para os municípios que compõe o 

polo Xinguara. Esta ação estava prevista para ser executada em 2008, contudo, os 

PMEs não foram construídos na maioria dos municípios. O município de Xinguara 



 
145 

 

possui um plano que ainda não foi apreciado e nem foi votado pela Câmara dos 

vereadores e a equipe técnica informou que há dificuldade de transformá-lo em lei. 

O município de Rio Maria apresentou um Plano Municipal de Educação que seria 

reformulado, pois o mesmo encontra-se frágil no tocante às informações e precisa 

de um levantamento detalhado para melhor viabilização das metas e diretrizes. 

No Município de Bannach, Estado do Pará, o indicador apontado foi a 

pontuação 2, pois de acordo com a justificativa inserida pelo município havia um 

PME elaborado, mas esse não está colocado em prática, devido a falta de 

profissionais qualificados para tais implementações. Entretanto, é de interesse da 

SME firmar parceria com o MEC/CEE-PA para a qualificação dos profissionais 

envolvidos e conselheiros. 

Segundo o técnico do PAR (2007) de Portel,  

 

[...] a Secretaria Municipal de Educação já realizou várias discussões 
com a comunidade intra e extraescolar, por meio de várias plenárias, 
tanto na zona rural quanto na zona urbana e duas Conferências, 
ambas de acordo com a CONAE. Ou seja, possui acervo substancial 
de informações que subsidiarão na construção do Plano Municipal de 
Educação. Porém, necessita de uma equipe específica, composta 
por vários segmentos sociais, para elaborá-lo, implantá-lo e 
acompanhá-lo. Já existe Conselho Municipal de Educação em Portel. 
Os seus membros foram empossados no primeiro semestre de 2012 
e já possui seu regimento interno. Os conselheiros estão realizando 
as primeiras reuniões para realizarem a estruturação do mesmo e 
regulamentar a educação municipal. 
 

De acordo com o instrumento de campo (em anexo) do PAR, na dimensão 

da Gestão Educacional, área-1 (Gestão Democrática: Articulação e 

Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino); indicador- 1 (Existência e funcionamento 

de Conselhos Escolares (CE); 2 - Quando existem CE em menos de 50% das 

escolas, eles são pouco atuantes (apenas no papel). A SME sugere a implantação, 

mas não orienta. As escolas da rede, em parte, mobilizam-se para implantar CE, 

mas não recebem orientação. Como estratégia de implementação, deverá elaborar 

instrumentos de monitoramento da atuação dos conselhos escolares a serem 

aplicados em reuniões periódicas com seus representantes.  

Seguiram-se essas orientações, na rede municipal de ensino em Portel 

(2012) e mais de 50% das escolas possuem Conselho Escolar implantado. Durante 

o processo de implantação, a Secretaria orienta sobre as responsabilidades dos 
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conselheiros, prestação de contas e da importância da participação de todos os 

membros, não apenas no que se refere à execução dos recursos, mas com relação 

a todo o processo. Porém, estas orientações não ocorrem frequentemente e há 

poucas formações para os conselheiros no que se refere principalmente a atuação 

deste na escola. Desse modo, as formações previstas no PAR 2008-2011, a serem 

executadas no Município de Portel não ocorreram. Houve apenas uma formação 

para conselheiros da zona rural no ano de 2011, ministrada pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Os Conselhos Escolares constituídos nas unidades da Rede Municipal de 

Ensino assumem, potencialmente, a condição de instrumentos de participação da 

população usuária, no exercício do controle social da educação que é destinada às 

classes populares. Dessa forma, o Conselho Escolar passa a ser nas escolas o 

órgão máximo de contestação, negociação e debate de ideias, caracterizando-se 

como mecanismo capaz de defender os interesses e necessidades dos diversos 

sujeitos que compõem a comunidade escolar, garantindo a continuidade de planos e 

projetos gestados no contexto da unidade educacional. O Conselho Escolar deve ser 

a instância escolar máxima de decisão que discute o Projeto Político–Pedagógico e 

avalia as ações cotidianas da escola. Suas atribuições, seu funcionamento e sua 

composição, dentre outros aspectos, são determinados pelo regimento de cada 

unidade de ensino. Cada conselho de escola pode, se julgar necessário, elaborar 

um regimento interno ou estatuto, prevendo e estabelecendo normas em relação a 

questões específicas da unidade. Tal regimento, porém, deve estar em consonância 

com a legislação em vigor e observar as normas do Sistema Municipal de Ensino.  

O Conselho de Escola, se torna espaço possível para construção do projeto 

de escola que atenda aos interesses de sua comunidade, que poderá sugerir 

deliberar, acompanhar, intervir e avaliar a qualidade dos serviços educacionais que 

lhes são prestados pelo Estado no cotidiano das escolas. As palavras de Gadotti 

(2000, p. 48) confirmam esta perspectiva "para que os Conselhos Escolares sejam 

implantados de maneira eficaz, é necessário que a participação popular, dentro e 

fora da escola, constitua-se numa estratégia explícita da administração”. Nesta ótica, 

se faz necessário a vivência compartilhada de decisões no dia a dia escolar, 

estabelecendo-se condições concretas e adequadas à participação e exercício dos 

Conselhos Escolares. 
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A escola deverá tornar-se o espaço de aprendizado por meio da prática e 

vivência democrática, proporcionado pelos debates, conflitos, diálogos e 

divergências de ideias, de histórias e de sentimentos. Tudo isto advindo da 

heterogeneidade de seus autores e atores, por conta de suas diversidades e 

diferenças. Assim, possibilitará o emergir de uma gama de ações, uma maior relação 

e interação entre seus segmentos, pela exposição das dificuldades e conflitos para 

posterior superação. Esta será resultante do diálogo, respeito mútuo, participação e 

democratização das decisões, que visam garantir a autonomia não só por 

documento, mas conquistada pela coletividade, em suas ações diárias. 

Na zona urbana do município de Portel, 95% das escolas da rede municipal 

já possuem Projeto Pedagógico, elaborados com a participação de vários 

profissionais da comunidade escolar (Diretor, professores, alunos, pais de alunos e 

alguns membros do Conselho Escolar). Na zona rural há 18 escolas que possuem 

Projeto Pedagógico, são as escolas que possuem infraestrutura básica para 

funcionar, são as que denominamos de escolas-núcleo. As demais são anexas a 

estas, possuem apenas uma ou duas salas de aula. 

Para compreender o projeto político pedagógico enquanto instrumento para o 

alcance da autonomia escolar é preciso refletir de forma panorâmica sobre a 

autonomia, participação, gestão democrática e conselho escolar, considerados aqui 

como categorias fundamentais para o processo de organização e efetivação do 

projeto político pedagógico na escola.  

Para que este projeto político pedagógico seja realmente significativo e 

promova mudanças tem de atender as necessidades e expectativas da comunidade 

escolar. Desta forma, será possível ampliar a capacidade de gestão da escola, tanto 

por contribuir no surgimento de novos processos decisórios, rompendo com as 

tradicionais práticas decisórias em que poucos decidem, quanto por ampliar a 

participação dos sujeitos habitualmente envolvidos com as situações relativas ao 

ambiente escolar.  

Gadotti (2000) aponta alguns elementos facilitadores para o êxito do projeto 

político pedagógico, entre eles cabe destacar: a comunicação para que possa ser 

facilmente compreendido, a adesão voluntária, pois o envolvimento de todos ajudará 

a estabelecer a co-responsabilidade e o suporte institucional e financeiro que se 

refere além da vontade política e dos recursos financeiros. Tais elementos permitem 
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a ampliação da ideia de como deve ser compreendido o projeto político pedagógico 

nas unidades de ensino.  

Tem-se aqui, por princípios, a ideia de não limitar a compreensão do projeto 

político pedagógico de mais um planejamento de ações a serem desenvolvidas na 

escola, embora o mesmo também contemple estes aspectos, sua importância se dá 

em um sentido mais amplo, como se refere aos princípios citados por Veiga (1995, 

p. 22), que estabelece claramente as intenções com a formação do indivíduo.  

 

O projeto político-pedagógico é entendido, neste estudo, como a 
própria organização do trabalho pedagógico da escola. A construção 
do projeto político-pedagógico parte dos princípios de igualdade, 
qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério 
(VEIGA, 1995, p. 22).  

 

Não se deve confundir o projeto político pedagógico com o preenchimento 

de formulários ou a simples adoção de modelos pré-estabelecidos, elaborado para 

atender finalidades externas ao ambiente escolar. Sendo mais do que uma mera 

formalidade, reflete o pensamento da escola, do trabalho por ela desenvolvido, em 

suma, a filosofia vivenciada na escola. Segundo Neves (1996, p.110), o projeto 

político pedagógico é considerado:  

 

[...] um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser feito, 
quando, de que maneira, por quem, para chegar a que resultados. 
Além disso, explicita uma filosofia e harmoniza as diretrizes da 
educação nacional com a realidade da escola, traduzindo sua 
autonomia e definindo seu compromisso com a clientela. É a 
valorização da identidade da escola e um chamamento à 
responsabilidade dos agentes com as racionalidades interna e 
externa. Esta idéia implica a necessidade de uma relação contratual, 
isto é, o projeto deve ser aceito por todos os envolvidos, daí a 
importância de que seja elaborado participativa e democraticamente. 

 

O projeto político pedagógico é enfatizado como um “planejamento” 

limitando seu real significado, aqui compreendido com um sentido mais amplo que, 

segundo Neves (1996, 110) é a valorização da identidade da escola e um convite à 

responsabilidade dos agentes com as racionalidades interna e externa, por 

apresentar uma filosofia e harmonizar as diretrizes da educação nacional com a 

realidade da escola, representando sua autonomia e definindo seu compromisso 

com a clientela.  
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Para concretizar o projeto político-pedagógico é preciso atentar para os 

diversos desafios que permeiam e que emergem na vivência cotidiana da escola. O 

que requer dos envolvidos no processo educativo constante leitura da realidade 

social, cultural e política do momento presente, visto que o projeto Político-

Pedagógico se faz no movimento coletivo da escola, o que provoca inseguranças e 

interrogações causadas por não ser um documento pronto e acabado de existência 

perene, sendo de responsabilidade coletiva e que necessita ser constantemente 

avaliado.  

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do FUNDEB, 

criado pela Port. nº 430, de 10 de dezembro 2008, tem a atribuição de acompanhar 

a transferência, o repasse e a aplicação dos recursos do fundo e supervisionar o 

censo escolar. Esses Conselhos são colegiados existentes nas três esferas de 

governo – Federal, Estadual e Municipal. Os Conselhos do Fundeb têm 

composições diferenciadas em número e representações, sendo que segundo Gohn 

(2006, p. 164): 

 

[...] há disparidade de condições para participação entre 
representantes e governo e da sociedade, por não se tratar apenas 
de uma questão numérica, mas, sobretudo, das condições existentes 
entre esses segmentos quanto ao acesso à informação e à 
disponibilidade de tempo.   

 

A Câmara Municipal de Portel, Estado do Pará, aprovou a Lei nº 768, de 14 

de outubro de 2009, criou o Sistema Municipal de Educação de Portel, e em seu Art. 

2º compreende os seguintes órgãos e instituições de ensino:  

 

I – Órgãos Municipais de Educação:  

 

a) Secretaria Municipal de Educação, como órgão executivo das políticas de 

Educação Básica;  

b) Conselho Municipal de Educação, como órgão colegiado com atribuições 

normativa, deliberativa, mobilizadora, fiscalizadora, consultiva, propositiva, de 

controle social e de assessoramento aos demais órgãos e instituições desse 

Sistema de Ensino;  
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c) Conselho Municipal de Alimentação Escolar, como órgão deliberador, 

fiscalizador e de assessoramento quanto à aplicação dos recursos e qualidade da 

merenda escolar;  

d) Conselho do FUNDEB como órgão de acompanhamento e controle social 

quanto à aplicação dos recursos e qualidade na educação. 

 

Em relação aos Conselhos Municipais de educação, percebe-se, como o 

mais comum, o conselho prefeiturizado, em função do alto grau de dependência e 

domínio do Poder Executivo Municipal (CURY, 2000). Os conselhos não conseguem 

cumprir as atribuições básicas de qualquer conselho municipal (consulta, 

normatização, fiscalização e deliberação). Existem também os conselhos que “só 

existem no papel”, conhecidos como inoperantes, que foram criados em função da 

exigência legal de órgãos estaduais e federais, nos editais dos programas, e como 

pré-requisito na aceitação de projetos municipais.  

No caso do CME e do Conselho do FUNDEB do município em questão, 

como órgãos de mediação entre o Estado e a sociedade, criados por leis municipais 

em 2007 e 2009, respectivamente, há artigos que indicam a competência de 

participar e exercer o controle social efetivo da política educacional municipal.  

Na lei municipal que cria o Conselho do FUNDEB, o art. 5º, incisos I e V, 

estabelece como principais competências deste Conselho: “acompanhar e controlar 

a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo” e “emitir parecer 

sobre as prestações dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizadas 

mensalmente, pelo Poder Executivo Municipal”. Essas competências permitem ao 

Conselho o acompanhamento de toda a movimentação mensal dos recursos 

financeiros do FUNDEB, o que não tem ocorrido, em função do não envio mensal da 

prestação de contas ao Conselho, pelo chefe do executivo municipal.  

Segundo o instrumento de campo (em anexo) na Área – 5 (Gestão de 

Finanças) indicador – 1 (Cumprimento do dispositivo constitucional de vinculação 

dos recursos da educação); critério de pontuação – 1 (Quando não existem 

mecanismos definidos para fiscalização e controle tanto interno quanto externo e 

social, do cumprimento do dispositivo constitucional de vinculação de recursos da 

educação). A SEMED (2008) se justificou informando que “Não existem mecanismos 

definidos para a fiscalização e controle tanto interno quanto externo e social, do 

cumprimento do dispositivo constitucional de vinculação de recursos da Educação”.  
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Dessa forma, a demanda municipal foi a de que a SEMED se torne gestora 

dos recursos vinculados à Educação, criando o Sistema Municipal de Educação, 

fortalecendo os mecanismos de controle social e publicando mensalmente a 

prestação de contas desses recursos. Como ação a ser realizada, houve uma 

proposição de implantar mecanismo de acompanhamento periódico da aplicação 

dos recursos em educação.  

Como a ação 1, a proposta tem um caráter periódico e nesse sentido, 

deveria ser realizada uma subação que divulgasse semestralmente para o Conselho 

Municipal de Educação (quando houver), para o Conselho do Fundeb e para a 

comunidade, o percentual aplicado na educação do município. Como estratégia de 

implementação, o município tinha que realizar audiência pública.  

Ainda como Ação 2, foi proposto o indicador – 2  (Aplicação dos recursos de 

redistribuição e complementação do Fundeb). Como critério de pontuação adotou- 

se o – 1 (quando a aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do 

Fundeb não acontece integralmente conforme os princípios legais; a aplicação dos 

recursos acontece de forma aleatória e sem planejamento prévio. Não existe um 

conselho responsável pelo controle social. A SEMED (2012) justificou que a 

Aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do FUNDEB não 

acontece integralmente conforme os princípios legais, porém, existe um conselho 

responsável pelo controle social. Como prerrogativa do PAR, o ente municipal  teria 

como demanda para a sua rede de ensino “que a aplicação dos recursos de 

distribuição e complementação do FUNDEB se dê  de forma integralmente 

planejada, a partir do diagnóstico situacional realizado pelo Município”.  

O quadro 06, abaixo trata dos montantes de recursos recebidos pelo 

município de Portel, durante o ano de 2012, em três parcelas.   
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Quadro 06: Recursos recebidos do FUNDEB – PORTEL/2012 
Decêndio 1º 2º 3º Total 

FPM 206.839,82 90.399,36 147.157,32 444.396,50 

FPE 328.397,11 143.525,99 233.639,94 705.563,04 

IPI-EXP 31.402,67 8.626,55 9.862,85 49.892,07 

Complementação da União 1.595.016,44 0,00 1.595.016,44 3.190.032,88 

Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITR 759,78 74,04 175,63 1.009,45 

IPVA 15.162,30 13.202,56 4.907,03 33.271,89 

ITCMD 640,34 599,65 123,00 1.362,99 

ICMS 103.541,22 626.012,06 832.044,25 1.561.597,53 

Total 2.281.759,68 882.440,21 2.822.926,46 5.987.126,35 
FONTE: SITE DO TESOURO NACIONAL /DEZ.2012 

 

 

A Ação 3 trata de implantar planejamento democrático da aplicação dos 

recursos do FUNDEB, para isso, o resultado esperado é de que haja um 

planejamento democrático desses recursos. Nesse sentido, propõe duas subações, 

sendo que a primeira diz respeito sobre “desenvolver estratégias de controle da 

redistribuição e complementação dos recursos do Fundeb, para que sejam aplicados 

integralmente, conforme os princípios legais”. Para isso, deveria adotar como 

estratégia de implementação, a elaboração de instrumentos de monitoramento da 

aplicação dos recursos e reunião com os representantes do CME, conselhos 

escolares e CAE. Na segunda subação, o ente municipal deveria “Realizar um 

diagnóstico situacional para identificar e determinar as áreas prioritárias para 

aplicação dos recursos do Fundeb”, adotando como estratégia de implementação a 

análise do balancete financeiro do município e metas do Plano Municipal de 

Educação.     

No Município de Portel, sua criação foi estabelecida pela Lei 11.494/2007. 

Segundo a SEMED (2012), ele possui representatividade de todos os segmentos, 

em seu regimento interno, no entanto, as reuniões não são regulares; é pouco 

atuante no que se refere ao acompanhamento e ao controle social sobre a 

distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos; Há um 

desconhecimento quanto à atuação e a existência desse Conselho, uma vez que ele 

está atrelado a outra diretoria de assistência e não de  educação, e além disso não 

promove amplamente o processo de publicização da aplicação dos recursos. 

Já o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), enquanto um instrumento de 

controle social, com o intuito de acompanhar não somente a qualificação do gestor 
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local, como também a participação da sociedade no planejamento, realiza 

acompanhamento e verificação das ações.  Com relação ao (CAE) de Portel-PA, é 

constituído pelos segmentos da sociedade, os quais elegem seus pares para 

integrar o Conselho. Possui seu regimento interno, mas suas reuniões não são 

regulares, raramente realiza fiscalização no que concerne a aplicação dos recursos 

transferidos, assim como não acompanha a compra nem a distribuição dos 

alimentos/ produtos nas escolas e não está atento às boas práticas sanitárias de 

higiene e ao objetivo de formação de bons hábitos alimentares. Como também 

apresenta dificuldade no deslocamento dessa merenda às escolas do campo. 

Na Imagem 07, abaixo, no que diz respeito ao número de alunos que são 

atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, está relacionado pelo 

total de alunos matriculados na Educação Básica, que é de 22.750 alunos e o total 

de escolas que é de 188.  Segundo dados do MEC/ PNAE, foi repassado para o 

município o valor de R$ 327.852,00 (trezentos e vinte e sete mil reais, e oitocentos e 

cinquenta e dois reais). Tais recursos são de complementação, uma vez que a 

merenda escolar já foi municipalizada.   

 

 

Imagem 07: PNAE 

 
FONTE: PNAE/MEC/2013 

 

 

Tomou-se como base de discussão, no campo da gestão democrática, no 

eixo que propõe a articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino e verificou-

se que há um campo aberto para a criação do Plano Municipal de Educação, apesar 

das recomendações do PAR/2007. Não obstante, como viés de encaminhamento 

para a sua criação, foi possível adequar as discussões ocorridas no município de 
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Portel, ao momento histórico das discussões que vinham ocorrendo da Conferência 

Nacional de Educação – CONAE. Entretanto, necessita de uma equipe específica, 

composta por vários segmentos sociais, para elaborá-lo, implantá-lo e acompanhá-lo 

(Técnico do PAR, 2007).   

Quanto à existência de Conselhos gestores no município e sua atuação, os 

técnicos da SEMED/2010 de Portel: 

 

[...] dizem que há Conselhos Escolares em quase todas as escolas 
municipais e são formados por meio dos diversos segmentos da 
comunidade, entretanto sua atuação é comprometida pela ausência 
de participação efetiva dos membros, observa-se uma prática de 
imobilismo na ação desses Conselhos. 
 

Nesse movimento de atuação dos diversos Conselhos, é possível perceber 

que existe um foco de resistência quando: 

 

[...] formulam-se políticas públicas, participa-se de Conselhos 
Municipais, tenta-se controlar a aplicação de recursos públicos e 
interferir na elaboração de orçamentos, fazendo-se visível um novo 
tipo de ação coletiva – a ação cidadã. Por outro lado, verificam-se 
algumas tentativas de articulação de movimentos – ecológicos, de 
mulheres, de moradia – mediante a criação de redes, fóruns e outros 
espaços de debates público, nas esferas local, regional, nacional e 
internacional (TEIXEIRA, 2002)   

 

Isso tudo vai se corporificando em uma atmosfera de luta do poder local, 

reagindo às políticas nacionais que interpõe programas educacionais com viés 

ideológico-sistêmico e estratégico, estabelecendo um pseudo-ideário democrático, 

mas que no fundo, são impostos para que o ente municipal dê conta das demandas 

oriundas desses programas.  

Em alguns casos, essa ação é bem incisiva, mostrando uma preocupação 

orgânica do governo em atacar o problema com o envolvimento das famílias e a 

criação das condições necessárias de apoio à questão educacional que é 

mobilizadora e está presente nas mentes de muitos dirigentes. 

 

Pensamos em dois grandes compartimentos de políticas municipais: 
políticas horizontais e políticas transversais. No primeiro 
compartimento inserem-se todas aquelas políticas concretas de 
setores bem explícitos que possam ser pontuais ou mesmo mais 
abrangentes. No segundo compartimento incluem-se principalmente 
aquelas políticas que possuem um caráter mais difuso, abstrato. São 
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transversais essas políticas porque perpassam, atravessam todas ou 
quase todas as políticas horizontais. Em outras palavras, as políticas 
transversais só existem concretamente se existem as políticas 
horizontais, estas tornam-se o veículo daquelas. Se as políticas 
horizontais não existem, as transversais são apenas declarações de 
intenções, princípios. É o caso, por exemplo, da democratização. 
Esta não existe em abstrato, precisa de ações específicas para se 
concretizar. As políticas horizontais podem conter, ter conteúdos 
transversais, mas também podem não tê-lo.  Por exemplo, políticas 
habitacionais podem estar marcadas por procedimentos 
democráticos ou não (WANDERLEY&MERCEJANE, 2000, p. 25).  

 

Começa-se pelas políticas horizontais. Neste conjunto arrolam-se os 

seguintes setores de intervenção que aparecem com recorrência no material 

analisado: meio ambiente, saúde, educação, alimentação e abastecimento, 

habitação e urbanização, crianças e adolescentes, emprego e renda, projetos 

agrícolas. Por políticas transversais entende-se: democratização e cidadania, 

participação popular, combate à pobreza, incorporação dos excluídos. Cria-se ainda 

o compartimento políticas horizontais emergentes para abrigar políticas que já tem 

alguma expressividade, mas que ainda não aparecem com muita frequência, tais 

como, reforma financeira, cultura e lazer, e atenção à mulher. 

(WANDERLEY&MERCEJANE, 2000).  

Dessa forma, a questão do desenvolvimento local pode, aqui, ser 

considerada como uma resposta ao contexto de globalização, reestruturação 

produtiva e crise do padrão de desenvolvimento. Logo, ganha substância quando 

associada à construção de padrões alternativos, supondo que as dinâmicas 

geradoras de desigualdade e exclusão não podem ser desconstruídas pelo alto, ou 

substituídas por outros sistemas de fluxos apartados de outros lugares (Silveira, 

2002). Em que,     

 

 [...] o público não é um dado a priori, mas uma construção social, um 
resultado a ser alcançado na luta política democrática. O Estado é 
virtualmente considerado como espaço de realização do público, mas 
só na medida em que represente a sociedade e possibilite que ela se 
desenvolva. Por outro lado, o público remete à auto-realização da 
sociedade e, portanto, aponta para a possibilidade de que as 
necessidades coletivas sejam autonomamente satisfeitas a partir da 
sociedade, mas sem que isto implique que o Estado abdique de suas 
responsabilidades (WANDERLEY & RAICHELIS, 2001: 159). 

 



 
156 

 

Sobre a atuação efetiva desses organismos, se percebeu, que no momento 

da realização do monitoramento e acompanhamento dos Planos nos municípios, 

realizados no período de agosto a dezembro de 2009, a grande maioria dos 

Comitês, depois de instalados, não exercitaram como deveriam, sua função de 

mobilizar ações da sociedade em torno do pleno exercício do controle social sobre 

as políticas públicas educacionais no município. (ver tabela 08). 

 

 

Tabela 08: Situação dos comitês locais do PAR 
Possui portaria e 
funciona 
parcialmente 

Possui portaria e 
funciona 
regularmente 

Possui 
portaria e 
não funciona 

Não possui 
portaria 

Não informado 
 

4% 1% 20% 25% 50% 
Fonte: UFPA/MONIPAR, 2009. 

 

 

Cerca de 71% dos Comitês Municipais do PAR possuem Portaria de criação, 

entretanto, sua grande maioria ou não funciona, ou funciona parcialmente. Os 

fatores que contribuem para que isso ocorra, vão desde o desmantelamento do 

grupo originário do Comitê, por causa da alternância no grupo político ocupante do 

poder executivo municipal, até o desconhecimento técnico, por parte do dirigente 

municipal, da real função do comitê na gestão técnica e política do PAR e do 

controle social da educação. 

No entanto, o fato da rotina dos Comitês ter sido implementada em cerca de 

21% dos municípios do Estado do Pará, fornece subsídios para apontar uma 

possível participação dinâmica como instrumento de controle social. Embora não 

hegemônica, inaugura uma nova fase de participação da sociedade civil na 

concepção, planejamento, execução, avaliação e controle do uso eficiente, 

apropriado e racional dos recursos públicos em atividades que sirvam para 

aprimorar os equipamentos sociais a quem devem servir de direito.  

Por outro lado, define com maior clareza e precisão a atuação do Estado, 

por meio do regime de colaboração entre os seus entes componentes, a serviço dos 

seus jurisdicionados, destinando políticas públicas a territorialidades específicas e 

carecimentos contextualizados no tempo e no espaço. Tal lógica de gestão do 

público aponta para perspectivas otimistas de institucionalização de um sistema 
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nacional de educação, embasado em premissas de ações democráticas que 

somadas ao complexo normativo que o edifica, aponta para tempos mais 

promissores para a educação nacional. 

No plano das ações estruturantes do referido sistema, ressalta-se a 

realização da CONAE – Conferência Nacional de Educação, que representa o 

coroamento de um processo grandioso de debates que se iniciou com os Planos de 

Ações Articuladas e as conferências municipais, regionais e estaduais, constituindo 

uma extensa e consistente rede de discussão sobre a educação nas diferentes 

esferas governamentais e territórios do país. 

Verifica-se esse tipo de ação, quando se atem à dimensão da gestão 

educacional, na caracterização do indicador que trata da gestão de pessoas. O 

técnico do PAR (2007) informou que, atualmente, a Secretaria Municipal de 

Educação de Portel possui um quadro de servidores superior a 70% do que seria 

necessário para atender suas demandas, capacitado para exercer suas funções. No 

entanto, participam, ocasionalmente, de formações continuadas. 

Soma-se a outras demandas do Plano de Cargos e Salários - PCCR em 

vigor (2001), as Funções de Direção e Vice das escolas, que deverão ser providas 

preferencialmente por servidores ocupantes de cargos efetivos da Carreira do 

Magistério, com habilitação específica em Pedagogia, modalidade Administração 

Escolar. Os ocupantes dos cargos referidos das escolas com mais de 600 alunos, 

serão escolhidos por meio de eleição direta, classificatória, organizada pelos 

Conselhos Escolares, na qual serão classificados os três candidatos mais votados, 

cujos nomes serão encaminhados ao chefe do Poder executivo, que compete à 

devida nomeação. Os cargos de Diretores de Escolas com número de alunos igual 

ou inferior a 600, até o mínimo de 200, serão de livre nomeação do Prefeito. 

Observa-se que, de acordo com o PCCR em vigor, há critérios, no entanto, eles são 

seguidos parcialmente, alguns diretores ainda possuem graduação em área 

específica, contudo, todos os diretores e vices ainda são de livre nomeação do 

Prefeito. 

Sabe-se que os mecanismos de provimento do cargo de diretor escolar são 

reveladores das concepções de gestão democrática adotadas pelos sistemas de 

ensino. As escolas públicas brasileiras, tradicionalmente, tiveram seu provimento 

efetivado por nomeação do governador ou do prefeito, em geral a partir de 

indicações feitas pelos titulares das Secretarias de Educação ou das lideranças 
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político-partidárias das respectivas regiões. A interferência política no ambiente 

escolar permitiu que clientelismo político tivesse, na escola, um campo fértil para seu 

crescimento.  

Para o político, ter o diretor como aliado é ter a possibilidade de deter, 

indiretamente, o controle de uma instituição pública que atende diretamente parte 

significativa da população. Para o diretor, gozar da confiança da liderança política é 

ter a possibilidade de usufruir do cargo público. Estabelecem-se, desta maneira, as 

condições de troca de favores que caracterizam o patrimonialismo na ocupação de 

cargos públicos.  

 A escolha de diretores, por meio de eleições diretas, é o processo que 

melhor materializou a luta contra o clientelismo e o autoritarismo na administração 

da educação pública. Os argumentos em defesa desse processo giram em torno de 

seu caráter democrático e da possibilidade de aquilatar a capacidade de liderança 

política dos candidatos, uma dimensão das escolas municipais.  

Nas Escolas de ensino fundamental da zona urbana, todas possuem 

coordenadores pedagógicos que atendem a todas as etapas e modalidades 

ofertadas. Nas escolas de educação infantil, 03 (três) das 05 (cinco) possuem 

coordenadoras que trabalham 40 horas semanais. As demais são atendidas pela 

coordenação lotada na SME. As escolas de ensino fundamental e de educação 

infantil da zona rural são atendidas por coordenadores lotados nas escolas-núcleos. 

Estes realizam o atendimento aos professores que são lotados nas escolas que 

possuem apenas uma sala de aula, que fazem parte do núcleo ao qual estão 

lotados. 

Outras especificidades encontradas no PCCR é que há apenas três 

professores no exercício da função docente no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), lotados na Escola Abel Nunes de Figueiredo que atendem ao 

público-alvo também das outras escolas, tanto da zona urbana quanto da rural. 

Esses professores são auxiliados pelos profissionais (fisioterapeuta, fonoaudióloga, 

psicopedagoga, socióloga, pedagogos e demais profissionais) lotados no Centro de 

Atendimento Especializado aos Portadores de Necessidades Especiais do Município 

que também realizam acompanhamento a todos os alunos, dos níveis e 

modalidades da rede de ensino.  

As demais escolas da zona urbana necessitam de aprovação, por parte do 

MEC, de seu Plano de Atendimento e adequação de espaço para que a SME possa 
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lotar profissionais no Atendimento Educacional Especializado. Há também 

professores e coordenadores da zona urbana e rural que participaram da 

capacitação do Educar na Diversidade, ministrada pela COES em parceria com a 

SME. Nesse processo de relação trabalhista, o Município ainda possui o Centro de 

Educação Especial com 255 cadastrados e 113 inclusos na cidade e 187 

temporários cadastrados (SEMED/PORTEL).  

O que não há garantia de efetividade, muito menos de contratação, pois 

nessa nucleação, os educadores portelenses e a SEMED situam que seus 

servidores não coadunam com um espaço público real, concreto, em que é possível 

vivenciar as lutas no chão da escola e/ou da secretaria de educação, porque:  

 

[...] na realidade, não estamos falando do local em abstrato, mas do 
espaço no qual a comunidade pode se articular. Aquele em que a 
educação, a saúde, a produção, as pequenas empresas podem se 
transformar em um espaço integrado de construção social e 
econômica, porque, de outra forma, dependemos de setores, de 
ministros, de coisas que vêm de cima. Estamos articulando gente, 
estamos administrando o espaço (...). (LADISLAU DOWBOR, p.25. 
2002). 

 

A possibilidade concreta de um poder local depende da mobilização política 

da sociedade civil, e do comprometimento do poder público com as causas da 

população. 

Quanto ao quantitativo de pessoal de apoio-administrativo dos servidores da 

Secretaria de Educação, segundo dados da SEMED (2012), está assim distribuído, 

conforme consta na Tabela 09 abaixo.  

 

 

Tabela 09: Pessoal da SEMED/PORTEL 
Pessoal 
de Apoio 

Efetivos na 
Zona Urbana 

Efetivos na 
Zona Urbana 

Temporários na 
Zona Urbana 

Efetivos na 
Zona Rural 

Temporários na 
Zona Rural 

1.064 1.048 286 187 279 296 

Fonte: SEMED-PORTEL, 2012. 
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Esses dados correspondem ao levantamento realizado pelo técnico da 

SEMED (2012), em que apresenta um quantitativo de servidores de apoio da área 

de educação, em torno de 1.064; na zona urbana, têm-se 1.048 servidores efetivos; 

279 servidores efetivos na zona rural; para garantir um bom funcionamento, a 

SEMED teve que contratar 187 trabalhadores temporários; e 279 servidores efetivos 

na zona rural; além de 296 servidores temporários para a zona rural.   

Durante os estudos realizados, verificou-se que não tinha sido realizado 

nenhum concurso público para a viabilidade dos servidores temporários e a 

nomeação de servidores para o quadro efetivo da SEMED.  

Quanto ao processo de formação dos professores, apresenta-se a Tabela 10 

abaixo, correspondente ao grau de escolaridade, a saber:  

 

 

Tabela 10: Pessoal docente/SEMED/PORTEL 
Nível Superior Nível Médio Pós-Graduados Total de Professores 

574 314 120 1.008 

Fonte: SEMED-PORTEL, 2012. 

 

 

O quadro de pessoal docente do Município de Portel ainda é frágil do ponto 

de vista da formação legal exigida por lei, que sinaliza para o início do ano de 2014, 

a realização do último processo seletivo para o Programa de Nacional de Formação 

Continuada – PARFOR, no qual seriam selecionados os professores que ainda não 

possuam graduação mínima para lecionarem. Tais exigências têm um rebatimento 

preocupante não no aspecto legal, pois há necessidade de investimento no processo 

formativo, mas o quantitativo de professores que ainda não possuem a graduação é 

alto, como se pode observar, em torno de 31,7%, o que não garantiria o acesso 

integral desse professores no processo seletivo, já que os Municípios têm uma 

demanda restrita para os cursos de licenciatura.   

No indicador III, anexo 1, que trata sobre Conhecimento, Utilização e 

Informação, quanto à existência de um sistema informatizado de Gestão Escolar, 

que integre a Rede Municipal de Ensino, segundo o técnico da SEMED, já existe um 

sistema em fase de teste, no entanto, estão sendo atendidos pelo “Sistema Meritus” 
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que agrega informações da rede de escolas/alunos/professores e demais 

informações. Além disso, tem-se o site da SEMED, que apresenta um serviço de 

internet via rádio, com uma lentidão acima do esperado.  

Essa situação e o serviço falho de internet, têm contribuído negativamente 

para atender as demandas do PAR, uma vez que o SIMEC necessita estar sempre 

se retroalimentando das informações do processo de monitoramento e 

acompanhamento do PAR. Esse problema tem sido bastante criticado, pois não 

atende ao conjunto de informações que precisam ser enviadas para o SIMEC. 

Desse modo, desde a construção do PAR de Portel, muitas das ações não foram 

implementadas, causando um acúmulo de informações que o Município tem de se 

responsabilizar. Segundo o técnico do PAR, “os percentuais de ações programadas 

atingem em torno de 20%, desde sua construção”.  

Com isso, percebe-se uma quebra de confiança pelo não cumprimento dos 

compromissos assumidos, especialmente por parte do MEC, como proponente do 

acordo, fator que repercutiu negativamente sobre os resultados dessa ação. 

Passada a fase inicial de implantação dos planos, vislumbra-se o período de 

concretização das ações articuladas, levando-se em conta a ênfase dada a esse 

planejamento articulado, como uma estratégia adequada à execução das demandas 

do PAR. 

Para possibilitar às redes, a previsão de direcionamento de recursos e ações 

nos focos prioritários, evidencia-se a necessidade de articulação por parte do MEC 

no sentido de viabilizar o suporte técnico permanente, e assegurar os investimentos 

financeiros previstos para a concretização das ações nos prazos estabelecidos no 

PAR. 

No campo da gestão de finanças – área – 4 (anexo - 2) dos recursos 

públicos, segundo a SEMED (2012), é desconhecida a atuação desse setor e/ou 

temática, pois não possuem informação. Quanto à questão dos recursos públicos, 

apenas afirmam que tais recursos são administrados pelo Secretário de 

Administração da Prefeitura Municipal. Considera-se que a falta de conhecimento e 

o descaso sobre a matéria em pauta é preocupante, pois servidores que atuam 

diretamente no controle e acompanhamento do PAR estão distantes das 

informações inerentes à aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, infere-se 

que não há preocupação com o Sistema de Informação sobre orçamentos públicos, 

em Educação (SIOPE), que devem estar vinculados a uma equipe gestora e 
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capacitada, no Município. Processo esse que não corresponde ao Município de 

Portel, que não dispõe dessa equipe, acarretando a dificuldade do trabalho de 

acompanhamento, principalmente das ações que demandam recursos federais.     

No campo da Comunicação com a Sociedade (ver anexo 2) –  área 3 da 

dimensão da Gestão Educacional  do MEC, os documentos do PAR serviram de 

base para o processo de entrevistas dos sujeitos envolvidos para elucidar o nível de 

envolvimento das mesmas, quanto à divulgação e análise dos resultados das 

avaliações oficiais do MEC .  

Dessa forma, segundo a SEMED (2012, 05): 

 

[...] não só a sede quanto as escolas divulgam, em parte, os 
resultados das avaliações oficiais do MEC. A divulgação, destes 
resultados, se dá especificamente nas escolas (Meios informativos; 
jogos estudantis; reuniões pedagógicas; jogos esportivos entre pais 
de alunos para socializar os resultados), como também outras ações, 
como: atividades pedagógicas de rotina tais como pipoca literária, 
hora do conto, hora do humor, roda de leitura  dramatizada   e outras; 
confecção de livros de poesias, contos, gibis; formação de grupos de 
leitores voluntários; visita à biblioteca pública; organização de 
atividades de escrita como regras de jogos matemáticos, cópia de 
receitas, elaboração de informativos; organização de teatros e/ou 
dramatizações a partir de textos literários; organização de varais com 
textos criados pelos alunos e  Leitura em praça pública.  

 

Os resultados são analisados pela equipe gestora da unidade, mas nem 

todos são discutidos com a comunidade escolar. O Conselho Escolar raramente 

participa dessa discussão, condiciona-se, na maioria das vezes, a executar apenas 

tarefas administrativas e financeiras. Estes resultados geram, eventualmente, 

estratégias para a melhoria da educação local.  

Com isso, fez-se necessário que a SEMED (2012) mantivesse parceria com 

algumas ONGS e com a Igreja Católica, dentre outras, para o desenvolvimento de 

atividades complementares às realizadas nas escolas que visem à formação integral 

dos alunos. Diante dessas parcerias, as escolas municipais são utilizadas pela 

comunidade, pela Secretaria Municipal de Educação, por outras secretarias 

municipais e outros órgãos para a realização de atividades esportivas, culturais e/ou 

para discussão de questões de interesse da comunidade, mas não frequentemente, 

o que faz com que a comunidade não seja estimulada a participar e ocupar com 

assiduidade o espaço escolar para desenvolver essas atividades, apesar da 

Secretaria Municipal de Educação apoiar essa forma de integração. 
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Diante dessas informações da SEMED (2012), não há um atendimento 

quanto ao tópico das avaliações dos alunos, não há relação dos indicadores 

educacionais nem com o fluxo escolar. Ainda que o município tenha dado ênfase à 

dimensão 2 - formação de professores, que se supõe considerar que ao melhorar a 

qualidade da formação do professor, incida na aprendizagem do aluno e possa vir a 

ter um possível resultado satisfatório nas avaliações oficiais, haja vista que no 

PAR/PORTEL, o quesito avaliação se encontrava dissociado e os tópicos referentes 

a avaliações externas foram suprimidos, não se relacionavam, o que pressupõe a 

criação e implantação de um sistema avaliativo a nível municipal. No entanto, não há 

uma definição clara se estes são utilizados, ou seja, de que maneira, qual a 

finalidade e o porquê da restrição, que contradiz com o que é preenchido na aba de 

restrição7 no monitoramento de 2009 a 2011, ficando subentendido que a restrição 

não foi superada, o que houve foram somente reuniões com pais e conselhos, e não 

uma intervenção direta do ente municipal.  

Entretanto, verificou-se que a SEMED (2012) na mesma aba preenchida em 

que o Município informa que realiza a comunicação aos diretores dos resultados, 

informa que iniciou uma política para correção de fluxo, com professores, 

coordenadores e diretores das escolas do município. Os professores estão sendo 

qualificados para prevenirem a distorção idade-série. Ressalta-se que o município 

não consegue perceber que as relações se interdependem, isto é, como se pode 

criar uma política de correção de fluxo sem considerar o resultado das avaliações, 

restringindo ao grupo de diretores o resultado, não informando aos pais e 

responsáveis, nem tampouco aos professores, cabendo somente a estes, 

trabalharem na política de fluxo que não se sabe ao certo como se deu.  

Todo esse processo sistêmico e articulado do PAR, com excessivos 

programas federais embutidos como soluções para a qualidade da gestão 

educacional e da educação contrasta com a capacidade administrativa, técnica e 

pessoal que inexiste no município. Tal fato reflete o desconhecimento e/ou omissão 

do governo federal quanto à relação estabelecida pelos entes federativos.  

 

 

                                                           
7
 Aba de restrição – indicação interna do PAR em que o município deve justificar pelo não 

atendimento ou não-realização da ação – administrativa, financeira, jurídica, técnica, política, etc. 
somente o secretário municipal tem acesso com senha e cpf. PAR (2009). 
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4.2. Falas significativas entrelaçadas na/entre a I e II Conferências Municipal 

de Educação no Município de Portel/PA: vozes iniciais e ressonantes do PAR. 

 

Os conselhos são canais efetivos de participação da sociedade civil, 
são formas inovadoras de gestão pública que permitem o exercício 
de uma cidadania ativa, incorporando as forças vivas de uma 
comunidade à gestão de seus problemas e à implementação de 
políticas públicas que possam solucioná-los. A gestão participativa 
das políticas públicas é uma forma de aprofundar o processo de 
democratização, articulando esforços entre Estado e sociedade na 
gestão dos problemas de uma comunidade. (Casa dos Direitos Maria 
do Carmo A. A. Carvalho. Boletim Dicas 167 – Instituto Polis - 
www.polis.org.br) 

 

Pensar o discurso enquanto espaço de contradição, de falta de 

incompletude, de equívocos, de ideologias, de entre-dizeres, de camuflações, de 

inteireza, de desconstrução, remete a um espaço que causa certa estranheza aos 

atores sociais, que transitam na sociedade, especificamente os gestores, 

professores, alunos, apoio pedagógico e comunidade em geral. 

Assim, o Município de Portel, na Ilha de Marajó teve em 2007, a realização 

da 1ª Conferência Municipal de Educação, com a temática  “Retratos da realidade de 

Educação do Município de Portel-PA, em busca da qualidade de ensino, enquanto 

espaço de mudança e/ou transformação social”, haja vista recortes de fragmentos 

de falas que expressam a presença do discurso da cidadania e as representações 

que atravessam o imaginário dos profissionais em educação e do povo do campo, 

evidenciado no excerto abaixo,: 

 

[...] apesar de haver uma sintonia inicial na produção do evento, (...) 
má qualidade do ensino e das condições insuficientes da estrutura 
física e dos materiais didáticos – pedagógicos dentro das escolas. 
(...) para o descaso com Educação Pública no Município de Portel, 
alegando um estado de coisas se instalando no interior das escolas, 
que vai desde a falta de infraestrutura até a falta de material 
pedagógico. (Representante do SINTEPP, 2007). 

 

Nessa Conferência, o poder local, na pessoa do prefeito, aparece envolto 

num cenário de inovações, em relação aos movimentos e organizações da 

sociedade civil, facilitando a participação desses atores sociais, inclusive pactuando 

das mesmas dificuldades em relação à problemática educacional no Município de 

Portel, quando afirma: 

http://www.polis.org.br/
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[...] mandou para o SINTEPP a cópia da minuta do Plano de Cargos 
e Carreira do Magistério e que o piso salarial vai ser o que for 
possível, “sem viajar na maionese”, pois tudo passa por uma questão 
de financiamento da Educação, e se tem aquilo que as condições 
permitem. (...) pensar a Educação coletivamente por toda Sociedade. 
(...) imensa diversidade educacional do nosso Município e que 
precisamos voltar nossa atenção para nossa realidade, valorizando 
nossas vivências sociais, culturais e econômicas (...) sinaliza uma 
preocupação que é o Plano de Cargos e Salários dos servidores 
municipais. (...) é preciso pensar a educação coletivamente (...). 
(Prefeito, 2007) 

 

Assim, embora na 1ª Conferência Municipal de Educação a política 

educacional no Município de Portel atravessasse uma fase crítica face ao “estado de 

coisas” em que se encontrava a educação, sinalizava uma transição face à maior 

dialogicidade entre o poder executivo local e o movimento social, representante de 

uma categoria expressiva na comunidade portelense – os professores. Isso reforça o 

pensamento de Habermas (1990): 

 

[...] no poder dos discursos públicos, que nasce de espaços públicos 
autônomos, mas tem de tomar forma nas decisões de instituições de 
formação de opinião e vontade, concebidas democraticamente, 
porque a obrigação de responder pelas decisões requer uma 
responsabilidade institucional. (Habermas, Jurgen. 1990 p. 111).  
 

 

É visível no discurso do Poder Executivo, a tentativa de uma articulação com 

os diversos segmentos da sociedade, inclusive o reconhecimento de uma instância 

política, como legítima representante da categoria dos Professores, nesse caso o 

SINTEPP, para discutir o Plano Municipal da Carreira do Magistério. Isso remete à 

discussão introdutória realizada por Hage (Relatório 2007), quando aborda o 

conceito de educação ao pronunciar: 

 

[...] enxergar a Educação como direito social, já que algumas 
pessoas veem como serviço, o que provoca uma grande disputa, 
entre educação como direito e educação como serviço, na qual quem 
pode pagar estuda e cada vez atinge os níveis mais elevados de 
formação, enquanto os que não podem pagar acabam a mercê de 
uma educação de qualidade. Educação é direito garantindo em Lei e, 
por isso, todos têm esse direito e esse é um princípio que as 
Conferências Municipal, Estadual e Federal de Educação não têm 
que esquecer. (...) Há um discurso que diz que nosso país é atrasado 
devido aos baixos índices que nossa educação apresenta, o que 
responsabiliza os professores, alunos, diretores etc (HGE, 2007, P. 
35).  
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Parafraseando Hage (2007, p. 35), a Educação não é uma “ilha” em que 

uma Conferência Municipal de Educação exista apenas na presença de professores, 

mas faz-se necessário a participação de todos os segmentos da sociedade, da 

participação da comunidade, para que se possa ter uma educação de qualidade a 

partir de uma vida de boa qualidade aos indivíduos, já que tal política pública 

abrange um considerável universo populacional e, em vista disso, não deva ser 

tratada como um instrumento de clientelismo. 

Na 2ª Conferência Municipal de Educação no Município de Portel, sob a 

temática “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano Nacional 

de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação”, percebe-se que as discussões 

têm como foco o CONAE/2010, realizado em Brasília, tendo como eixos temáticos: 

O Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização e 

Regulação da Educação Nacional; GT 02: Qualidade da Educação, Gestão 

Democrática e Avaliação; GT 03: Democratização do Acesso, Permanência e 

Sucesso Escolar; GT 04: Formação e Valorização dos Profissionais da Educação; 

GT 05: Financiamento da Educação e Controle Social; GT 06: Justiça Social, 

Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade. Entretanto, basicamente 

os olhares incidiram nos GTS 02 e 03, tendo como ponto de partida a fala do Poder 

Executivo na pessoa do Prefeito Municipal quando (re) afirmou,: 

 

[...] a pior de todas as crises é a crise da hipocrisia. Temos que 
pautar a nossa discussão com o espírito voltado para o futuro, que 
somos atores da sociedade e que se as coisas chegaram como 
estão é porque temos nossa parcela de contribuição. Enfatizou que 
tem orgulho de estar na II Conferência Municipal de Educação. (...) 
democracia não se faz no vazio e sim com propostas sérias e que 
não tem melhor lugar para fazer isso do que a Câmara Municipal. Diz 
ainda, que não faz a mínima questão de interferir nos Conselhos 
Municipais e que não está neste evento para encontrar uma fórmula 
para a educação, pois daqui há 10 anos ainda teremos alguns 
problemas, pois o que acontece, não é um problema só do município 
e sim de vários locais e não podemos terceirizar os nossos 
problemas. (PREFEITO, 2009, p. 25) 

 

Vislumbra-se então uma sintonia no discurso do Poder Executivo desde a 1ª 

Conferência Municipal de Portel, em abrir espaços dialógicos em prol de objetivos 

comuns da comunidade Portelense. Há um esforço institucional do Poder local, em 

equacionar de forma compartilhada os problemas da população e até certa 

transparência na exposição das ideias. Bem interessante quando se refere aos 
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Conselhos, com relação à autonomia, refletindo um modelo de gestão inovadora, 

que, nas palavras de Carvalho: 

   

Os conselhos são canais efetivos de participação da sociedade civil, 
são formas inovadoras de gestão pública que permitem o exercício 
de uma cidadania ativa, incorporando as forças vivas de uma 
comunidade à gestão de seus problemas e à implementação de 
políticas públicas que possam solucioná-los. A gestão participativa 
das políticas públicas é uma forma de aprofundar o processo de 
democratização, articulando esforços entre Estado e sociedade na 
gestão dos problemas de uma comunidade. (CARVALHO, ano, p. ).  

 

Uma gestão percebida como democrática abre espaços para que os 

Conselhos se materializem enquanto instâncias políticas, e façam ressoar as vozes 

silenciadas, dentre as diversidades de comunidades, na sociedade como um todo. 

Entretanto, não se podem confundir os conselhos com os movimentos e fóruns, as 

instâncias próprias da sociedade civil. De um lado, o Estado (prefeitura, órgãos da 

prefeitura etc.) e, de outro, as instâncias da sociedade civil. Tem-se então, a partir 

da Constituição, um campo institucional de negociação política representada pelos 

conselhos. Os conselhos não são somente governo e tampouco sociedade civil, são 

uma esfera pública. Há que se pensar dentro deste conceito de esfera pública, 

porque nos conselhos temos a ideia de que estes sejam paritários. Nesse sentido, 

não substituem, no entanto, os órgãos de governo e nem os espaços da sociedade 

civil (PAZ, 2004, p.196).  

Assim, percebe-se a importância da realização de Conferências nos 

Municípios, por alavancar temáticas imprescindíveis ao conhecimento da 

comunidade, como é o caso da gestão, da democracia, dos Conselhos e segundo 

Barroso (Relatório 2009): 

 

[...] a organização e sequência das Conferências Municipais e 
Regionais até chegarem à Nacional, com relação às vagas de 
delegados que farão a composição da mesa. A Conferência 
Regional, em Breves, nos dias 29 e 30/09 de 2009 com 391 
delegados, sendo que destes 39 foram para a Conferência Estadual. 
O Estado do Pará teve 74 delegados eleitos para Conferência 
Nacional. É dever do estado garantir o direito educacional como 
direito social com qualidade (...) 
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Dessa forma, há possibilidades de membros de diversas categorias 

exercerem seu direito de cidadania e se apropriarem das discussões inerentes às 

políticas públicas do Município ao qual pertencem. 

É preciso ressaltar que o estudo realizado por esse pesquisador nos 

documentos bases, a partir das falas dos participantes e representantes dos 

segmentos constitutivos das duas Conferências Municipais, ocorridas no ano de 

2007 e 2009, apesar de contundentes, compromissadas por parte dos gestores 

municipais, e materializadas em discursos inflamados e na apresentação dos 

problemas em plenária, em nenhum momento faz referência ao PAR, que já estava 

em processo de andamento no município. Entende-se que esse momento era 

oportuno para a viabilidade da melhoria da qualidade da educação de Portel. 

Contudo, foi utilizado mais para cumprir demandas e escolher representantes para a 

participação de delegados na CONAE, do ano de 2010, realizada em Brasília, do 

que especificamente dar prosseguimento às ações educacionais.   

Tais Conferências deveriam refletir não só os problemas reais do município, 

como fora discutido conforme documento base, como também relacioná-los ao PAR, 

que vinha sendo implementado e refletia, na época, uma realidade educacional, fruto 

do diagnóstico elaborado pelo Comitê Local. Estranha-se o fato de não haver um 

representante formal do PAR na Conferência Municipal, pelo menos na conferência 

realizada no ano de 2009.   

Apesar dessa problemática, verificou-se, que no geral, o documento base 

expõe os problemas do município, que vão desde a ausência de infraestrutura das 

escolas, não só do campo, como da cidade, até a falta de merenda escolar, a 

melhoria dos transportes escolares, os direitos dos servidores, dentre inúmeros 

problemas que contribuem com a estagnação da educação.  
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APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS  

 

 

Este estudo tem trilhado um campo bastante minado e ao mesmo tempo 

propício para críticas e intervenções, no campo das discussões teórico-práticas. A 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, em 2007, 

pelo Governo Federal, trouxe em seu cerne uma política estratégica de governo. 

Tem sido realizada uma abordagem geral acerca da política sistêmica adotada pelo 

Governo Federal, a partir da elaboração do PAR dos municípios brasileiros. Diante 

disso, faz-se necessário analisar e compreender as relações sistêmicas que 

subsidiam o PAR, no contexto do conjunto das ações da dimensão da Gestão 

Educacional, analisando o conjunto de ações destinadas ao ente municipal. 

Entende-se que grosso modo, essas ações são sobrecarregadas em função da 

contrapartida disponibilizada nesse “novo” pacto federativo estabelecido.  

Buscaram-se informações e conhecimentos que tinham sido produzidos 

sobre a temática. Inúmeros foram os teóricos que contribuíram com as devidas 

interlocuções sobre o PAR. As interações realizadas com os teóricos que enfatizam 

o Programa, ou seja, pela gama de conhecimentos produzidos, serviram como 

elementos constitutivos deste estudo. Inicialmente, percebeu-se que há consenso, 

discordâncias, contribuições e indagações sobre o PAR.  

A retomada histórica foi necessária para situar o PAR, principalmente com 

relação a alguns antecedentes históricos que traçaram o percurso e a travessia 

teórica para o aprofundamento das questões relevantes desse estudo.  

O PAR surge no bojo de uma proposta do Governo Federal, no anúncio de 

um Plano de Metas, em 2007, com a proteção do Plano de Desenvolvimento da 

Educação, que define uma estrutura sistêmica e estratégica, que porventura, servirá 

como um “novo” pacto federativo entre os entes federados. 

Entretanto, o intuito governamental foi muito mais político, sistêmico 

ideológico e financeiro, que propriamente participativo, mobilizador e democrático.  

O estudo do PAR, efetivado por meio das suas normativas oficiais, que 

abarcasse o período histórico de 2007 a 2010, não se constituiu numa tarefa fácil, 

em virtude do Programa possuir característica nacional, com reflexo, principalmente, 

sobre as demais esferas estaduais e municipais.  



 
170 

 

De modo geral, os educadores do município de Portel, que deveriam ter uma 

participação efetiva, no processo de elaboração do PAR, foram descartados, uma 

vez que o fator tempo impediu e até foi favorável para os mais interessados, que 

fora o MEC e os gestores municipais. Tais fatos contrastam com a possibilidade dos 

educadores poderem apresentar e analisar os reais problemas da educação 

municipal, no momento da elaboração do diagnóstico que antecedia o PAR, 

enquanto documento base que compunha todas as ações previstas e seu campo de 

viabilidade entre os entes federativos.  

Durante a visita realizada ao município de Portel, foram percebidas as 

seguintes dificuldades: necessidade de melhoria do IDEB na educação básica; 

ausência de controle social sobre as políticas de educação municipal; ausência de 

Conselhos gestores em todas as áreas da gestão educacional; inexistência de 

sistemas municipais de ensino; formação insuficiente ou inadequada da maioria do 

corpo docente; baixa capacidade de intervenção ou inexistência de conselhos 

municipais de educação e a incapacidade de desenvolvimento de uma avaliação 

institucional e de ensino de natureza  emancipatória. 

Esse conjunto de dificuldades demonstrou a incapacidade administrativa que 

o município vinha enfrentando em 2007, principalmente no campo da gestão 

educacional, cujos reflexos são evidenciados nos resultados apresentados no 

relatório público do PAR. Situações essas que demarcam uma realidade ribeirinha 

preocupante, incidindo sobre isso, a ausência de políticas públicas que melhorasse 

a vida dos munícipes.   

A falta de envolvimento da sociedade civil organizada no âmbito das 

discussões sobre o processo de implementação do PAR, não refletia o momento de 

mobilização que o município vinha passando, com a realização das duas 

Conferências Municipais de Educação realizadas em 2007 e 2009. Tal situação 

sinaliza na direção de uma problemática percebida, materializada no sentido dual e 

separatista desses eventos, como se a discussão sobre o PAR não tivesse 

importância. Fato que se concretiza quando, ao analisarmos os documentos base de 

ambas as conferências, nos deparamos com a informação de que nenhuma sequer 

tratou sobre a matéria do PAR.  

O Comitê Local enquanto um instrumento de controle social das ações do 

PAR apresentou, desde a sua criação até ao momento de execução com a fase de 

monitoramento, fragilidades que denotaram sua incapacidade de gerenciamento do 
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Plano, ora elaborado. A ausência de compromisso e sintonia entre os segmentos 

representativos favoreceram a sua inexistibilidade, em função da não atuação diante 

das demandas elencadas no PAR. Fator preocupante, uma vez que, com a sua 

ausência, apenas um técnico teve que assumir todo um Plano, ocasionando com 

isso, um excesso de demandas e a incapacidade de geri-las.               

No Plano de Desenvolvimento da Educação é anunciado um Instrumento de 

Campo, voltado para a análise do sistema educacional, a ser realizada de forma 

compartilhada pelos entes federados e que abordará quatro dimensões: gestão 

educacional, formação de professores e dos profissionais de apoio escolar, infra-

estrutura, cuja expectativa é aprofundar o relacionamento entre as esferas 

governamentais na efetivação de novos patamares de qualidade na educação. Tal 

proposta sugere a formulação de mecanismos de intervenção como, por exemplo, o 

processo de "acreditação" de unidades escolares, de professores e gestores e o 

subsequente processo de intervenção em escolas que não estejam conseguindo 

realizar a sua tarefa específica. 

Na dimensão Gestão Educacional, observa-se ser necessário: criar e 

fortalecer mecanismos que garantam uma gestão democrática implantando, 

articulando e desenvolvendo o Sistema Municipal de Ensino; desenvolver a política 

de educação básica municipal por meio de ações que visem sua universalização, a 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, assegurando equidade nas 

condições de acesso, permanência e conclusão na idade adequada; implementar 

política de comunicação dos órgãos executores com a sociedade, por meio de 

parcerias institucionais com outros órgãos públicos e com entidades da sociedade 

civil; construir política de pessoal adequada para garantir suficiência e estabilidade 

das equipes escolares, com ênfase para os planos de cargos, carreira e 

remuneração municipais e, finalmente; implantar e implementar estratégias de 

execução, controle e fiscalização da gestão financeira, superando a má gestão ou a 

malversação de recursos, assim como o desperdício do dinheiro público. 

Os gestores municipais foram avisados e contatados com antecedência, 

contudo, a maioria das equipes locais apresentou certa dificuldade no que tange à 

preparação do órgão para a tarefa. A maioria dos gestores e técnicos não discernia, 

de modo claro, o seu papel no processo e quanto à natureza participativa inovadora 

do exercício do PAR na educação municipal.  
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Com base nos questionamentos aqui elencados, constata-se que, embora o 

PAR apresente uma proposta para estimular a participação dos entes que detêm a 

responsabilidade pela sua execução, alguns cuidados devem ser observados na 

relação entre o MEC e os executores locais para o cumprimento efetivo da proposta. 

Deve-se reconhecer que a implantação do PAR em sua plenitude é uma meta difícil 

de ser consolidada no isolamento de uma unidade escolar. O que se almeja é o 

comprometimento da União em garantir efetivo regime de colaboração e o 

atendimento igualitário a todos os sistemas. Desse modo, cumpre-se o papel nuclear 

do Estado no sentido de colaborar para a superação das dificuldades orçamentárias, 

gestionárias e pedagógicas que afligem os entes administrativos locais. 

O instrumento de campo do PAR apresenta limitações estruturais 

observadas na sua execução. A equipe da Secretaria Municipal de Educação, 

convocada para sua elaboração, apresentou dificuldades em diagnosticar seus 

problemas, dando a perceber que a complexidade e a abrangência das questões 

educacionais, dispostas no instrumento, dificultaram a identificação dos problemas. 

Ao mesmo tempo, as informações sobre o PAR estavam centradas na figura do 

dirigente da Secretaria de Educação e a equipe local somente tomava conhecimento 

das orientações no momento de sua execução, portanto, a aplicação do PAR nos 

municípios trouxe uma nova estratégia de ação até então não vivenciada pela 

totalidade do sistema.  

Concomitantemente, a exiguidade do tempo previsto pelo FNDE para o 

cumprimento das ações provocou uma reação automática de “cumprimento de uma 

obrigação” sem a devida avaliação da capacidade de atendimento de cada sistema 

e das reais condições de aplicabilidade do plano. Desse modo, a implantação do 

PAR deu-se, em muitos casos, por improviso, sem levar em conta a debilidade das 

condições locais. Pressionados pelo imediatismo da racionalidade técnica, os entes 

se viram limitados quanto à “efetiva autonomia decisória e executiva, indispensáveis 

à descentralização e a formas mais democráticas de gestão” (OLIVEIRA, 2007, p. 

16). 

Para tal, torna-se imprescindível que os municípios criem uma estrutura 

interna para realizarem o acompanhamento do PAR, com a finalidade de que sejam 

compatibilizadas as ações propostas e efetivadas a partir do sistema SIMEC/PAR 

com as necessidades presentes no contexto, ou contextos do município. Nesse 

sentido, o PAR ganha vida, ao sair dos “limites on line”, e assumir seu papel 
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estratégico na definição e continuidade das políticas educacionais dos municípios 

brasileiros. 

Em consequência, a elaboração do PAR finda por obstaculizar a formulação 

de políticas autônomas e por reduzir o espaço de tomada de decisões na instância 

municipal. Ratifica-se, portanto, o entendimento de que o discurso da 

descentralização constitui uma estratégia do Governo Federal, voltada para o 

objetivo de formar consensos em torno das políticas por ele elaboradas e 

implementadas verticalmente. 

Percebe-se que os efeitos são prolongados, notando-se crescimento em 

volume e sofisticação ao longo da década do novo século dos instrumentos 

utilizados para avaliação de programas, projetos e políticas públicas, sendo 

ampliado o Sistema de Avaliação da Educação Básica/ MEC, com a 

institucionalização nacional do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, capaz de garantir homogeneidade nacional em torno da busca de superação 

de indicadores, ainda que em meio às diretrizes de descentralização dos sistemas.  

Desta forma, descentralizam-se responsabilidades e competências e 

centralizam-se controle, avaliação e financiamento. Muitos municípios, totalmente 

dependentes dos repasses federal e estadual, sem uma compreensão mais 

ampliada das forças de verticalização, acabam por elaborar planos (PAR – PDE) 

com a primordial intenção de garantir os recursos financeiros necessários à 

manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), além, obviamente, da 

preocupação dos seus governantes com o ranking nacional/estadual/regional que 

possa produzir dividendos políticos com a visibilidade de resultados, nesse caso, 

muitos deles não condizentes com as reais condições da educação pública local.  

Ademais, ao induzir os municípios a implementarem um modelo de planejamento 

calcado numa lógica gerencial, e ao fomentar a inserção nos programas de 

formação governamentais, os PAR‟s expressam uma faceta do caráter de Estado 

educador, a quem cabe a “complexa tarefa de formar um certo „homem coletivo‟, ou 

seja, conformar técnica e eticamente as massas populares à sociabilidade burguesa. 

Na elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR), mesmo que os 

instrumentos elaborados pelo MEC para captar a realidade educacional dos 

municípios sejam padronizados para todo o Brasil e apresentem elementos 

inerentes ao modelo gerencialista de gestão pública, se observa, em geral, uma 

(re)significação da política no âmbito dos municípios. Esta possibilidade existe 
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especialmente porque o PAR é elaborado com a participação da comunidade 

escolar e local. 

É imprescindível que os municípios criem uma estrutura interna para 

realizarem o acompanhamento do PAR, com a finalidade de que as ações propostas 

sejam compatibilizadas e efetivadas a partir do sistema SIMEC/PAR com as 

necessidades presentes no contexto, ou contextos do município. Dessa forma, o 

PAR ganha vida, ao sair dos “limites on line”, e assumir seu papel estratégico na 

definição e continuidade das políticas educacionais dos municípios brasileiros. 

Em consequência, a elaboração do PAR finda por obstaculizar a formulação 

de políticas autônomas e por reduzir o espaço de tomada de decisões na instância 

municipal. Ratifica-se, portanto, o entendimento de que o discurso da 

descentralização constitui uma estratégia do Governo Federal, voltada para o 

objetivo de formar consensos em torno das políticas por ele elaboradas e 

implementadas verticalmente. 

Ademais, ao induzir os municípios a implementarem um modelo de 

planejamento calcado numa lógica gerencial e ao fomentar a inserção nos 

programas de formação governamentais, os PAR‟s expressam uma faceta do 

caráter de Estado educador, a quem cabe a “complexa tarefa de formar um certo 

„homem coletivo‟, ou seja, conformar técnica e eticamente as massas populares à 

sociabilidade burguesa.  

Ao discorrer sobreo PAR, a tese revelou que a implementação do PAR, 

como planejamento estratégico e sistêmico, sobrecarrega  o ente federativo 

municipal, em razão da quantidade de demandas de ações, vinculada a uma 

quantidade  excessiva de programas federais, fora da capacidade de gerenciamento 

do município. Tal situação evidenciou, três momentos distintos, que fortalecem a 

análise desse estudo. Primeiro, para cada dimensão do PAR, está determinado um 

quantitativo de Programas federais, que devem ser programados para a melhoria da 

qualidade da educação municipal e especificamente para os fins determinados, 

independente da condição real do município de realiza-las;segundo, o conjunto de 

Programas Federais previstos no PAR para cada situação aludida, não chegaram no 

prazo previstos no PAR de Portel, em função da fragilidade da internet em 

municípios ribeirinhos, impossibilitando sua realização,e, terceiro, o Plano não leva 

em consideração as condições geográficas específicas da região;  que apesar da 

criação de um Plano de Ações Articuladas, com características estratégicas e 
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sistêmicas, não conseguem suprir as demandas previstas no PAR elaborado  e 

exigido pelo município de Portel.   

O PAR, no contexto das políticas públicas, num plano teórico-prático, a partir 

das ações mobilizadoras e efetivas para a mudança de um cenário educacional 

brasileiro, tornou-se um instrumento meramente técnico, estratégico e sistêmico, 

incapaz de resolver as questões norteadoras abarcadas no âmbito de sua 

elaboração. Sua incapacidade de ampliação dos problemas dos entes federativos 

municipais é evidenciada quando há impossibilidade de gerenciamento das 

demandas de programas federais, que chegam aos seus destinos municipais, sem 

as condições de serem viabilizados, pois não há uma infraestrutura adequada, 

anteriormente e posteriormente prevista para o Plano, uma vez que a realidade 

ribeirinha apresenta características diferenciadas, de difícil acesso, e não alcançada 

pelo PAR.      
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ANEXO 

INSTRUMENTO DE CAMPO 

 
 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 1. Gestão Democrática: Articulação 
e Desenvolvimento dos Sistemas de 
Ensino 
Indicador: 1. Existência e funcionamento 
de Conselhos Escolares (CE). 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando existe, em toda rede, CE 
implantados com participação atuante de todos 
os segmentos. A SME sugere e orienta a 
implantação dos CE. 
3. Quando existem CE atuantes em pelo menos 
50% das escolas da rede; a SME sugere e 
orienta a implantação dos CE. As escolas da 
rede, em parte, se mobilizam para implantar 
CE. 
2. Quando existem CE em menos de 50% das 
escolas, pouco atuantes (apenas no papel). A 
SME sugere a implantação, mas não orienta. As 
escolas da rede, em parte se mobilizam para 
implantar CE, mas não recebem orientação. 
1. Quando não existem CE implantados; a SME 
não sugere, tampouco orienta a implantação. 
As escolas da rede não se mobilizam para 
formação de CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 1. Gestão Democrática: Articulação 
e Desenvolvimento dos Sistemas de 
Ensino 
Indicador: 2. Existência, composição e 
atuação do Conselho Municipal de 
Educação (CME). 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando existe um CME devidamente 
implementado, com regimento interno, escolha 
democrática dos conselheiros e representados 
por todos os segmentos; o CME é atuante; zela 
pelo cumprimento das normas; e auxilia a SME 
no planejamento municipal da educação, na 
distribuição de recursos e no acompanhamento 
e avaliação das ações educacionais. 
3. Quando existe um CME implementado, com 
regimento interno, escolha democrática dos 
conselheiros, porém nem todos os segmentos 
estão representados; o CME; zela pelo 
cumprimento das normas; não auxilia a SME no 
planejamento municipal de educação, na 
distribuição de recursos, no acompanhamento e 
avaliação das ações educacionais, apenas 
valida o plano da SME. 
2. Quando existe um CME implementado; com 
regimento interno; a escolha dos conselheiros é 
feita por indicação e os diversos segmentos não 
estão representados; zela, em parte, pelo 
cumprimento das normas; não auxilia no 
planejamento municipal de educação, na 
distribuição de recursos, no acompanhamento e 
avaliação das ações educacionais, apenas 
valida o plano da SME. 
1. Quando não existe um CME implementado. 
Ou quando o CME existente é apenas formal. 

 
 

 
Não se aplica. 
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Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área:1. Gestão Democrática: Articulação 
e Desenvolvimento dos Sistemas de 
Ensino Indicador: 
3. Composição e Atuação do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

4. Quando o CAE é representado por todos os 
segmentos (conforme norma); o CAE possui um 
regimento interno conhecido por todos 
(comunidade interna e externa); reúne-se 
regularmente e atua fiscalizando a aplicação 
dos recursos transferidos; zela pela qualidade 
dos produtos; acompanha desde a compra até 
a distribuição dos alimentos/produtos nas 
escolas; está atento às boas práticas sanitárias, 
de higiene e ao objetivo de formação de bons 
hábitos alimentares. 
3. Quando o CAE é representado por todos os 
segmentos; possui um regimento interno; as 
reuniões não são regulares; o CAE fiscaliza a 
aplicação dos recursos transferidos; 
acompanha, em parte, a compra dos 
alimentos/produtos e a distribuição nas escolas; 
está parcialmente atento às boas práticas 
sanitárias, de higiene e ao objetivo de formação 
de bons hábitos alimentares. 
2. Quando o CAE não é representado por todos 
os segmentos; não existe um regimento interno; 
as reuniões não são regulares; raramente 
acontece a fiscalização da aplicação dos 
recursos transferidos; o CAE não acompanha a 
compra nem a distribuição dos 
alimentos/produtos nas escolas; não está atento 
às boas práticas sanitárias, de higiene e ao 
objetivo de formação de bons hábitos 
alimentares. 
1. Quando o CAE existe formalmente, apenas 
para receber o recurso do PNAE. 

 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 1. Gestão Democrática: Articulação 
e Desenvolvimento dos Sistemas de 
Ensino Indicador: 
4. Existência de Projeto Pedagógico (PP) 
nas escolas e grau de participação dos 
professores e do CE na elaboração dos 
mesmos; de orientação da SME, e de 
consideração das especificidades de cada 
escola 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando todas, ou a maioria, das escolas 
possuem um Projeto Pedagógico (PP) 
elaborado com a participação de todos os 
professores e do CE, ou órgão equivalente na 
própria escola. A SME apoia e orienta a 
elaboração e respeita as especificidades de 
cada escola. 
3. Quando mais de 70% das escolas possuem 
PP, elaborado com a participação de alguns 
professores, mas sem a colaboração do CE. A 
SME apoia, orienta e respeita as 
especificidades de cada escola. 
2. Quando todas as escolas possuem um PP, 
que é padrão para toda a rede, tendo sido 
elaborado diretamente pela SME. 
1. Quando as escolas não possuem um PP, 
tampouco a SME apoia e estimula sua 
elaboração. 

 
 
 
 

 
 
 
Não se aplica. 



 
187 

 

 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 1. Gestão Democrática: Articulação 
e Desenvolvimento dos Sistemas de 
Ensino Indicador: 
5. Critérios para escolha da Direção 
Escolar 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

4. Quando existem critérios definidos e claros 
para a escolha da direção das escolas; estes 
critérios consideram experiência educacional, 
mérito e desempenho; são conhecidos por 
todos e publicados na forma de Lei, Decreto, 
Portaria ou Resolução. 
3. Quando existem critérios definidos para 
escolha da direção das escolas; estes critérios 
consideram experiência educacional, mérito e 
desempenho, mas não são de conhecimento de 
todos e não existe uma publicação legal. 
2. Quando existem critérios para escolha da 
direção das escolas, mas estes não consideram 
experiência, educacional, mérito e 
desempenho; não são de conhecimento de 
todos e não existe uma publicação legal. 
1. Quando não existem critérios definidos para 
escolha da direção das escolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 1. Gestão Democrática: Articulação 
e Desenvolvimento dos Sistemas de 
Ensino Indicador: 
6. Existência, acompanhamento e 
avaliação do Plano Municipal de 
Educação (PME), desenvolvido com base 
no 
Plano Nacional de Educação - PNE 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando existe um Plano Municipal de 
Educação (PME), e um programa de 
acompanhamento e avaliação de suas metas, 
executado por um conselho que conta com a 
participação de professores e gestores e de 
representantes da sociedade civil organizada. A 
avaliação é contínua e o acompanhamento 
voltado à análise de aspectos qualitativos e 
quantitativos. 
3. Quando existe um Plano Municipal de 
Educação (PME), e um programa de 
acompanhamento e avaliação de suas metas, 
executado por um conselho que conta com a 
participação de professores e gestores, sem a 
presença de representantes da sociedade civil 
organizada. A avaliação não é contínua e o 
acompanhamento é voltado à análise de 
aspectos apenas quantitativos. 
2. Quando existe um Plano Municipal de 
Educação (PME), e um planejamento para 
implementação de programa para o 
acompanhamento e avaliação de suas metas, 
mas no planejamento não está prevista a 
criação de um conselho com participação de 
professores e gestores e de representantes da 
sociedade civil organizada. 
1. Quando não existe nenhuma forma de 
acompanhamento e avaliação das metas do 
Plano Municipal de Educação (PME), por parte 
da SME, ou previsão de implantação, ou, ainda, 
quando não existe um PME. 

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

Não se aplica. 
4. Quando existe Plano de Carreira para o 
magistério com boa implementação; resulta ou 
expressa com clareza uma concepção de 
valorização do magistério para a qualidade da 
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Ensino Indicador: 
7. Plano de Carreira para o magistério 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 
 

educação escolar, sendo de conhecimento da 
comunidade. O Plano estabelece regras claras 
para ingresso na carreira (por concurso 
público), avaliação de desempenho e critérios 
de evolução funcional através de trajetória de 
formação (formação inicial e continuada) e 
tempo de serviço; assim como prevê 
composição da jornada de trabalho com horas-
aula e horas-atividade. 
3. Quando o Plano de Carreira para o 
magistério está em fase de implementação; 
expressa com clareza uma concepção de 
valorização do magistério para a qualidade da 
educação escolar, mas não é de conhecimento 
da comunidade. O Plano estabelece regras 
claras para ingresso na carreira (por concurso 
público), avaliação de desempenho e critérios 
de evolução funcional através de trajetória de 
formação (formação inicial e continuada) e 
tempo de serviço; assim como prevê 
composição da jornada de trabalho com horas-
aula e horas-atividade. 
2. Quando existe Plano de Carreira com 
implementação eventual ou acidental; não 
decorre de processo intencional e direcionado 
por políticas previamente formuladas e/ou 
ações de gestores. 
1. Quando não existe Plano de Carreira. 

 
 
 
 
 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 1. Gestão Democrática: Articulação 
e Desenvolvimento dos Sistemas de 
Ensino Indicador: 
8. Estágio probatório efetivando os 
professores e outros profissionais da 
educação. 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando existem regras claras e definidas 
para o estágio probatório de professores e 
demais profissionais da educação. 
Essas regras são de conhecimento e 
compreensão de todos. O servidor tem acesso 
aos relatórios e boletins de avaliação de 
desempenho. As avaliações, tanto para o 
estágio de professores quanto o dos demais 
profissionais são realizadas com participação 
de membros externos ao seu sistema 
educacional; a avaliação considera aspectos 
relacionados a assiduidade, resultado dos 
alunos nas avaliações oficiais, pontualidade, 
participação na elaboração do PP e 
participação nas discussões ou trabalhos 
pedagógicos. O período de estágio probatório é 
visto como um momento ideal para 
complementar a formação do professor 
orientando a prática docente e acompanhando 
o seu desenvolvimento. 
3. Quando existem regras claras e definidas 
para o estágio probatório de professores e 
demais profissionais da educação. 
Essas regras não são de conhecimento e 
compreensão de todos. Eventualmente o 
servidor tem acesso aos relatórios e boletins de 
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avaliação de desempenho. As avaliações são 
realizadas por membros externos ao seu 
sistema educacional e consideram a 
assiduidade, resultado dos alunos nas 
avaliações oficiais, pontualidade, participação 
na elaboração do PP e participação nas 
discussões ou trabalhos pedagógicos. O 
período de estágio probatório é visto 
parcialmente como um momento ideal para 
complementar a formação do professor 
orientando a prática docente e acompanhando 
o seu desenvolvimento. 
2. Quando as regras para o estágio probatório 
de professores e demais profissionais da 
educação não estão claras e definidas. Essas 
regras não são de conhecimento e 
compreensão de todos. O servidor não tem 
acesso aos relatórios e boletins de avaliação de 
desempenho. As avaliações são realizadas 
somente por membros internos e não são 
considerados aspectos relacionados a 
assiduidade, resultado dos alunos nas 
avaliações oficiais, pontualidade, participação 
na elaboração do PP e participação nas 
discussões ou trabalhos pedagógicos. O 
período de estágio probatório não é visto como 
um momento ideal para complementar a 
formação do professor orientando a prática 
docente e acompanhando o seu 
desenvolvimento. 
1. Quando não existem regras claras e 
definidas para o estágio probatório. 

 
 
 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 1. Gestão Democrática: Articulação 
e Desenvolvimento dos Sistemas de 
Ensino Indicador: 
9. Plano de Carreira dos Profissionais de 
serviço e apoio escolar 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando existe um Plano de Carreira para os 
profissionais de serviços e apoio escolar com 
boa implementação; resulta ou expressa uma 
diretriz clara e definida; e é de conhecimento da 
comunidade. O Plano estabelece regras claras 
para ingresso na carreira (por concurso 
público), avaliação de desempenho e critérios 
de evolução funcional através de trajetória 
acadêmica (formação inicial e continuada). 
3. Quando o Plano de Carreira para os 
profissionais de serviços e apoio escolar está 
em fase de implementação; expressa uma 
diretriz definida, mas não é de conhecimento da 
comunidade. O Plano estabelece regras claras 
para ingresso na carreira (por concurso 
público), avaliação de desempenho e critérios 
de evolução funcional através de trajetória 
acadêmica (formação inicial e continuada). 
2. Quando existe Plano de Carreira com 
implementação eventual ou acidental; não 
decorre de processo intencional e direcionado 
por políticas previamente formuladas e/ou 
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ações de gestores. 
1. Quando não existe Plano de Carreira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 2. Desenvolvimento da Educação 
Básica: ações que visem a sua 
universalização, a melhoria da qualidade 
do ensino e da aprendizagem 
assegurando a equidade nas condições 
de acesso e permanência e conclusão na 
idade adequada 
Indicador: 1. Implantação e Organização 
do ensino fundamental de 09 anos 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando o Ensino Fundamental de 09 anos 
está implantado e organizado; houve 
reestruturação da proposta pedagógica; houve 
ações de capacitação dos profissionais; foram 
disponibilizados espaços físicos, mobiliário 
adequado, equipamentos, materiais didáticos e 
pedagógicos compatíveis com a faixa etária da 
criança de 06 anos. 
3. Quando o Ensino Fundamental de 09 anos 
está implantado na rede municipal; houve, em 
parte, a reestruturação da proposta pedagógica; 
houve ações de capacitação dos profissionais, 
mas os espaços físicos, mobiliário adequado, 
equipamentos, materiais didáticos e 
pedagógicos compatíveis com a faixa etária da 
criança de 06 anos, ainda não estão disponíveis 
para todas as escolas. 
2. Quando o Ensino Fundamental de 09 anos 
ainda não foi implantado; a reestruturação da 
proposta pedagógica está em discussão; não 
há previsão de ações para capacitação dos 
profissionais; não há plano para adequação dos 
espaços físicos, mobiliário adequado, 
equipamentos, materiais didáticos e 
pedagógicos compatíveis com a faixa etária da 
criança de 06 anos. 
1. Quando o Ensino Fundamental de 09 anos 
ainda não foi implantado na rede e nem está 
sendo discutida a reestruturação da proposta 
pedagógica. 
 

Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 2. Desenvolvimento da Educação 
Básica: ações que visem a sua 
universalização, a melhoria da qualidade 
do ensino e da aprendizagem 
assegurando a equidade nas condições 
de acesso e permanência e conclusão na 
idade adequada 
Indicador: 2. Existência de atividades no 
contraturno 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais 

Não se aplica. 
4. Quando todas as escolas da rede oferecem 
atividades no contraturno, que contemplam 
todas as etapas de ensino ofertados pela rede; 
as atividades estão ligadas ao reforço escolar, 
às artes, ao lazer, informática, esportes e outras 
áreas, tendo como foco a formação integral dos 
alunos; são monitoradas por professores, 
coordenadores pedagógicos e outros 
profissionais (podendo ser voluntários), e estão 
contempladas no PME e nos PP. 
3. Quando mais de 50% das escolas da rede 
oferecem atividades no contraturno, mas não 
contemplam todas as etapas de ensino; as 
atividades estão ligadas ao reforço escolar, às 
artes, ao lazer, informática, esportes e outras 
áreas tendo como foco a formação integral dos 
alunos, porém, apenas parte das atividades são 
monitoradas por professores, coordenadores 
pedagógicos ou outros profissionais (podendo 
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ser voluntários), mesmo estando contempladas 
no PME e nos PP. 
2. Quando menos de 50% das escolas da rede 
oferecem atividades no contraturno; 
contemplam unicamente alunos matriculados 
em uma das etapas do Ensino Fundamental; 
estão ligadas apenas ao lazer e não são 
monitoradas por professores, coordenadores 
pedagógicos ou outros profissionais; também 
não estão contempladas no PME e nos PP. 
1. Quando não existem atividades no 
contraturno em nenhuma escola da rede, nem 
estão contempladas no PME e nos PP. 

 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 2. Desenvolvimento da Educação 
Básica: ações que visem a sua 
universalização, a melhoria da qualidade 
do ensino e da aprendizagem 
assegurando a equidade nas condições 
de acesso e permanência e conclusão na 
idade adequada 
Indicador: 3. Divulgação e Análise dos 
resultados das avaliações oficiais do MEC  
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 
 

Não se aplica. 
4. Quando a SME e as escolas divulgam os 
resultados das avaliações oficiais do MEC; os 
resultados são analisados e discutidos com a 
comunidade escolar (incluindo o CE); a partir da 
análise são geradas estratégias para melhoria. 
3. Quando a SME e as escolas divulgam, em 
parte, os resultados das avaliações oficiais do 
MEC; apenas parte destes resultados é 
analisada e discutida com comunidade escolar 
(o CE raramente participa desta discussão); 
gerando eventualmente estratégias para 
melhoria. 
2. Quando a SME e escolas divulgam, em 
parte, os resultados das avaliações oficiais do 
MEC; mas os resultados não são analisados e 
discutidos pela comunidade escolar. 
1. Quando a SME e escolas não divulgam, 
analisam ou discutem os resultados das 
avaliações oficiais do MEC, 

 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 3. Comunicação com a Sociedade 
Indicador: 1. Existência de parcerias 
externas para realização de atividades 
complementares 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando existem, por parte da SME e de 
todas as escolas, acordos com parceiros 
externos (ONGs, Institutos, Fundações etc) 
para o desenvolvimento de atividades 
complementares às realizadas nas escolas, 
visando a formação integral dos alunos. 
3. Quando existem, por parte de algumas 
escolas, acordos com parceiros externos para o 
desenvolvimento de atividades complementares 
às realizadas nas escolas que visem à 
formação integral dos alunos. Esses acordos 
são de conhecimento da SME, que apoia e 
busca formas de expandir o atendimento às 
demais escolas da rede. 
2. Quando existem acordos, por parte de 
algumas escolas e/ ou da SME, com parceiros 
externos para o desenvolvimento de atividades 
complementares, que visem à formação integral 
dos alunos. Não há iniciativa da SME e das 
demais escolas para ampliar o atendimento. 
1. Quando não existem acordos com parceiros 
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externos para o desenvolvimento de atividades 
complementares, nem planejamento da SME de 
fazer parcerias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 3. Comunicação com a Sociedade 
Indicador: 2. Existência de parcerias 
externas para execução/adoção de 
metodologias específicas 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando as escolas da rede utilizam 
metodologias específicas para o 
desenvolvimento do ensino, fornecidas por 
parceiros externos (Ong's, Institutos, 
Fundações etc). Essas metodologias têm 
trazido, comprovadamente, 
resultados positivos à aprendizagem dos 
alunos; o conteúdo e objetivos do método foram 
discutidos pela comunidade escolar; a 
metodologia adotada está inserida no PME e no 
respectivo PP da escola; os professores 
sentem-se seguros na aplicação e recebem a 
devida capacitação para colocá-las em prática. 
3. Quando as escolas da rede utilizam 
metodologias específicas para o 
desenvolvimento do ensino, fornecidas por 
parceiros externos (Ong's, Institutos, 
Fundações etc). O conteúdo e os objetivos do 
método foram discutidos, apenas em parte, pela 
comunidade escolar, mas têm trazido, 
comprovadamente, resultados positivos à 
aprendizagem dos alunos; a metodologia 
adotada está inserida no PME mas não no PP 
das escolas; os professores, embora seguros, 
não recebem capacitação específica. 
2. Quando as escolas da rede utilizam 
metodologias específicas para o 
desenvolvimento do ensino, fornecidas por 
parceiros externos; a adoção destas 
metodologias reflete a necessidade das 
escolas, mas o conteúdo e os objetivos do 
método não foram totalmente discutidos com a 
comunidade escolar; a metodologia adotada 
não consta no PME nem no PP das escolas; os 
resultados não são satisfatórios e os 
professores não recebem a devida capacitação. 
1. Quando a metodologia fornecida por 
parceiros externos não reflete a real 
necessidade das escolas; não houve discussão 
do conteúdo e objetivos com a comunidade 
escolar; a metodologia adotada não consta no 
PME nem no PP das escolas; os professores 
não recebem capacitação e os resultados 
quanto à aprendizagem dos alunos não são 
satisfatórios. 

 
 
 
 
 
 

Não se aplica. 
4. Quando as escolas da rede são utilizadas 
pela comunidade em atividades esportivas, 
culturais e/ou para discussão de questões de 
interesse da comunidade; a comunidade é 
estimulada a participar e ocupar o espaço 
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Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 3. Comunicação com a Sociedade 
Indicador: 3. Relação com a comunidade/ 
Promoção de atividades e utilização da 
escola como espaço comunitário 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

escolar para desenvolver atividades de 
integração; a SME estimula e apoia a utilização 
do espaço escolar pela comunidade. 
3. Quando as escolas, raramente são utilizadas 
pela comunidade em atividades esportivas, 
culturais e/ou para discussão de questões de 
interesse da comunidade; a comunidade não é 
estimulada a participar e ocupar o espaço 
escolar para desenvolver atividades de 
integração; a SME esporadicamente apoia ou 
estimula esta forma de integração. 
2. Quando o espaço escolar é utilizado pela 
comunidade em situações excepcionais, como 
nos casos em que os outros espaços 
comumente utilizados estão indisponíveis. A 
SME não tem nenhuma ação planejada para 
mudar a situação. 
1. Quando as escolas não são utilizadas pela 
comunidade em nenhuma situação; as escolas 
não procuram estimular a participação da 
comunidade, exceto nas festas promovidas 
pelas próprias escolas. A SME não despende 
nenhum esforço para mudar a situação. 

 
 
 
 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 3. Comunicação com a Sociedade 
Indicador: 4. Manutenção ou recuperação 
de espaços e equipamentos públicos da 
cidade, que podem ser 
utilizados pela comunidade escolar. 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando o poder público recupera e mantêm, 
constantemente, espaços públicos de lazer, 
esportivos e outros, que podem ser utilizados 
pela comunidade escolar; e existe uma política 
de incentivo e apoio efetivo para utilização 
destes espaços. 
3. Quando o poder público recupera e mantém, 
esporadicamente, espaços públicos de lazer, 
esportivos e outros, que podem ser utilizados 
pela comunidade escolar. Existe uma política de 
incentivo para esta prática, porém não 
implementada. 
2. Quando o poder público recupera, raramente, 
espaços públicos de lazer, esportivos e outros, 
que são utilizados pela comunidade escolar. 
Não existe uma política de incentivo para 
utilização destes espaços, tampouco um plano 
para realizar melhorias. 
1. Quando não existe recuperação e 
manutenção de espaços públicos de lazer, 
esportivos e outros, que possam ser utilizados 
pela comunidade escolar. 

Dimensão: 1. Gestão Educacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não se aplica. 
4. Quando todas as escolas da rede 
apresentam uma relação matrícula/professor 
adequada resultante de uma política da SME 
que visa garantir boas condições de trabalho ao 
professor e considera as necessidades 
pedagógicas das diversas faixas etárias. 
3. Quando mais de 50% das escolas da rede 
apresentam uma relação matrícula/professor 
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Área: 4. Suficiência e estabilidade da 
equipe escolar 
Indicador: 1. Quantidade de professores 
suficiente 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

adequada resultante de uma política da SME 
que visa garantir boas condições de trabalho ao 
professor e considera as 
necessidades pedagógicas das diversas faixas 
etárias. 
2. Quando menos de 50% das escolas da rede 
apresentam uma relação matrícula/professor 
adequada; esta acontece de forma acidental, 
pois não é resultante de uma política da SME 
que visa garantir boas condições de trabalho ao 
professor e considera as necessidades 
pedagógicas das diversas faixas etárias. 
1. Quando todas as escolas da rede 
apresentam uma relação matrícula/professor 
inadequada, pois não consideram as condições 
do trabalho do professor, tampouco as 
necessidades pedagógicas das diversas faixas 
etárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 4. Suficiência e estabilidade da 
equipe escolar 
Indicador: 2. Cálculo anual/semestral do 
número de remoções e substituições de 
professores 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando a SME e as escolas calculam o 
número de remoções e substituições do quadro 
de professores da rede; este cálculo é 
analisado e gera um planejamento para que no 
ano seguinte as remoções e substituições 
sejam reduzidas e realizadas de maneira a não 
gerar prejuízos para o aprendizado dos alunos. 
O planejamento é feito para todas as etapas de 
ensino ofertadas pela rede. 
3. Quando a SME e as escolas calculam o 
número de remoções e substituições do quadro 
de professores da rede; este cálculo gera um 
planejamento para que no ano seguinte as 
remoções e substituições sejam reduzidas e 
realizadas de maneira a não gerar prejuízos 
para o aprendizado dos alunos. O planejamento 
contempla, em parte, todas as etapas de 
ensino. 
2. Quando a SME e as escolas calculam o 
número de remoções e substituições do quadro 
de professores da rede; este cálculo não gera 
um planejamento detalhado para que no ano 
seguinte as remoções e substituições  
sejam reduzidas e realizadas de maneira a não 
gerar prejuízos para o aprendizado dos alunos. 
O cálculo é feito de forma geral e não 
contempla as diversas etapas ofertadas pela 
rede. 
1. Quando a SME e as escolas não calculam o 
número de remoções e substituições do quadro 
de professores não existe nenhuma forma de 
controle por parte da SME e das escolas, do 
quantitativo de professores necessário para o 
ano seguinte. 

 
 

 
Não se aplica. 
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Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 5. Gestão de Finanças 
Indicador: 1. Cumprimento do dispositivo 
constitucional de vinculação dos recursos 
da educação. 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

4. Quando existe a implementação de 
mecanismos de fiscalização e controle, tanto 
interno quanto externo e social, que assegurem 
o rigoroso cumprimento do dispositivo 
constitucional de vinculação de recursos da 
educação, através da análise e divulgação 
periódica do demonstrativo de investimentos , 
seja a todas as unidades escolares, seja por 
outras formas de publicização. 
3. Quando existe, em parte, a implementação 
de mecanismos de fiscalização e controle tanto 
interno quanto externo e social, que assegurem 
o cumprimento do dispositivo constitucional de 
vinculação de recursos da educação, através da 
análise e divulgação do demonstrativo de 
investimentos em mais de 50% das unidades 
escolares e contempla outras formas de 
publicização. 
2. Quando os mecanismos existentes para a 
fiscalização e controle tanto interno quanto 
externo e social, do cumprimento do dispositivo 
constitucional de vinculação de recursos da 
educação não estão devidamente 
implementados e não permitem a análise e a 
divulgação do demonstrativo de investimentos 
às unidades escolares e não há outras formas 
de publicização. 
1. Quando não existem mecanismos definidos 
para a fiscalização e controle tanto interno 
quanto externo e social, do cumprimento do 
dispositivo constitucional de vinculação de 
recursos da educação. 

 
 
 
Dimensão: 1. Gestão Educacional 
Área: 5. Gestão de Finanças 
Indicador: 2. Aplicação dos recursos de 
redistribuição e complementação do 
Fundeb 
Pontuação Critérios (Preenchimento 
Obrigatório) 
Justificativa: 
Demandas potenciais: 
 

Não se aplica. 
4. Quando a aplicação dos recursos de 
redistribuição e complementação do Fundeb 
acontece de acordo com os princípios legais; as 
áreas prioritárias são definidas a partir de um 
diagnóstico situacional e descritas no PME. O 
controle social é exercido pelo conselho 
responsável. 
3. Quando a aplicação dos recursos de 
redistribuição e complementação do Fundeb 
acontece de acordo com os princípios legais; as 
áreas prioritárias eventualmente provêm de um 
diagnóstico situacional e o controle social é 
exercido parcialmente pelo Conselho 
responsável. 
2. Quando a aplicação dos recursos de 
redistribuição e complementação do Fundeb 
acontece de acordo com os princípios legais; 
mas as áreas prioritárias não são definidas a 
partir de um diagnóstico situacional. Não existe 
um conselho responsável pelo controle social. 
1. Quando a aplicação dos recursos de 
redistribuição e complementação do Fundeb 
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não acontece integralmente conforme os 
princípios legais; a aplicação dos recursos 
acontece de forma aleatória e sem 
planejamento prévio. Não existe um conselho 
responsável pelo controle social. 
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APÊNDICES 
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Orientador: Prof. Dr. Antônio Chizzotti 

Doutorando: José Carlos Martins Cardoso 

QUESTIONÁRIO – PILOTO 

 

Segundo Lakatos (2003) o questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído 
por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 
entrevistador.  
Dessa forma, o presente questionário, como instrumento de pesquisa, tem como 
organização patrocinadora o Conselho Nacional de Pesquisa Cientifica – CNPq visando 
obter informações do PAR - Programa de Ações, articuladas acerca da Gestão Democrática, 
Gestão de Pessoas, conhecimento e utilização de Informação e Gestão Finanças, 
envolvendo inicialmente segmentos sociais tais como a Prefeitura Municipal de Portel-PA e 
a Secretária Municipal de Educação, por meio do Comitê Local do Compromisso. 
O questionário em tela encontra-se classificado na categoria de perguntas abertas, segundo 
Lakatos (2003), “também chamadas de livres ou não limitadas, permitindo ao informante 
responder livremente, usando linguagens próprias, também possibilita investigação mais 
profunda e precisa (...)”. 
Apresenta-se dividido em cinco áreas da dimensão da gestão educacional – PAR, 
envolvendo perguntas com base em indicadores acerca da gestão democrática, gestão de 
pessoas, conhecimento e utilização de informação, gestão de finanças e comunicação e 
interação com a sociedade.  
Acredita-se que por meio desse instrumento de pesquisa, possa se obter respostas que 
contemplem a temática proposta da tese de doutorado intitulada: PAR: POLÍTICA 
SISTÊMICA DO PDE – GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTEL-PA 
PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO A SEREM RESPONDIDAS PELOS SUJEITOS 
ENVOLVIDOS.  
 
I. GESTÃO DEMOCRÁTICA: Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino. 
1.1 Qual a relação de consonância do Plano Municipal de Educação com o Plano Nacional 
de Educação, no município de Portel? 
1.2 Existe Conselho Municipal de Educação em Portel? Caso positivo, quais as suas 
diretrizes e/ou ações vinculadas ao PAR? Caso negativo, qual a instância que legitima o 
Plano Municipal de Educação? 
1.3 Existem Conselhos Escolares nas Escolas Municipais de Portel? Escolas Municipais de 
Portel? Como são formados e gestados esses Conselhos, enquanto órgãos políticos? 
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1.4 Há existência de projetos pedagógicos (PP) nas Escolas Municipais de Portel, 
envolvendo a Alfabetização de Jovens e Adultos e Educação de Jovens e Adultos? Caso 
positivo, como esses projetos estão sendo executados no âmbito municipal? 
1.5 Como o FUNDEB é aplicado no Município de Portel no que diz respeito à Educação 
Básica. 
1.6 Existe Conselho de Alimentação Escolar no Município de Portel? Caso positivo, como se 
dá sua composição e/ou atuação? 
 
II.  GESTÃO DE PESSOAS  
2.1 Como se apresenta o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação no 
Município de Portel? 
2.2 Qual (s) os critérios para a escolha da direção escolar? 
2.3 Existe (em) coordenadores pedagógicos nas escolas? Qual (s) sua (s) atribuições 
específicas? 
2.4 Como se apresenta o quadro de professores no que diz respeito à escolaridade, tempo 
de serviço, nível de atualização, estágio probatório etc? 
2.5 Existe Plano de Carreira no Município de Portel para Magistério, profissionais de serviço 
e apoio escolar? Caso positivo, fazer detalhamento. 
2.6 O piso salarial dos professores do Município de Portel acompanha o Piso Salarial 
Nacional dos Professores? 
2.7 O Município de Portel oferece professores para o exercício da função docente no 
atendimento educacional especializado? Como se dá essa atuação? 
 
III. CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
3.1 Existe no município de Portel um sistema informatizado de Gestão Escolar que integre a 
Rede Municipal de Ensino? Caso positivo, detalhar. 
3.2 Como a Secretaria Municipal de Educação de Portel obtém dados acerca da situação 
das escolas da rede e dos dados de analfabetismo e escolaridade de jovens e adultos? 
3.3 Como a Secretaria Municipal de Educação do Município de Portel acompanha e registra 
dados acerca dos alunos beneficiados pelo programa Bolsa Família (PBF)? 
3.4 Existe no Município de Portel monitoramento do acesso e permanência de pessoas com 
deficiência de 0 a 18 anos, inseridas no Beneficio da Prestação Continuada (BPC)? Caso 
exista, como se processa esse monitoramento? 
 
IV. GESTÃO DE FINANÇAS  
4.1 Existe no Município de Portel uma equipe gestora capacitada para o gerenciamento dos 
recursos para a Educação e utilização do Sistema de Informação sobre orçamentos públicos 
em Educação (SIOPE)? Caso positivo, como essa equipe se compõe e como atua? 
4.2 Como se dá a aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do FUNDEB 
no município de Portel? 
 
V. COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE. 
5.1 De que forma a Secretaria Municipal de Educação e/ou Prefeitura Municipal de Portel 
divulgam e analisam os resultados das avaliações oficiais do MEC (Ministério de Educação 
e Cultura)? 
5.2 Existem parcerias externas para a realização de atividades complementares que visem à 
formação integral dos alunos? Caso positivo especificar quais parcerias. 
5.3 Como a escola estabelece relação com a comunidade por meio de atividades, utilizando 

os seus espaços comunitários? Se for por meio de projetos especificar quais. 


