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Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é propriamente 

falando, seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em 

uma determinada direção, com uns de um lado e outros do 

outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe 

quem não o possui. 

(FOUCAULT, 2013, p. 138) 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 

Os resultados aqui apresentados fazem parte da pesquisa acadêmica intitulada “Concepções e 

discursos em torno da gestão educacional no contexto do Plano de Ações Articuladas (PAR) 

no município de Belo Campo - BA”.  Esta pesquisa foi empreendida a partir das teorizações e 

postulados foucaultianos procurando responder: Quais as concepções e discursos em torno da 

gestão educacional no contexto do Plano de Ações Articuladas (PAR) no município de Belo 

Campo – BA? Nesse sentido, a partir das noções foucaultianas de formação dos objetos, 

formação das modalidades enunciativas e formação dos conceitos, a pesquisa se preocupou 

em analisar o processo de constituição do PAR em nível nacional e municipal, analisar os 

discursos e os sentidos atribuídos à concepção de gestão educacional no contexto do PAR no 

âmbito do município e analisar os efeitos de poder nas relações entre os federados no processo 

de execução do regime de colaboração, a partir de cinco seções temáticas: relações dos entes 

federados na implementação do regime de colaboração, relevância e impactos do PAR para o 

município de Belo Campo, concepções, compreensão e sentidos atribuídos à gestão 

educacional, articulação da comunidade e participação popular e discursos sobre a qualidade 

da educação. Dentro de uma abordagem discursiva, foram entrevistados seis sujeitos que 

fizeram parte do processo de implementação do PAR. A partir de uma análise das relações de 

poder na perspectiva foucaultiana, os resultados indicaram que, saber e poder estão 

intimamente relacionados e se apresentaram como produtores de novos campos de saber com 

o surgimento do PAR no município de Belo Campo. Concluímos a partir da análise dos dados 

que: a) no contexto de implementação do PAR no município de Belo Campo, os discursos dos 

sujeitos da implementação da política acerca da concepção de gestão educacional não se 

constituíram saberes sistematizados e apresentaram pouca relação com o discurso oficial e 

discurso científico; b) a importância atribuída ao PAR no contexto do município está 

associada em grande medida à aquisição de recursos financeiros; c) a relação entre os entes na 

efetivação do regime de colaboração apresenta pontos negativos, uma vez que não há 

determinações acerca do papel a ser desempenhado por estes; d) o município não conseguiu 

articular a participação popular e não atribui a si a responsabilidade pelos baixos resultados na 

aferição do Ideb. 

 

Palavras-chave: Concepções. Discursos. Gestão Educacional. Plano de Ações Articuladas. 

Poder. 

 

  

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The results presented here have been part of academic research titled "Conceptions and 

discourses on educational management in the context of Articulated Action Plan (PAR) in the 

city of  Campo Belo – State of Bahia, Brazil. This research was undertaken from the theories 

and Foucault postulates trying to answer: What are the concepts and discourses on educational 

management in the context of Articulated Action Plan (PAR) in the city of Campo Belo - 

Bahia? In that sense, from Foucault's notions of formation of objects, formation of 

enunciative modalities and concept formation, the research has concerned with analyzing the 

process of constitution of PAR at the national and municipal level, analyze the speeches and 

the meanings attributed to the concept of educational management in the context of PAR 

within the city and analyze the effects of power in relations among the federated in 

collaboration arrangements applicable process, from five thematic sections: relations of 

federal entities in implementing the regime of collaboration, relevance and impact of PAR for 

the city of Belo Campo, concepts, understanding and meanings attributed to educational 

management, community joint and public participation and speeches on the quality of 

education. Within a discursive approach, they interviewed six subjects that had been part of 

the PAR implementation process. From an analysis of power relations in Foucault's 

perspective, the results have indicated that knowledge and power are closely related and they 

have presented themselves as producers of new fields of knowledge with the arising of PAR 

in the city of Belo Campo. We conclude from the analysis of the data: a) within the context of 

implementation of PAR in Belo Campo, the subject speeches about implementation of the 

policy regarding the conception of educational management did not constitute systematic 

knowledge and they have little connection with the official discourse and scientific discourse; 

b) the importance attached to PAR in context of the city has been widely associated to the 

acquisition of financial resources; c) the relationship among the entities in the execution of the 

collaboration arrangements has presented negative points, since there is no determination of 

the role to be played by those ones; d) the council has failed to articulate popular participation 

and does not give itself the responsibility for the poor results in the measurement of Ideb. 

Keywords: Articulated Action Plan. Conceptions. Speeches. Educational Management. 

Power.
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O debate em torno de uma visão sistêmica de educação, da construção e articulação do 

Sistema Nacional de Educação (SNE) e da mobilização pela melhoria da qualidade da 

educação básica se intensificou de forma específica no contexto educacional brasileiro, 

principalmente a partir do surgimento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do 

Plano de Ações Articuladas (PAR) em 2007 e da alteração do Art. 214 da Constituição 

Federal de 1988, dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que aprovou a expressão 

Sistema Nacional de Educação, prevendo o estabelecimento do Plano Nacional de Educação 

(PNE), e tendo em vista a articulação do Sistema Nacional de Educação, de modo a assegurar 

o desenvolvimento de ensino e a definição de diretrizes, objetivos, metas e estratégias da 

implementação do regime de colaboração. 

Em atendimento aos objetivos do PDE e em especial com a instituição do Decreto nº 

6.094 de 2007, que dispôs sobre a implementação do Compromisso Todos pela Educação, 

estabeleceu-se um novo tipo de relação entre o Ministério da Educação (MEC), demais órgãos 

a ele associados e os municípios brasileiros, que mediante a condição de repasse de recursos 

financeiros, adotaram uma política de planejamento e gestão da educação, pautada em 

princípios, que, segundo o próprio PDE, estariam sustentados em seis pilares: visão sistêmica 

da educação, territorialidade, desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e 

mobilização social (BRASIL, 2007b).   

Em síntese, na visão do MEC, passando do conceito à ação, esta política educacional, 

trouxe em seu discurso, um comprometimento com os entes federados que, segundo a lógica 

do arranjo educativo, colocariam em prática o regime de colaboração, conjuntamente 

articulado com as normas gerais da educação e o desenvolvimento socioeconômico. 

Nesse cenário, na tentativa de materializar os pilares do PDE, as 28 diretrizes 

propostas no Compromisso Todos pela Educação e de contribuir com a articulação do SNE, 

os municípios aderiram ao PAR e iniciaram o processo de articulação de políticas públicas 

educacionais por meio do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do 

Ministério da Educação (SIMEC), que segundo definição do próprio MEC, é um portal 

operacional e de gestão que trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line do 

governo federal na área da educação. 

No âmbito dos municípios, desde 2008, o PAR que viabiliza o planejamento e a 

implementação de políticas públicas educacionais, começa a ser construído a partir do 
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diagnóstico e dos desafios identificados na realidade municipal, buscando a superação dos 

problemas observados nas quatro dimensões que o compõem, quais sejam: gestão 

educacional, formação de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar, práticas 

pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos pedagógicos. Diante desse contexto, 

a presente pesquisa pauta-se, prioritariamente, na análise das concepções e discursos em torno 

da gestão educacional no contexto do PAR no município de Belo Campo, Bahia. 

As primeiras aproximações da pesquisadora com o PAR aconteceram no contexto da 

prática profissional em 2011, na condição de diretora escolar no município de Belo Campo e a 

partir da necessidade de implementar um conjunto de ações, que o município incorporou em 

seu planejamento estratégico do PAR (2011-2014). Eram ações que envolviam uma mudança 

de cultura no campo da gestão escolar, como criação ou revitalização de conselhos escolares, 

criação ou atualização dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas, dentre outros 

dispositivos de democratização do espaço escolar.  

Na busca por mais informações sobre o PAR e suas ações, junto à Secretaria 

Municipal de Educação, a pesquisadora foi convidada a representar os diretores no Comitê 

Local do PAR, que integra o Plano de Metas Todos pela Educação do município de Belo 

Campo. 

Essa nova proposta de ação, de estabelecimento de uma gestão democrática, orientada 

pela necessidade de elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 

incidiu diretamente nas formas dos gestores escolares do município conduzir a educação. 

Assumindo, então, a função de gestora escolar no período de 2011 a 2013, e fazendo parte do 

Comitê Local do PAR nesse período, a pesquisadora viu-se obrigada a debruçar-se sobre a 

proposta do PAR e tentar compreendê-la, a fim de identificar seus objetivos e finalidades. 

Advinda de uma trajetória de estudos, pesquisa e atuação profissional no campo da 

gestão educacional, diante da amplitude do PAR revelada pela análise da proposta e do desejo 

de conhecer mais sistematicamente o plano de ação para as diferentes áreas da gestão 

educacional no âmbito do município, a pesquisadora nutriu uma motivação especial em levar 

para o campo de pesquisa, os discursos em torno da gestão educacional no contexto do PAR. 

Tal motivação nasce de algumas divergências identificadas entre o discurso oficial 

sobre o PAR, e a prática gestora do município, levando a pesquisadora a refletir, se as 

mudanças desejadas pelo governo federal no campo da gestão educacional não demandariam, 

antes de qualquer coisa, a apropriação de conhecimentos específicos sobre como a gestão 

educacional pode ser concebida e processada, e, em especial, no contexto do PAR, por que aí 

foi percebida uma rede de poderes e saberes, operando em vários sentidos, na tentativa de 
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articular políticas, melhorar a qualidade da educação básica e, consequentemente, elevar o 

Ideb. 

Seguindo a linha de pensamento apresentada no parágrafo anterior, encontramos uma 

possibilidade de pensar o processo de implementação do PAR e suas práticas de gestão 

educacional, refletindo mudanças que gostaríamos de ver operadas no campo educativo. 

Desse modo, formulamos a seguinte questão de pesquisa: Quais as concepções e discursos em 

torno da gestão educacional no contexto do Plano de Ações Articuladas (PAR) no município 

de Belo Campo – Bahia? 

Vinculada à Linha de Pesquisa de Políticas Públicas e Gestão da Educação do 

Programa de Pós- Graduação em Educação, nível de Mestrado Acadêmico, da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, a pesquisa foi intitulada “Concepções e discursos em torno da 

gestão educacional no contexto do Plano de Ações Articulada (PAR) no município de Belo 

Campo – Bahia”. 

O principal objetivo estabelecido foi, portanto, analisar as concepções e discursos em 

torno da gestão educacional no contexto do Plano de Ações Articuladas (PAR) no município 

de Belo Campo – Bahia. Para empreender esta análise, elegemos como objetivos específicos: 

analisar o processo de constituição do PAR em nível nacional e municipal; analisar os 

discursos e os sentidos atribuídos à concepção de gestão educacional no contexto do PAR no 

âmbito do município e analisar os efeitos de poder nas relações entre os entes federados no 

processo de execução do regime de colaboração. 

O tratamento dos dados compreendeu o planejamento atual do PAR, com gestão 

programada para (2011-2014). Os dados foram analisados, interpretados e sistematizados à 

luz das teorizações e postulados foucaultianos e das noções de formação dos objetos, 

formação das modalidades enunciativas e formação dos conceitos, empreendidas na obra 

intitulada Arqueologia do Saber, de Michel Foucault. As análises incorporaram, ainda, 

reflexões em torno das relações de poder e saber que se desenvolveram a partir da 

implementação do PAR e de seus processos de gestão educacional. 

Este trabalho foi constituído e organizado em quatro capítulos: aspectos teórico-

metodológicos; gestão educacional e políticas públicas no contexto da educação básica: 

mudanças estruturais e de sentido no Brasil a partir da década de 1980; o PAR no contexto 

das políticas públicas em educação no Brasil e sua implementação no município de Belo 

Campo e, por fim, concepções e discursos em torno da gestão educacional no contexto do 

PAR: articulação da comunidade, participação popular e qualidade da educação no município 

de Belo Campo. 
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O primeiro capítulo, intitulado “Aspectos teórico-metodológicos”, englobou 

informações de natureza teórica e metodológica da pesquisa, descrevendo as técnicas de 

abordagem e análise dos dados. Apresentamos neste capítulo as principais noções presentes 

nas teorizações e postulados foucaultianos, que contribuíram para uma melhor compreensão 

dos discursos analisados. As noções apresentadas foram essenciais para manter o diálogo 

entre os dados observados e a escrita do texto, apontando sempre as regularidades e também 

dispersões presentes nos posicionamentos dos sujeitos da implementação. O texto apresentou 

ainda os sujeitos da pesquisa, o locus, o corpus, os procedimentos e os dispositivos de análise. 

O segundo capítulo, intitulado “gestão educacional e políticas públicas no contexto da 

educação básica: mudanças estruturais e de sentido no Brasil a partir da década de 1980”, 

abordou o contexto de mobilização e de mudanças de concepção no campo da gestão 

educacional e da implementação de políticas públicas a partir da década de 1980, destacando 

os principais dispositivos legais que introduziram a concepção de gestão democrática no 

Brasil.  

As ideias apresentadas no segundo capítulo, destacaram, ainda, a presença do discurso 

democrático no contexto gerencial de criação e implementação de políticas públicas e gestão 

da educação na atual conjuntura, enfatizando o redirecionamento dos objetivos, gestão e 

políticas para educação básica, que passaram a ter um foco na elevação do Ideb no período do 

Governo Lula. Por fim, foram apresentadas discussões em torno das relações dos entes 

federados no processo de implementação do regime de colaboração na implementação do 

PAR no município de Belo Campo. 

No terceiro capítulo, intitulado “o PAR no contexto das políticas públicas em 

educação no Brasil e sua implementação no município de Belo Campo”, contextualizamos o 

surgimento do PAR, associando-o ao surgimento do PDE e do Compromisso Todos pela 

Educação.  Abordamos inclusive, neste contexto, sua estrutura e dinâmica de funcionamento. 

Realizamos também uma análise do SIMEC (Módulo PAR), a partir da noção de poder 

disciplinar de Michel Foucault, procurando apresentar o SIMEC como um dispositivo de 

controle do Estado. Também consideramos importante discutir neste capítulo a participação 

do Programa de Apoio à Educação Municipal (Proam) na elaboração do PAR no município de 

Belo Campo de modo a enfatizar relevância e impactos deste plano para os sujeitos que 

participaram da implementação da política. 

Por fim, no quarto e último capítulo, intitulado “Concepções e discursos em torno da 

gestão educacional no contexto do PAR: articulação da comunidade, participação popular e 

qualidade da educação no município de Belo Campo”, analisamos a concepção de gestão 
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educacional apresentada no discurso científico, discurso oficial e discurso dos sujeitos da 

implementação, verificando suas inconsistência e regularidades. O texto também conduziu 

uma discussão sobre a articulação da comunidade e participação popular no processo de 

implementação do PAR no município de Belo Campo, além de apresentar, na perspectiva 

desses sujeitos, os seus discursos sobre a qualidade da educação. 

Acreditamos que os resultados desta pesquisa possam contribuir de forma significativa 

para o campo de conhecimento o qual está vinculada, principalmente pela possibilidade de 

reflexão crítica sobre as distâncias existentes entre os discursos e as ações planejadas para a 

gestão educacional e os resultados alcançados pelo município até o momento nesta dimensão. 

É importante lembrar que em nenhum momento esta pesquisa buscou promover ou 

prescrever um deslocamento prático da realidade observada, mas sim constituir um referencial 

que possibilite aos interessados pelos processos de gestão educacional refletir sobre as 

relações estabelecidas no contexto do PAR, permitindo inclusive, diante das análises, refletir 

sobre o que poderia ser excluído, criado ou redimensionado na dimensão da gestão 

educacional. 
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1 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

Procuramos, por meio do texto que fundamenta este capítulo, delinear os modos de 

sistematização adotados ao longo de seu período de vigência, deixando em evidência os 

aspectos teórico-metodológicos, através dos quais, foram possíveis delimitar os 

desdobramentos procedimentais e de análise que resultaram na produção acadêmica que aqui 

se apresenta. 

Tomando como princípio os postulados do filósofo francês Michel Foucault, em 

articulação com os conhecimentos adquiridos no processo de formação que impulsionou e 

tornou realidade esta pesquisa, desenvolvemos uma abordagem da realidade investigada por 

meio da subjetivação de conhecimentos, produção de saberes e da seleção e elaboração de um 

conjunto de técnicas que nos possibilitaram compor e definir o locus e o corpus de análise, os 

sujeitos e procedimentos da investigação, bem como o domínio de caráter conceitual e crítico 

que descreve e fundamenta este trabalho. 

Procurando responder quais são as concepções e discursos em torno da gestão 

educacional no contexto do Plano de Ações Articuladas (PAR) no município de Belo Campo 

– Bahia? adotamos, então, como objeto de investigação, os discursos em torno da gestão 

educacional no contexto PAR de Belo Campo.  

Com o intuito de articular os resultados da pesquisa aos postulados foucaultianos, 

optamos em organizar os dados por meio da descrição. Contudo, o ato de analisar as 

concepções e discursos em torno da gestão educacional no contexto do PAR avança o 

processo de descrição, na medida em que propõe um olhar crítico, pautado em uma análise 

discursiva e assentado em bases científicas que refletem o rigor e a sistematicidade que são 

exigidos em uma pesquisa acadêmica. 

Situada no campo das ciências humanas, a pesquisa que originou este trabalho não 

pretendeu, portanto, trazer meras descrições, mas procurou analisar o universo dos sujeitos e 

suas subjetivações, buscando a compreensão pela análise das continuidades e 

descontinuidades discursivas e ainda as significações por eles atribuídas em relação ao objeto 

de investigação.  

Pautando-nos, portanto, na necessidade de nos dirigirmos à maneira como os 

indivíduos compõem discursos reais no campo das ciências humanas, julgamos adequado a 

esta pesquisa a utilização de uma abordagem discursiva voltada para análises sobre as 

relações de poder que conduziram o processo de constituição do PAR em nível nacional e 
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municipal, que se fizeram presentes nos discursos e nos sentidos atribuídos à concepção de 

gestão educacional no contexto do PAR no âmbito do município e que evidenciaram os 

efeitos de poder nas relações entre os federados no processo de execução do regime de 

colaboração. 

As relações de poder tão enfatizadas na obra e no pensamento de Michel Foucault nos 

conduzem como afirma Bert (2013, p. 30), a uma reflexão sobre como a sociedade “[...] 

inventa procedimentos especialmente voltados a dominar os eventuais efeitos dos discursos 

científicos, para além do espaço social estrito onde eles são produzidos”. Desse modo, 

analisar o discurso científico, o discurso oficial sobre a gestão educacional no contexto do 

PAR e o discurso dos sujeitos que conduzem a implementação da política, foram essenciais 

para trazer à tona os efeitos de poder e as formas de resistência que se contrapõem em cada 

um desses espaços por meio da subjetivação e produção de novos saberes, que ao circularem 

como verdadeiros por meio da proliferação dos discursos se articulam e incidem sobre todo 

um domínio de práticas. 

Podemos observar que ao analisar historicamente a questão do poder, Foucault (2013a, 

p. 12), o percebeu “como um instrumento de análise capaz de explicar a produção dos 

saberes”. Nesse sentido, a dinâmica de construção do texto, além de procurar corresponder às 

expectativas impostas pela definição dos objetivos, articulou-se ainda em torno de reflexões 

sobre como as relações de poder que se desenvolveram no contexto do PAR no município de 

Belo Campo incidiram, ou não, sobre os discursos dos sujeitos investigados, e se, a 

apropriação dos saberes decorrentes dessas relações de poder foi capaz de instituir novos 

saberes e vontades de verdade, pois, como pontua Barbosa (2004), o exercício do poder se 

efetiva pela possibilidade que se tem de os discursos historicamente construírem verdades e 

possibilitarem o exercício do poder. 

Empreendendo desse modo os postulados foucaultianos a esta pesquisa, ao analisar os 

discursos que atravessam os domínios das práticas discursivas e suas dissociações, como nos 

direciona o pensamento de Foucault (2009), questionamos também, durante o processo de 

investigação, o estatuto dos indivíduos (sujeitos da implementação do PAR), analisando as 

instâncias de poder que lhes são próximas e identificando as oposições entre os efeitos de 

poder e o saber que os qualificam. 

Passamos, então, à compreensão acerca do posicionamento teórico defendido por 

Michel Foucault em torno das relações de poder e ao destaque dos domínios conceituais que 

fazem parte desta abordagem. 

1.1 Abordagem teórica 
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A abordagem que teoricamente perpassa o processo de construção e análise desta 

pesquisa está fundamentada nas ideias e nas obras do filósofo francês Michel Foucault, 

nascido em Poitiers na França no ano de 1926. Sem dúvidas, Foucault foi um dos 

pensadores mais influentes de seu tempo, passando a ganhar notoriedade em suas produções 

a partir da década de 1960.  

Foucault centrou suas pesquisas em espaços institucionais de controle e nas relações 

de poder, deslocando essa noção de poder para uma dimensão múltipla e diferenciada 

daquela que até então era discutida (BERT, 2013).  Interessou-nos apresentar a questão do 

poder como instrumento de análise capaz de explicar a produção de saberes e suas 

implicações no contexto da implementação do PAR e de seus processos de gestão 

educacional, no município de Belo Campo, por meio da análise dos diferentes discursos que 

permearam e ainda permeiam a implementação desta política educacional. 

Ao tentar empreender as relações entre os saberes, concepções, sentidos que os 

sujeitos estão atribuindo à gestão educacional no contexto do PAR, e, as relações de poder 

decorrentes dessa subjetivação, estamos procurando compreender também neste contexto 

como o poder e o saber se articularam para atender uma vontade de verdade (NETO, 2005), 

instituída pelo governo federal. Vontade essa, que sofre resistência e produz novos saberes 

em um jogo de forças e interesses que se desenvolvem em rede, contrariando desse modo a 

antiga concepção que identificava o Estado como fonte central de um poder exclusivamente 

negativo e essencialmente repressivo. 

Mas o que Foucault apresentou então de novo em termos de compreensão acerca das 

relações de poder? Para o autor, o que passa a configurar o poder na sociedade moderna é o 

fato de que o poder não pode ser compreendido pelo lado apenas da repressão. Como bem 

pontuado em seu pensamento, Foucault (2013b, p. 19), afirma que não devemos “[...] definir 

o poder como algo que diz não, que impõe limites, que castiga”. Precisamos compreender o 

poder como algo que também apresenta uma positividade, uma eficácia produtiva. 

 Justamente a partir desse ponto de vista que podemos compreender também a 

relação entre o Governo Federal e os municípios no processo de implementação do PAR, 

uma vez que a política chega sem orientações, sem discussões e sem a compreensão sobre 

seus objetivos e finalidades, contudo trazendo consigo possibilidades de adquirir recursos 

financeiros e de institucionalização de dispositivos que caracterizam processos mais 

democráticos de gestão da educação e de condições de melhoria da qualidade do ensino.  
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Observamos desse modo que o “[...] poder se exerce no Estado, mas não deriva dele” 

(NETO, 2005, p. 145), manifesta-se, portanto, no caso do PAR, por meio dos discursos e 

práticas que se espalham, que atuam sobre a ação alheia em um constante movimento de 

vontades de verdade que contrariamente entre si ora negam e proíbem ações e em outro 

momento incitam e convocam para participação das mesmas, fazendo emergir possibilidades 

de resistência e, portanto, de transformação da realidade observada. 

Para melhor compreender as regras de análise que recaíram sobre o objeto de 

investigação, consideramos imprescindível apresentar, a partir da perspectiva foucaultiana, 

as noções e termos que compuseram o conjunto de argumentações e fundamentações que 

deram corpo ao texto e que perpassaram as discussões que atravessaram todos os demais 

capítulos. 

 

1.1.1 Teorizações e postulados foucaultianos: noções essenciais 

 

 

Compreender e trabalhar com teorizações e postulados foucaultianos implica antes 

a compreensão de muitas concepções consideradas essenciais à apreensão desta 

abordagem. Contudo, coube aqui referenciar aquelas concepções que mais fortemente 

estão associadas ao desenvolvimento desta pesquisa para fins de elucidação do arcabouço 

teórico que a fundamenta. 

Como visto anteriormente, na perspectiva foucaultiana, a ideia de poder se desloca 

de um campo em que este era visto como uma força exclusivamente negativa e repressora, 

para um campo em que a ideia de poder passa a ser pensada em um sentido dotado de 

positividade. Para Foucault (2013b), o poder se exerce em um constante jogo de relações 

de uns sobre outros, relações que podem se dar entre indivíduos ou entre grupos, em 

diferentes pontos e níveis da rede social, instituindo deste modo a produção de saberes e 

práticas. 

Em suas análises, Foucault tenta explicar o entrelaçamento entre os efeitos de poder 

e de saber. “O fundamental da análise é que saber e poder se implicam mutuamente: não 

há relação de poder sem constituição de um campo de saber, e, reciprocamente todo saber 

constitui novas formas de poder” (IBIDEM, p. 28). Mas de que modo Foucault caracteriza 

neste contexto poder e saber? 

Foucault defendeu em suas teorizações a ideia de que a gênese do saber encontra-se 

nas relações de poder. Por poder Foucault entende “[...] um conjunto de ações que se 
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induzem e se respondem umas às outras” (FOUCAULT, 2009, p.8).  Nesse sentido, o 

poder, por assim dizer, não existe. O que pode existir são práticas ou relações de poder. 

Desse modo, Idem (2013b, p.18), o caracteriza como “[...] luta, afrontamento, relação de 

força, situação estratégica. Não é um lugar que se ocupa nem um objeto que se possui. Ele 

se exerce, se disputa. E não é uma relação unívoca, unilateral; nessa disputa ou se ganha ou 

se perde”. Em síntese, o poder só se exerce na relação com o outro. 

Por outro lado, o poder só funciona porque se articula com os saberes para atender 

uma vontade de verdade. Ao discutir os saberes a partir da perspectiva foucaultiana, Neto 

(2005, p. 145) afirma que “[...] os saberes se constituem com base em uma vontade de 

poder e acabam funcionando como correias transmissoras do próprio poder a que servem”.  

No caso desta pesquisa, no que se refere aos saberes, procuramos identificar a gênese dos 

saberes que envolvem a implementação do PAR em um dado tempo histórico, em que 

momento esses saberes se transformaram para atender à vontade de verdade do regime 

vigente, descrevendo deste modo as relações e condições externas que possibilitaram seu 

surgimento. 

Segundo Foucault (2013ª), o saber está associado a um conjunto de elementos “que 

são a base a partir da qual se constroem proposições coerentes (ou não), se desenvolvem 

descrições mais ou menos exatas, se efetuam verificações, se desdobram teorias”. No 

contexto de produção do discurso Foucault especifica o saber como: 

 

 

[...] o domínio constituído por diferentes objetos que irão adquirir ou não um 

status de científico. [...] um saber é, também, o espaço em que o sujeito pode 

tomar posição para falar do discurso. [...] um saber é também o campo de 

coordenação e de subordinação dos enunciados em que os conceitos 

aparecem, se definem, se aplicam e se transformam. [...] finalmente, um 

saber se define por possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas 

pelo discurso (IBIDEM, p. 219).  
 

 

O saber implica, portanto, uma subjetivação, uma apropriação do sujeito sobre 

determinado tipo de conhecimento ou realidade. Na análise, ao fazermos referência ao termo 

saberes subjetivados, estamos nos referindo à forma como os sujeitos compreenderam, se 

apropriaram e se utilizam de um determinado tipo de conhecimento ou de outros saberes já 

constituídos socialmente. 

Ao discorrer sobre a subjetividade em Foucault, Fernandes (2011, p. 5) destaca que a 

subjetividade tem relação com uma verdade peculiar do sujeito, pois “[...] revela um 

posicionamento do sujeito frente à exterioridade que o envolve”. Com esse posicionamento e 
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com essa verdade que lhe é peculiar, o sujeito pode entrar em “[...] contradição com os 

discursos que determinam o que pode e deve ser dito em dada época e lugar, ou seja, com os 

discursos autorizados a circularem” (FERNANDES, 2011, p.5). Nesse sentido, que este texto 

buscou afirmar as contradições entre os saberes subjetivados e presentes no discurso dos 

sujeitos da implementação do PAR em relação ao discurso científico e o discurso oficial. 

O discurso tornou-se, portanto, elemento chave de nossa análise, pois, através dele, 

analisamos as relações de poder-saber que institui o PAR como uma vontade de verdade da 

época. O discurso para Foucault (2013a, p. 131) é definido como um “[...] conjunto de 

enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação”. Quanto ao enunciado, esse é 

entendido como “a unidade elementar do discurso”, o elemento que o constitui. 

No contexto de formação do discurso, esses enunciados linguísticos podem até 

pertencer a campos diferentes, mas obedecem a regras de funcionamento comuns. Não 

representa apenas um conjunto de palavras, frases ou proposições e não se trata apenas de 

transmissão de informação por um determinado sujeito, mas sendo o sujeito afetado pela 

língua e pela história (ORLANDI, 2009), o discurso e suas unidades de formação (os 

enunciados) estão relacionados com a produção de sentidos no processo de constituição desse 

sujeito. O sentido neste contexto refere-se, portanto, à capacidade que o homem falando tem, 

de significar e significar-se (IBIDEM). Cumpre lembrar que a noção de sentido depende da 

posição do sujeito e de sua inscrição ideológica. 

Pautando-se na ideia de que o discurso não é mera transmissão de informação e 

implica produção de sentido, Foucault (2010, p. 10) destaca que “[...] o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, 

pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”. Com base nesses postulados, os 

discursos analisados na pesquisa foram compostos pelo conjunto de enunciados linguísticos 

em torno da relevância e impactos do PAR para o município de Belo Campo, das relações dos 

entes federados na implementação do regime de colaboração, das concepções, compreensão e 

sentidos atribuídos à gestão educacional, da articulação da comunidade e participação popular 

e ainda da qualidade da educação. Estas unidades temáticas constituem assim os sistemas de 

enunciação e de formação discursiva sobre o qual nos debruçamos. 

Definimos ainda em nossas análises o termo enunciação como sendo “[...] os efeitos 

de sentido entre A e B (lugares dos diferentes sujeitos em interlocução); posição ideológica da 

enunciação; do lugar sócio-histórico-ideológico de onde os sujeitos dizem; o ato de dizer” 

(FERNANDES, 2005, p. 29). Quanto à noção de formação discursiva, esta “[...] é vista como 

um conjunto de enunciados que não se reduzem a objetos linguísticos, tal como as 
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proposições, atos de fala ou frases, mas submetidos a uma mesma regularidade e dispersão na 

forma de uma ideologia, ciência, teoria” (BARONAS, 2004, p. 51). Na obra Arqueologia do 

Saber Foucault (2013a) assim fundamenta a sua concepção de formação discursiva: 

 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva (FOUCAULT, 2013a, p.47). 

 

 

Em síntese, podemos dizer que Foucault, com suas formulações sobre formação 

discursiva, buscou descrever as regularidades que existem por trás da dispersão de elementos 

e consequentemente delimitar o tempo, espaço e condição de produção dos enunciados. 

Quanto à terminologia empregada na pesquisa, é importante esclarecer que o termo discurso 

científico apareceu nas análises quando nos referimos especificamente ao discurso que 

envolve a produção acadêmica reconhecida da área em análise e, quando mencionamos o 

termo discurso oficial, nos referimos mais especificamente aos discursos que envolvem os 

documentos e leis que regulamentam a área investigada. Quanto aos discursos dos sujeitos da 

implementação, compõem este quadro os discursos relativos aos sujeitos entrevistados que 

fizeram parte do processo de implementação do PAR no município de Belo Campo. 

Outra noção empreendida nas análises foucaultianas é a noção de vontade de verdade. 

Como pontuado anteriormente, é por meio do discurso que a vontade de verdade de uma 

época é instituída. Para Foucault, a verdade está sempre associada a um sistema de poder, não 

existe sem poder ou fora do poder e “[...] por verdade, entender um conjunto de 

procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento 

dos enunciados” (IDEM, 2013b, p. 54). É a vontade de verdade que confere aos sujeitos o 

estatuto de dizer aquilo que funciona como verdadeiro ou como falso. Para Idem (2005, p. 17) 

a vontade de verdade é decorrente de uma vontade de saber em que se prescreve “[...] o nível 

técnico do qual deveriam investir-se os conhecimentos para serem verificáveis e úteis”, 

exercendo, desse modo, um poder de coerção sobre os outros discursos. 

No que se refere à análise dos dados, consideramos necessário esclarecer três outras 

noções foucaultianas, para uma melhor compreensão acerca dos procedimentos adotados na 

busca pelos resultados da pesquisa: formação das modalidades enunciativas, formação dos 

objetos e formação dos conceitos. 
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A formação das modalidades enunciativas apoiou-se em três elementos essenciais no 

contexto da análise: O estatuto do sujeito que fala, os lugares institucionais aos quais o 

discurso se refere e a posição do sujeito em relação ao objeto (FOUCAULT, 2013a).  Nesse 

sentido, para cada grupo de enunciados analisados, procuramos evidenciar quem era o sujeito 

falante, quais os direitos de intervenção e decisão que lhes eram reconhecidos, a que tipo de 

instituição seu discurso representava no momento da entrevista, qual a legitimidade de 

aplicação do discurso proferido e a definição ou redefinição da posição e situações ocupadas 

pelo sujeito na rede de transformações que foram impostas a partir da implementação do 

PAR. 

Quanto à formação dos objetos, esta regra de análise também se constituiu a partir da 

observação de três elementos fundantes: a superfície de emergência dos objetos, superfícies 

de delimitação e as grades de especificação (IBIDEM). No contexto da análise, procuramos, 

portanto, estabelecer as fronteiras que sugeriram o aparecimento do objeto do discurso, 

delimitar e identificar as instâncias ou órgãos responsáveis pelo seu aparecimento, 

regulamentação ou consolidação e ainda especificar, separar, classificar e reagrupar os objetos 

do discurso em relação uns aos outros. 

E para finalizar, apresentamos a noção de formação dos conceitos, que a partir dos 

elementos de análise das formas de sucessão, formas de coexistência e procedimentos de 

intervenção (IBIDEM), nos permitiu compor a disposição e descrição das séries enunciativas 

e assim estabelecer a combinação e correlação entre os enunciados analisados em relação aos 

objetos do discurso.  

 

1.2 O locus da pesquisa 

 

Enquanto intelectual de uma época, Foucault acreditava que o seu papel não era o de 

instituir verdades proféticas, mas o de levar seus contemporâneos a perceberem o que estava 

acontecendo, defendendo uma postura intelectual que fosse capaz de destruir evidências e 

universalidades (ARTIÈRES, 2004). Encontramos desse modo, na obra e no pensamento de 

Foucault algumas maneiras de pensar o presente e refletir mudanças que gostaríamos de ver 

operadas no campo das políticas públicas e gestão da educação no Brasil e, em especial, 

naquelas operadas no município de Belo Campo.  

Na relação pesquisador-objeto, a escolha pelo município de Belo Campo envolveu um 

aspecto subjetivo, por ter sido considerado este, o local que demarcou uma inscrição histórica 



30 
 

de pertencimento e uma posição profissional ocupada pela pesquisadora em relação ao objeto 

analisado. Assumindo o papel de pesquisadora diagnosticadora, assim como Foucault também 

se assumiu um diagnosticador, podemos dizer que produzimos um mapa diagnóstico sobre o 

acontecimento do PAR no município de Belo Campo, em que fizemos emergir. Nesse 

contexto, condições e possibilidades dos contemporâneos da política educacional no 

município ou fora dele refletirem sobre as concepções e práticas de gestão educacional que 

cercaram e ainda cercam a implementação do plano. 

É também Foucault que inspira uma prática de pesquisa que nos instiga a avaliar 

constantemente aquilo que fazemos (BERT, 2013), e, inicialmente, enquanto parte das 

relações constitutivas do PAR no município de Belo Campo, encontramos com a pesquisa a 

possibilidade de questionar as evidências de que os processos de gestão educacional 

desenvolvidos no município, a partir da implementação do plano, não estariam promovendo a 

tão esperada melhoria da qualidade. Incoerências entre o plano teórico e prático do PAR, 

principal instrumento de articulação da gestão da educação no município, aguçaram, portanto, 

o desejo de questionar a realidade da qual fiz parte enquanto integrante do Comitê Local do 

PAR. 

O município investigado está localizado no Sudoeste da Bahia e segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) conta com uma área total de 

629,068 Km
2, 

situa-se 514 km distantes da capital Salvador e 60 km distantes de Vitória da 

Conquista, sede da região geoeconômica do Sudoeste da Bahia. O número de habitantes no 

censo de 2010 foi totalizado em 16.021 habitantes, sendo que a estimativa para o ano de 2014 

no município foi de uma população de 18.459 habitantes. 

 

 

Tabela 1 - População do Município de Belo Campo – Bahia 
Nome do 

Município 

Total da 

População 

2000 

Total de 

Homens 

Total de 

mulheres 

Total da 

População 

Urbana 

Total da 

População 

Rural 

Total da 

População 

2010 

 

Belo Campo 

 

17.655 

 

9.001 

 

8.654 

 

9.036 

 

6.990 

 

16.021 

Fonte: IBGE - Censo 2010. Tabela produzida pela autora. 

 

 

No contexto do município de Belo Campo, a pesquisa teve como campo de 

investigação e principal fonte de dados a instância da Secretaria Municipal de Educação de 

Belo Campo, instituição pública responsável pela elaboração e implementação do PAR no 

município.  
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Considerando que a pesquisa aborda uma política pública educacional, e, mais 

especificamente, a gestão educacional no contexto desta política pública, coube aqui apontar 

alguns dados que caracterizam o perfil educacional de Belo Campo. Entendendo, portanto, 

que a Educação Básica é o foco de priorização PAR - Plano de Metas, que o PAR tem como 

um dos seus principais objetivos a elevação do Ideb e que a gestão educacional é foco de 

análise da pesquisa, os dados aqui expostos foram organizados no sentido de obter uma 

visualização inicial do campo de investigação no qual a pesquisa transcorreu, demarcando 

inclusive algumas especificações da realidade educacional observada. 

 

Tabela 2 – Número dos estabelecimentos escolares de Educação Básica do município de Belo 

Campo, por dependência administrativa e níveis de ensino nos últimos quatro anos 

 

Níveis de 

ensino 

 Dependência Administrativa  

Estadual Municipal  Particular  

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2013 2011 2012 2013 2014 

Creche 00 00 00 00 01 01 01 01 02 02 02 02 

Pré-escola 00 00 00 00 38 38 36 36 02 02 02 02 

Anos iniciais 00 00 00 00 42 42 40 40 02 02 02 02 

Anos Finais 01 01 01 01 03 03 03 03 02 01 02 02 

Ensino Médio 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total 02 02 02 02 42 42 40 40 02 02 02 02 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) /Secretaria Municipal de 

Educação 2014. Tabela produzida pela autora. 

 

Tabela 3 - Número de matrículas por dependência administrativa em 2014 

MATRÍCULA/REDE MUNICIPAL ESTADUAL PRIVADA TODAS 

Matrículas em Creches 76 0 17 93 
Matrículas em Pré-escolas 472 0 52 524 
Matrículas em Anos Iniciais 1.656 0 163 1819 
Matrículas em Anos Finais 1.028 238 54 1320 
Matrículas em Ensino Médio 0 652 0 652 
Matrículas em EJA 292 191 0 483 
Matrículas em Educação Especial  230 01 03 234 
Observação: O número de matrículas na Educação Especial está incluso na 

contabilização dos demais níveis e modalidades. 
4.891 

 Fonte: INEP/Secretaria Municipal de Educação 2014. 

 

Tabela 4 - Profissionais que atuam na Gestão Educacional no município de Belo Campo 

 

GESTÃO EDUCACIONAL 

QUADRO PROFISSIONAL (Nº 

DE PESSOAL) 

REDE MUNICIPAL 

Secretário de Educação 01 
Núcleo Pedagógico 06 
Diretores 07 
Vice-diretores 04 
Coordenadores Escolares 09 
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Secretários Escolares 08 
Conselheiros Municipais de Educação (CME) 09 

TOTAL 43 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 2014. Tabela produzida pela autora. 

 

 

Tabela 5 - Evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
 

 

 

 

Âmbito de Ensino 

 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Ensino Fundamental 

Anos Finais 

 

Ideb Observado 

 

Ideb Observado 
2
0
0
5
 

2
0
0
7
 

2
0
0
9
 

2
0
1
1
 

2
0
1
3
 

M
E

T
A

S
  

  
  
  
  

  

2
0
2
1
 

2
0
0
5
 

2
0
0
7
 

2
0
0
9
 

2
0
1
1
 

2
0
1
3
 

M
E

T
A

S
 

2
0
2
1
 

Brasil  3,8  4,2  4,6 5,0 5,2  6,0  3,5  3,8 4,0 4,1 4,2  5,5 

Do Estado da Bahia  2,6  2,6  3,2 3,8 4,0  4,9  2,6  2,7  2,8 2,9 3,1  4,7 

Estadual de Belo Campo --- --- --- --- --- ---  2,2  2,8  3,4 3,4 3,6  4,7 

Municipal de Belo Campo  2,7  3,1  3,0 3,9 3,8  5,0  3,1  3,0  2,8 3,2 3,1  5,1 

Fonte: INEP. Tabela produzida pela autora. 

 

1.3 Os sujeitos da pesquisa 

 

A definição dos sujeitos que integraram a pesquisa foi orientada pela análise inicial da 

Portaria nº 33/2011 que instituiu o Comitê Local do Compromisso Todos Pela Educação no 

município e pela análise do instrumento diagnóstico (plano de ação) PAR (2011-2014). As 

análises destes documentos possibilitaram a identificação, quantificação e seleção dos sujeitos 

para a etapa de realização das entrevistas. 

Com base nas teorizações e postulados foucaultianos consideramos importante 

lembrar que o sujeito é constituído de diferentes vozes, que, por sua vez, são advindas de 

diferentes discursos e espaços sociais. Pensar o sujeito nesta perspectiva, “trata-se, portanto, 

de pensar o sujeito como um objeto historicamente constituído sobre a base de determinações 

que lhe são exteriores” (REVEL, 2005, p. 84). Nesse sentido, ao analisar os discursos 

proferidos pelos sujeitos investigados procuramos evidenciar as modalidades enunciativas, 

qual o posicionamento e vozes que esses sujeitos representaram e ainda a quais instâncias, 

órgãos ou discursos essas vozes poderiam estar associadas. 

Como principais protagonistas de uma política pública educacional orientada pelas 

bases do planejamento e da gestão educacional, procuramos, em certa medida, por meio desta 

pesquisa, compreender de que forma estes sujeitos estão atribuindo sentidos à concepção de 

gestão educacional e ao papel que desenvolvem nesta conjuntura. 
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A fim de dar forma e consistência a este trabalho, definimos como sujeitos da pesquisa 

aquelas pessoas que mais diretamente estiveram envolvidas desde o início com o processo de 

implementação e monitoramento das ações do PAR, com funções assumidas no campo da 

gestão educacional que integravam no momento da pesquisa o Comitê Local do PAR (2011-

2014), responsabilizados no Sistema de Monitoramento e Controle do MEC (SIMEC)
1
, pela 

execução de ações planejadas para a Dimensão da Gestão Educacional do PAR, também para 

este período. A tabela a seguir nos permite uma melhor visualização dos sujeitos 

entrevistados, bem como a função exercida por estes, e a nomenclatura utilizada para 

referenciar os mesmos no processo de análise. 

 Em se tratando da análise de enunciados linguísticos, chamamos cada sujeito da 

pesquisa de enunciador e no texto cada enunciador está caracterizado com a letra (E) seguida 

de um número que faz referência à ordem dos sujeitos entrevistados. Temos então E1, E2, E3, 

E4, E5 e E6. 

 

Tabela 6 - Sujeitos da pesquisa 

SUJEITOS DA PESQUISA/INTEGRANTES DO COMITÊ
2
 LOCAL DO PAR 

ENUNCIADOR REPRESENTAÇÃO DOS SUJEITOS NO COMITÊ LOCAL 

E1 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PAR (GESTÃO 2008-2011) 

E2 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PAR (GESTÃO 2011-2014) 

E3 REPRESENTANTE DE COORDENADORES (ZONA RURAL) 

E4 REPRESENTANTE DOS COORDENADORES MUNINICIPAIS ESCOLARES 

E5 REPRESENTANTE DE PROFESSORES (ZONA RURAL) 

E6 REPRESENTANTE DO QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

TOTAL GERAL DE SUJEITOS ENTREVISTADOS 06 

   Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 O Sistema de Monitoramento e Controle do MEC (SIMEC) é o instrumento por meio do qual se materializa o 

PAR. Através deste sistema os municípios podem realizar o diagnóstico da realidade educacional, compactuar 

planos e programas, firmar ações e convênios de assistência técnica e financeira por meio de uma plataforma 

online que registra e mantém a memória das ações privilegiadas. É o principal canal de comunicação entre os 

entes federados na implementação do regime de colaboração. 
2 O Comitê tem a atribuição de mobilizar a sociedade e acompanhar as metas de evolução do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na rede municipal. 
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1.4 Procedimentos e dispositivos de análise 

 

 

A descrição dos procedimentos e dispositivos utilizados nos caminhos tomados na 

investigação foi essencial para conferir o caráter científico e o rigor acadêmico a que se 

prestou esta pesquisa. 

O desenvolvimento da investigação foi organizado a partir de cinco etapas de 

procedimentos: constituição do corpus de análise, levantamento do referencial teórico, análise 

documental, entrevista e análise dos dados.  

 

 

1.4.1 O corpus de análise 

 

 

O corpus que compôs o material analisado na pesquisa foi constituído de um conjunto 

de discursos oficiais, discursos científicos e discursos dos sujeitos da implementação sobre 

cinco seções temáticas que orientaram as questões do roteiro de entrevista. Documentos, 

livros, artigos e as próprias entrevistas transcritas foram a base de formação do nosso corpus 

de análise. 

São cinco as seções temáticas que orientaram a seleção dos discursos analisados e a 

elaboração do roteiro de entrevista: 

 

1. Relevância e impactos do PAR para o município de Belo Campo. 

2. Relações dos entes federados na implementação do regime de colaboração 

3. Concepções, compreensão e sentidos atribuídos à gestão educacional. 

4. Articulação da comunidade e participação popular. 

5. Discursos sobre a qualidade da educação. 

 

As seções que constituíram o corpus de análise da pesquisa não são entendidas aqui 

como meras ilustrações ou descrições do objeto observado, mas sim como elementos centrais 

das discussões deste trabalho, uma vez que conduzem a investigação, integram a pesquisa e se 

articulam com os objetivos propostos e com as proposições de cada um dos capítulos 

apresentados. Desse modo, a análise, em articulação com as teorizações e postulados 

foucaultianos, não se concentra em um único capítulo, mas se perfaz em uma constante 

interlocução com o todo.  
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1.4.2 Levantamento do referencial teórico 

 

O levantamento do referencial teórico utilizado consistiu na seleção e estudo de 

documentos, livros, artigos, teses e dissertações em torno das teorizações e postulados 

foucaultianos, das políticas públicas e gestão da educação e do surgimento do PDE/PAR, 

levando em consideração os focos de discussões em torno das seções temáticas anteriormente 

mencionadas. Essas discussões serviram de base para a sistematização e fundamentação dos 

quatro capítulos que incorporam esta dissertação.  

 

 

1.4.3 Análise documental 

 

A documentação necessária ao processo de análise foi recolhida junto ao site do 

Ministério da Educação (MEC), no Sistema de Monitoramento e Controle do MEC (SIMEC) 

- Módulo PAR e na Secretaria Municipal de Educação de Belo Campo. A tabela a seguir 

apresenta o quadro de documentos analisados levando em consideração as regras de formação 

das modalidades enunciativas, formação dos conceitos e formação dos objetos. Outros 

documentos são mencionados no texto, contudo, não fizeram parte desta análise mais 

sistemática que compuseram as seções temáticas definidas como ponto de partida para seleção 

e discussão dos discursos investigados.  

 

Quadro 1 - Documentos analisados 

 DOCUMENTOS ANALISADOS FRENTE AOS DISCURSOS 

1 DECRETO Nº 6.094 DE 24 DE ABRIL DE 2007 - (GOVERNO FEDERAL) 

2 O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO: RAZÕES, PRINCÍPIOS E PROGRAMAS - 

(GOVERNO FEDERAL) 

3 ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) DOS 

MUNICÍPIOS (2011-2014) - (GOVERNO FEDERAL) 

4 PORTARIA Nº 33 DE 24 DE AGOSTO DE 2011 (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO) 

Fonte: Tabela produzida pela autora, 2014 

 

1.4.4 Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas com base em um roteiro do tipo semiestruturado. A 

escolha por este tipo de entrevista justifica-se pelas grandes possibilidades de aquisição de 

informações, percepções e experiências dos informantes. Nesta perspectiva, as questões 

semiestruturadas foram desenvolvidas com o intuito de analisar as concepções e discursos em 



36 
 

torno da gestão educacional no PAR em Belo Campo, levando em consideração cinco focos 

de discussões temáticas ou seções temáticas: relevância e impactos do PAR para o município 

de Belo Campo; relações dos entes federados na implementação do regime de colaboração; 

concepções, compreensão e sentidos atribuídos à gestão educacional; articulação da 

comunidade e participação popular e discursos sobre a qualidade da educação. 

As entrevistas foram realizadas de setembro a outubro de 2014, conforme roteiro 

(Apêndice B) e termo de consentimento (Apêndice A). Os áudios foram gravados e as 

transcrições fizeram parte da constituição do corpus de análise. As entrevistas foram 

agendadas, conforme disponibilidade dos participantes.  

Os seis participantes foram selecionados conforme os nomes constantes na lista da 

Portaria nº 33/2011 que instituiu o Comitê Local do PAR no município. Os participantes ou 

sujeitos da implementação, como assim foram chamados em alguns momentos, foram 

escolhidos seguindo a lógica do atual secretário de educação, que apontou em seu quadro de 

funcionários aqueles com maior desempenho no processo de elaboração e planejamento do 

instrumento diagnóstico do PAR - Plano de Metas. Apesar de seguir um roteiro, foi possível 

ampliar, por meio da entrevista, alguns questionamentos a fim de enfatizar e trazer maior 

argumentação e fundamentação às discussões em torno das seções temáticas. 

 

 

1.4.5 Dispositivos de análise 

 

 

Tomamos como regra de análise dos discursos investigados a formação das 

modalidades enunciativas, formação dos conceitos e formação dos objetos.  Esses três 

elementos são partes essenciais das análises empreendidas por Michel Foucault e foram 

adotados na pesquisa por serem considerados propícios ao alcance dos objetivos definidos e 

resultados esperados. 

A regra de análise da formação discursiva está exposta na obra de Michel Foucault 

intitulada Arqueologia do Saber. Contudo, extraímos fundamentos de outras obras do autor 

como A Ordem do Discurso, Microfísica do Poder e O sujeito e o Poder. Obras de outros 

autores que se dedicaram aos estudos do pensamento de Foucault também nos serviram de 

base. 

O quadro a seguir representa bem a regra de análise utilizada para cada uma das 

funções desempenhadas pelas modalidades enunciativas no contexto de análise da pesquisa.  
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   Quadro 2 - Síntese do dispositivo de análise 
 

SISTEMATIZAÇÃO DAS REGRAS DE FORMAÇÃO DISCURSIVA 

 

 

F
o
rm

a
çã

o
 d

o
s 

O
b

je
to

s 

Superfícies de emergência: 

 

 Fronteiras, limites que sugerem o aparecimento ou esquecimento do objeto. 

Superfícies de delimitação: 

 

 Descrição, instâncias de delimitação (divisoras), sociedade, órgãos responsáveis pelo 

aparecimento ou esquecimento do objeto. 

Superfícies de especificação: 

 

 Separar, opor, reagrupar, classificar discursos. 

F
o
rm

a
çã

o
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a
s 

M
o
d

a
li

d
a
d

es
 

E
n

u
n

ci
a
ti

v
a
s 

 

Estatuto do sujeito que fala 

 

 

Lugares institucionais aos quais os discursos se referem 

 

 

Posição do sujeito 

 

  
 

F
o
rm

a
çã

o
 d

o
s 

C
o
n

ce
it

o
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Formas de sucessão: 

 

 Disposição das séries enunciativas: ordem de inferências, implicações, 

generalizações, especificações. 

 Tipos de correlação dos enunciados: nem sempre idênticos, justaposição. 

 Esquemas retóricos: descrição, dedução, definição, sequência. 

Formas de coexistência: 

 

 Campos de Presença: enunciados aceitos ou rejeitados. 

 Campos de Concomitância: enunciados de ordem diversa; não recortam o mesmo 

objeto. 

 Domínios de memória: enunciados esquecidos com os quais há laços de filiação. 

Procedimentos de intervenção: 

 

 Técnicas de reescrita, métodos de transcrição, modos de tradução, de apropriação, de 

delimitação, de transferência e de sistematização dos enunciados. 

SISTEMATIZAÇÃO 

 Pontos de incompatibilidade 

 Pontos de equivalência 

 Regimes de apropriação 

 Posições do desejo em relação ao discurso 

Fonte: Adaptado de VOSS, Jefferson. In: O conceito de Formação discursiva de Foucault e o tratamento de 

objetos da mídia: sobre a responsabilidade social na publicidade impressa brasileira, 2011. 

 

Para favorecer uma visualização das ideias que consideramos importante enfatizar, 

trazemos nos discursos transcritos no decorrer do texto, trechos grifados, que reafirmam o 

direcionamento dado ao texto. Acreditamos que as informações contidas neste capítulo 

permitam aos leitores a visualização das decisões e caminhos traçados para o alcance dos 

objetivos inicialmente estabelecidos para a pesquisa que se apresenta a partir do próximo 

capítulo. 
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2 GESTÃO EDUCACIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: MUDANÇAS ESTRUTURAIS E DE SENTIDO NO BRASIL A 

PARTIR DA DÉCADA DE 1980 

 

 

Tomando por princípio que a gestão educacional ocupa lugar de destaque nesta 

pesquisa, preocupamos-nos em apresentar de que modo esta temática foi concebida no 

contexto educacional brasileiro, especialmente a partir das décadas de 1980 e 1990 até o 

surgimento do Plano de Ações Articuladas (PAR) em 2007, apontando algumas das principais 

discussões e implicações dos processos de gestão educacional na criação e desenvolvimento 

das políticas públicas que atualmente vigoram no cenário educacional. 

Nessa perspectiva, consideramos relevante abordar o surgimento e as mudanças nos 

principais dispositivos legais que fomentaram o debate a respeito das práticas de gestão 

desenvolvidas no contexto das instituições públicas da educação básica, suas relações com as 

políticas públicas e a busca por uma educação de qualidade. 

No processo de compreensão desse movimento de transformação acerca das 

concepções e sentidos que a gestão da educação vem adquirindo a partir do período 

mencionado, trazemos para o centro das discussões a análise do discurso democrático no 

contexto gerencial, que mesmo diante de uma base teórica que os diferenciam, têm sido 

apropriados com sentidos diversos aos que originalmente lhes foram atribuídos no campo 

científico. 

Entendendo que a gestão educacional e as políticas públicas que vêm sendo 

implementadas nos últimos anos têm se apropriado de um discurso democrático, mas, 

contrariamente, promovido práticas de um modelo gerencial, procuramos enfatizar neste 

capítulo as características desses dois modelos que se confundem tanto na visão de quem cria 

as políticas quanto na visão de quem aplica e faz uso desta.   

Procuramos discutir, ainda, a ascensão do modelo de gestão gerencial, em especial a 

partir das políticas públicas educacionais do Governo Lula em 2003, por ser também esse o 

momento em que tanto os processos de gestão quanto os processos de implementação de 

políticas passam a promover o fortalecimento do discurso pela implementação e 

regulamentação do regime de colaboração, e, ainda, do discurso pela responsabilização dos 

entes federados nos processos de gestão e efetivação de políticas públicas para uma educação 

de qualidade. Justamente, nesse sentido, que discutimos o destaque dado às relações dos entes 

federados no processo de implementação do PAR, em especial, na construção e 

implementação do PAR no município de Belo Campo. 
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Consideramos extremamente importante explicitar, que apesar de a pesquisa analisar 

concepções e discursos em torno da gestão educacional no contexto do PAR, não foi objetivo 

central desta seção definir o que é gestão educacional ou o que é política pública educacional, 

por ser o PAR uma política educacional. Mesmo porque, diante do ponto de vista da 

perspectiva foucaultiana não devemos partir de conceitos ou fazer com que nossas pesquisas 

cheguem a conceitos estáveis e seguros (NETO, 2005), uma vez que verdades são construídas 

e desconstruídas continua e historicamente. Também, não ignoramos essas definições ou 

concepções que cientificamente foram construídas. Elas não são nosso ponto de partida, mas 

aparecem no texto e nos servem de parâmetros para nossas análises.  

Muitas outras pesquisas no campo das políticas públicas e gestão da educação já se 

encarregaram de definir esses termos de forma mais aprofundada. Interessa-nos de maneira 

geral, refletir, se os conhecimentos e saberes em torno da gestão educacional, que sustentam o 

exercício do poder dos sujeitos no processo de implementação das políticas públicas que 

atualmente estão sendo implementadas, trazem algum tipo de implicação ou contribuição para 

os resultados desta implementação. 

Em síntese, a relevância deste capítulo está fundamentada na necessidade de 

compreender as principais transformações que permitiram novos modos de pensar e fazer a 

gestão e as políticas públicas na realidade educacional que rege o tempo presente. Modos 

esses, que promoveram o surgimento do PAR, principal mecanismo de planejamento e gestão 

da educação básica, adotados pelos municípios brasileiros e do qual esta pesquisa se apropria. 

 

 

2.1 O contexto de mobilização e de mudanças de concepção no campo da gestão 

educacional e da implementação de políticas públicas a partir da década de 1980 

 

As décadas de 1980 e 1990 corresponderam a períodos de muitas transformações no 

contexto político e educacional brasileiro. As alterações ocorridas a partir desse marco 

promoveram um novo modo de compreensão e funcionamento da gestão pública até então 

praticada no país, promovendo indubitavelmente a intensificação do debate em torno da 

gestão e das políticas públicas de educação, dando consequência então a novos modos de gerir 

a dinâmica da escola. 

Da conjuntura que desencadeou, embasou, orientou e fomentou debates e mudanças 

no campo da gestão educacional no período em destaque, surgiram documentos que 

influenciaram um novo modo de conceber e gerir a educação no país.  No entanto, elegemos 

como foco de discussão aqueles documentos que visivelmente mais influenciaram as formas 
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de dimensionar a teoria e os procedimentos no contexto das políticas e gestão da educação 

básica brasileira: a Carta de Goiânia em 1986, a redação dada pela Constituição Federal de 

1988, a Declaração Mundial de Educação para Todos em 1990, o Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado em 1995 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9.394/96. 

Após 20 anos de ditadura (1964-1985), fortaleceu-se o discurso democrático no Brasil. 

Nesse contexto, muitas entidades e movimentos se organizaram em defesa da democratização 

favorecendo um clima de reflexões e novas proposições nos diversos setores da sociedade. 

Desse modo, “o clima gerado pela perspectiva do fim da ditadura reacendeu os movimentos 

sociais e, com eles, inúmeras reinvindicações sociais, inclusive quanto à condução 

democrática do Estado e de suas políticas” (MINTO, 2010, p. 179). No campo educacional, 

essas proposições também começaram a efervescer. 

A IV Conferência Brasileira de Educação (CBE) ocorrida em setembro de 1986 com 

o tema “A Democracia e a Constituinte” concentrou debates em torno da problemática 

educacional brasileira e propôs princípios básicos a serem inscritos na Constituição.  

Organizada pela Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-graduação em Educação (Anped) e pelo Centro de Estudos Educação e 

Sociedade (CEDES), a IV Conferência Brasileira de Educação (CBE, 1986) promoveu uma 

importante mobilização da comunidade educacional congregando ainda outras entidades que 

deram origem ao Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP)
3
, além de 

educadores de todas as partes do país.  

Como resultado da IV Conferência, foi elaborada a Carta de Goiânia, principal 

manifesto do movimento da construção de consenso na educação brasileira e o ponto de 

origem do Fórum Nacional da Educação em Defesa da Escola Pública. Como pontuado no 

relatório final da Conferência, a Carta de Goiânia constituiu-se em um documento de 

indicação dos educadores brasileiros para a uma nova constituição e no que tange à gestão 

                                                             

3
 Entidades participantes do Fórum em Defesa pela Escola Pública: Associação Nacional de Educação (ANDE), 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES), Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação (ANPAE), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), 

(Confederação de Professores do Brasil), Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Central Geral dos 

Trabalhadores (CGT), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Federação das Associações de Servidores das 

Universidades Brasileiras (FASUBRA), Federação Nacional de Orientadores Educacionais (FENOE), Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Sociedade de Estudos e 

Atividades Filosóficas (SEAF), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e União Nacional dos 

Estudantes (UNE). 
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educacional, podemos destacar os princípios que mais especificamente estão relacionados a 

esta: 

 

19 - O Estado deverá garantir à sociedade civil o controle da execução da 

política educacional em todos os níveis (federal, estadual e municipal), 

através de organismos colegiados, democraticamente constituídos. 

20 - O Estado assegurará formas democráticas de participação e mecanismos 

que garantam o cumprimento e o controle social efetivo de suas obrigações 

referentes à educação pública, gratuita e de boa qualidade, em todos os 

níveis de ensino (IV CBE, 1986, p. 1243). 

 

 

Os princípios sistematizados na Carta de Goiânia, apesar de representarem os ideais 

em defesa da escola pública, não foram preservados na Constituinte. O projeto inicial foi 

alterado e prevaleceu em muitos momentos a proposta de um grupo de conservadores que 

defendiam os interesses privados. 

Apesar das limitações impostas, a Constituição de 1988 representou um marco da 

democracia no país e “movida por inúmeros acontecimentos que propeliram a participação 

popular, a Constituição Federal estabeleceu como um dos princípios do ensino público 

brasileiro, em todos os níveis, a gestão democrática” (MENDONÇA, 2001, p.84). Conforme 

afirmação de Minto (2010, p. 182), “[...] a partir desse momento, a legislação educacional 

passou a adotar uma nova terminologia para se referir à organização da escola, substituindo o 

termo administração por gestão” e desde então grandes discussões têm sido travadas para 

discutir as diferenças de sentido entre administração e gestão e definir os princípios de 

aplicação da gestão democrática. 

Ainda que representando um avanço, o texto constitucional limitou o princípio da 

gestão democrática, que mesmo sem ser negado, foi apresentado com restrições que o 

direcionavam, especificamente, ao ensino público (ALBUQUERQUE, 2012). Nesse sentido, 

a Constituição em seu Art. 206, inciso VI, toma como um de seus princípios a “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988), sem esclarecer de que 

modo deveria se processar a gestão do ensino nos setores privados.  

Nos anos seguintes ao da promulgação da referida Constituição, intensificou-se o 

discurso e a defesa de uma educação para todos. Assegurar uma educação pública e de 

qualidade, que pudesse atender a todas as demandas sociais não deveria ser uma preocupação 

apenas de educadores brasileiros. Como afirmação desta ideia, foi realizada em 1990 na 

Tailândia a Conferência Mundial sobre Educação para Todos que discutiu as necessidades 

básicas de aprendizagem e lançou a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. A 

conferência foi Organizada pelas Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
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(UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial. 

Como requisitos principais dessa declaração, foram apontados o desenvolvimento de 

uma política contextualizada de apoio, a mobilização de recursos e o fortalecimento da 

solidariedade internacional (UNESCO, 1990).  Como medidas de efetivação dos requisitos 

estabelecidos, fez-se necessária a expansão das discussões realizadas e logo os reflexos da 

conferência se estenderam a vários países que se enquadraram nas problemáticas anunciadas 

durante a conferência. 

Para Albuquerque, algumas iniciativas foram tomadas no Brasil no governo Itamar 

Franco (1992-1994), a partir da Conferência Mundial de Educação para Todos, 

principalmente no que se refere ao debate em torno de políticas educacionais, em especial, 

destaca-se a tentativa de retomada da política educacional, como podemos visualizar na 

citação a seguir.  

 
[...] houve uma tentativa de retomada da política educacional com os debates 

em torno da elaboração do Plano Decenal de Educação Para Todos, da 

Conferência Nacional de Educação para Todos (1994) e do Compromisso 

Nacional de Educação para Todos, documento norteador do Plano Decenal, 

em 1993 (ALBUQUERQUE, 2012, p. 123). 

 

 

Como apresentado no próprio documento do MEC, o Plano Decenal de Educação para 

Todos constituiu-se como uma política de governo e definido naquele momento como um 

conjunto de diretrizes de política, que deveriam favorecer a reconstrução do sistema nacional 

de educação básica por meio de estratégias de eliminação do analfabetismo e universalização 

do ensino fundamental, em um prazo previsto de dez anos, deixando de lado os imediatismos 

de programas educacionais e o desenvolvimento de ações descoordenadas ou isoladas. Ainda 

de acordo com o MEC, a aprovação do plano não descartaria a construção e aplicabilidade de 

um Plano Nacional de Educação já previsto na Constituição (BRASIL, 1993). 

Em síntese, podemos afirmar que a contribuição atribuída ao Plano Decenal de 

Educação Para Todos restringiu-se à criação de campos de debates em torno da 

democratização e universalização da educação, tendo em vista que o projeto idealizado ficou 

no papel e foi abandonado em 1995, após mudança presidencial. Esse momento representou 

não só uma mudança de governo, mas também uma mudança na forma de conduzir a política 

do país, com o objetivo de promover reformas nos diversos setores da sociedade e inclusive 

com o projeto de reformar toda a educação brasileira (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 

2012). 
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A propósito de efetivar as mudanças sociais mencionadas no parágrafo anterior e dar 

consistência ao projeto de Reforma do Estado almejado pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso, foi elaborado em 1995 o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que a 

partir daquele momento passou a definir objetivos e estabelecer diretrizes para a reforma da 

administração pública brasileira que vinha passando por momentos de crise desde a década de 

70. Reforma essa que promoveu uma redefinição no papel do Estado e que, através de suas 

estratégias, pretendia: 

 
[...] reforçar a governança - a capacidade de governo do Estado - através da 

transição programada de um tipo de administração pública burocrática, 

rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para 

uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o 

atendimento do cidadão (BRASIL, 1995, p. 13). 

 

 

No campo educacional, os reflexos da administração gerencial defendida no Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado influenciaram a partir desse momento a 

participação, descentralização e autonomia das escolas e dos seus agentes nos processos de 

tomada de decisão e gestão dos recursos financeiros. Nessa perspectiva, os gestores 

educacionais passaram a ser orientados para o desenvolvimento de práticas que viessem a 

promover a superação de um modelo denominado burocrático em favorecimento do modelo 

gerencial. 

Apesar de o modelo burocrático não ser foco das discussões, consideramos relevante 

pontuar suas principais características, a fim de compreender a emergência do discurso 

gerencial.  

 

Principais características do modelo burocrático: centralização das decisões 

nos órgãos de cúpula do ministério da educação, traduzida na ausência de 

autonomia das escolas e no desenvolvimento de cadeias administrativas 

hierárquicas; regulamentação pormenorizada de todas as atividades a partir 

de uma rigorosa e compartimentada divisão do trabalho; previsibilidade de 

funcionamento com base numa planificação minuciosa da organização; 

formalização, hierarquização e centralização da estrutura organizacional dos 

estabelecimentos de ensino (modelo piramidal); obsessão pelos documentos 

escritos (duplicação, certificação, arquivomania); atuação rotineira 

(comportamento estandartizados) com base no cumprimento de normas 

escritas; uniformidade e impessoalidade nas relações humanas; pedagogia 

uniforme: a mesma organização pedagógica, os mesmos conteúdos 

disciplinares, as mesmas metodologias para todas as situações; concepção 

burocrática da função docente (COSTA, 2003, p. 39). 
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Percebe-se nesse momento que houve uma mudança na forma de conceber e organizar 

a educação. Desse modo, com o intuito de dar sustentabilidade ao conjunto de mudanças que 

se pretendia instalar no campo educacional, foi pensado um dispositivo que pudesse 

sistematizar e trazer maior visibilidade aos princípios propostos na constituição.  Em meio ao 

contexto de mudanças ocasionadas pela reforma do Estado, foi instituída, em 20 de dezembro 

de 1996, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96.  

Não podemos deixar de considerar que a aprovação da nova LDB, após anos de 

discussões e debates representou um avanço para o campo educacional. No entanto, o 

documento trouxe em muitos aspectos apenas a repetição do que estava posto na constituição, 

quando na verdade se esperava normas bem definidas para o mesmo (PARO 2007). No que se 

refere à gestão da educação, podemos verificar com maior clareza essa falta de definição de 

normas e repetição de princípios, que deixou a partir daquele momento, a cargo dos sistemas 

de ensino a normatização da gestão democrática e reafirmação dessa no âmbito 

exclusivamente do ensino público. 

Sem desmerecer todas as demais conquistas alcançadas no campo educacional pós-

década de 80 e 90, podemos observar com cuidado que todos esses documentos e 

acontecimentos desde a Carta de Goiânia até a LDB nº 9.394/96 demarcaram bem a mudança 

de concepção de uma gestão educacional pautada na centralização de decisões, a outra 

pautada na participação da comunidade nos processos de gestão e mais especificamente, nos 

processos da gestão escolar democrática. Contudo, em um contexto gerencial esse discurso 

democrático é apropriado e assume novos direcionamentos e sentidos. 

Ao refletir essas alterações à luz dos postulados de Foucault, poderíamos dizer que 

essas mudanças configuram a passagem de uma concepção de gestão que teve seu discurso 

proposital e momentaneamente adormecido, para também de igual modo por meio do 

exercício do poder, eleger como vontade de verdade da época uma concepção de gestão 

gerencial que ao subjetivar os conhecimentos que a orienta faz emergir novas relações e 

sentidos para o discurso democrático que se expandia no período que se instalou a Reforma do 

Aparelho do Estado.  

 

 

 

 

 

 



45 
 

2.2 O discurso democrático no contexto gerencial de criação e implementação de 

políticas públicas e gestão da educação na atual conjuntura: contradições em destaque 

 

 

Muito tem se discutido sobre o caráter dos processos de gestão educacional e 

implementação de políticas públicas no campo da educação nos últimos anos no Brasil, 

sobretudo sobre a divergência e entrecruzamento de discursos que permeiam o exercício 

destas práticas.  Nesse sentido, que as ideias expostas nesta seção buscam compreender o 

caráter político educacional do país. Compreender esse caráter implica também compreender 

o modelo de Estado que o regimenta, pois acreditamos que um não acontece desvinculado do 

outro. 

Vimos na seção anterior como o discurso democrático foi se fortalecendo na sociedade 

brasileira desde o término da ditadura. Observamos ainda, que as práticas de gestão e de 

políticas educacionais tomaram um novo rumo com a Reforma do Aparelho do Estado, em 

especial a partir de 1996. Analisando o desenrolar desses dois diferentes momentos e a atual 

conjuntura educacional, verificamos um entrecruzamento de discursos e práticas pertencentes 

tanto ao modelo de gestão democrática, decorrentes das lutas políticas iniciadas na década de 

80, do século XX, quanto do modelo de gestão gerencial, decorrente das reformas de 1996. 

Ao discutir o gerencialismo e a gestão educacional no Brasil, Neto (2009) destaca que 

a gestão das políticas educacionais na atual conjuntura se encaixa em um modelo gerencial. 

No entanto, o discurso das atuais políticas do MEC defende a superação dos princípios 

gerencialistas, considerado pelo discurso oficial da presente época como um modelo que 

trouxe a fragmentação e prejuízos aos diversos níveis e modalidades da educação nacional. 

Em consequência, o que está previsto hoje na visão do MEC é a instituição e o 

desenvolvimento de uma gestão que incorpora os princípios de uma educação sistêmica, 

autônoma e, consequentemente, democrática, como podemos analisar nos grifos da citação a 

seguir. 

 

 

Diferentemente da visão sistêmica que pauta o PDE, predominou no Brasil, 

até muito recentemente, uma visão fragmentada da educação, como se 

níveis, etapas e modalidades não fossem momentos de um processo, cada 

qual com objetivo particular, integrados numa unidade geral; como se não 

fossem elos de uma cadeia que deveriam se reforçar mutuamente. Tal visão 

fragmentada partiu de princípios gerencialistas e fiscalistas, que tomaram os 

investimentos em educação como gastos, em um suposto contexto de 

restrição fiscal. [...] Criaram-se falsas oposições. [...] 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 

individuação voltado para a autonomia, não pode ser artificialmente 
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segmentada, de acordo com a conveniência administrativa ou fiscal. A 

(BRASIL, 2007b, p. 7). 

 

 

O Governo Federal apresenta em primeiro plano, um discurso pautado a todo instante 

na autonomia dos indivíduos e, portanto, na visão democrática e sistêmica de educação, em 

que o papel das políticas educacionais seria o de articular os diversos níveis e modalidades da 

educação nacional, promover a integração e a socialização dos indivíduos (BRASIL, 2007b). 

Mas, afinal, o que difere o modelo gerencial do modelo democrático e qual o discurso 

defendido em cada um? 

O discurso democrático evidentemente está pautado na concepção de democracia. 

Vimos anteriormente, que os dispositivos que regulamentam a gestão democrática da 

educação não a definem de forma específica, deixando o seu desenvolvimento a cargo das 

escolas ou outras instituições educacionais. Desse modo, decidimos tomar como referência 

para nossas discussões a concepção de democracia apresentada por Benevides: 

 

 
Democracia é o regime político da soberania popular, porém com respeito 

integral aos direitos humanos. A fonte do poder está no povo que é 

radicalmente o titular da soberania e que deve exercê-la – seja através de 

seus representantes, seja através de formas diretas de participação nos 

processos decisórios. É o regime de separação de poderes e, essencialmente, 

é o regime da defesa e da promoção dos direitos humanos. E quando me 

refiro à garantia dos direitos humanos, estou unindo a democracia política e 

a democracia social. A democracia política, herdeira do liberalismo, com as 

liberdades individuais e as liberdades públicas, que são o fundamento dos 

direitos civis elementares. A democracia social, fruto de lutas sociais e da 

consolidação dos valores da igualdade e da solidariedade, acrescidos ao 

valor da liberdade (BENEVIDES, 2002, p.72). 

 

 

Da concepção de democracia apresentada acima podemos depreender que essa só terá 

condições reais de se efetivar na medida em que o exercício do poder emanar do povo. O 

discurso e o ideal democrático, nesse sentido supõem a defesa e o respeito integral dos 

direitos humanos e ainda a integração política e social. Mas, será que essa integração tem 

ocorrido com as atuais políticas educacionais do MEC? 

Podemos apresentar a partir das análises do PDE e do PAR, as principais políticas para 

a educação básica que orientam as ações do MEC na atual conjuntura, melhor apresentadas no 

próximo capítulo, pois muitas contradições permeiam as práticas decorrentes desses dois 

planos que se complementam. O PAR, em especial, não foi um plano educacional gestado 

com a participação da população. O exercício do poder, portanto, não emanou do povo. Ao 
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exercer o poder de instituir um plano que não era de conhecimento da maioria, o governo 

federal e consequentemente, o PAR, já trouxe em si a contradição dos princípios de gestão 

democrática que carrega em seu discurso. 

Quanto ao discurso democrático conclamado cientificamente, analisamos que uma de 

suas principais regras diz respeito aos processos de decisão. Quanto a isso, não podemos 

afirmar que o processo de implementação do PAR se deu nos moldes democráticos, já que a 

modalidade de decisão adotada em seu ato de criação não foi a da maioria. Quanto às 

modalidades de decisão na democracia, Bobbio afirma: 

 

 

[...] no que diz respeito às modalidades de decisão, a regra fundamental da 

democracia é a regra da maioria, ou seja, a regra à qual são consideradas 

decisões coletivas – e, portanto, vinculatórias para todo o grupo – as 

decisões aprovadas ao menos pela maioria daqueles a quem compete tomar a 

decisão (BOBBIO, 2000, p. 31). 

 

 

Levando em consideração a afirmação desse autor e o surgimento do PAR, podemos 

verificar que o planejamento e a modalidade de decisão de criação do plano nesse sentido não 

foram da maioria, apesar de a maioria ter aderido ao plano. Foi uma adesão condicionada aos 

interesses do Governo Federal e orientada por um discurso de melhores condições financeiras, 

sem muitos esclarecimentos, mas relativamente atraente para os municípios que sofrem com a 

pouca quantidade de recursos. Desse modo, a regra das decisões coletivas a princípio não foi 

levada em consideração no processo de implementação do PAR no município de Belo 

Campo, apesar de fazer parte dos documentos que fundamentam o seu surgimento. 

 Nas análises realizadas durante a pesquisa, foi possível perceber que os representantes 

legais da educação no município de Belo Campo não possuíam os conhecimentos plenos 

sobre os reais objetivos do PAR em sua fase inicial. Isso implica saber que os sujeitos que 

fazem a educação no município não tiveram a oportunidade de acompanhar a evolução do 

planejamento e definição de objetivos do plano. A política estava ali para ser executada 

conforme as orientações do MEC, e inclusive tardaram a chegar naquele momento, 

contradizendo mais uma vez o ideal democrático defendido no campo e no discurso científico. 

A respeito da necessidade de um olhar atento dos cidadãos frente a acontecimentos de ordem 

pública e política, Ferreira defende que: 

 

 

O ideal democrático supõe cidadãos atentos à evolução da coisa pública, 

informados dos acontecimentos políticos, dos principais problemas, capazes 

de escolher entre as diversas alternativas apresentadas pelas forças políticas 
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e fortemente interessados em formas diretas ou indiretas de participação 

(FERREIRA, 2000, p. 171). 

 

 

Tratando-se o PAR de uma política educacional que prega o ideal de uma gestão 

democrática da educação, conforme pontua o discurso científico, é necessário que o 

acompanhamento da evolução dessa política pública seja procedido, portanto, por todos os 

interessados na melhoria da qualidade da educação e por todos os cidadãos que queiram 

repensar as estruturas de poder que sustentam as práticas de gestão educacional e 

implementação de políticas. Nesse sentido, a gestão democrática demanda participação. Está 

assentada “[...] no pressuposto de que a educação é um processo social colaborativo que 

demanda a participação de todos da comunidade interna da escola, assim dos pais e da 

sociedade em geral” (LÜCK, 2009, p. 70). Na concepção de Dourado, a gestão democrática 

da educação é entendida como:  

 
 

[...] processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos 

limites da prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades desta prática 

social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de 

efetiva participação e de aprendizado do “jogo” democrático e, 

consequentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário que 

permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas educativas. 

(DOURADO, 2003, p. 79).  

 

 

Os grifos na concepção apresentada por Dourado nos leva à reflexão de que, para se 

efetivar o exercício da gestão democrática é necessário, logo, um aprendizado. Aprendizado 

de princípios e atitudes que não restrinja exclusivamente ao campo educativo, mas que nele se 

perceba seus reflexos. No discurso democrático, a participação não pode estar condicionada a 

interesses individuais ou de pequenos grupos. Deve ser um interesse coletivo, da maioria, que 

traga perspectivas de transformação das relações de poder, minimizam o desempenho da 

população e favoreçam a autonomia da comunidade nos processos de decisão. Mas de que 

modo tem se configurado a gestão democrática no contexto gerencial das políticas públicas e 

gestão da educação? 

As mudanças ocasionadas pela Reforma do Aparelho do Estado em 1996 trouxeram 

também para o campo educacional a necessidade de modernização do sistema capitalista e o 

fortalecimento do gerencialismo. O gerencialismo tornou-se, em grande parte do mundo 

capitalista uma nova estratégia para a gestão pública e para a melhoria do desempenho 

governamental com o objetivo de aumentar a eficiência e a efetividade de órgãos públicos. 
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Assim, podemos compreender a concepção gerencial de gestão: 

 

[...] uma das estratégias disseminadas mundialmente, como eficaz para 

corrigir os rumos do sistema capitalista, foi a reorganização do Estado, tendo 

como referência a chamada concepção gerencial de gestão oriunda do setor 

privado. Essa concepção de gerência defende, nas suas diretrizes, o controle 

interno via responsabilização dos trabalhadores no decorrer do processo 

produtivo, como forma de aumentar a eficiência e a eficácia das empresas 

(LOPES; CASTRO, 2012, p. 26). 

 

Buscando superar o ideal burocrático que durante muito tempo predominou nas 

práticas de gestão e implementação das políticas públicas educacionais, o modelo gerencial 

trouxe uma nova forma de perceber e solucionar os problemas que afetavam o 

desenvolvimento de práticas educativas eficazes, em especial no Brasil, a partir da década de 

90, atribuindo aos gestores educacionais e aos demais envolvidos no processo educativo uma 

responsabilização pela falta de qualidade instalada no quadro educacional do período.  O 

modelo gerencial está assim caracterizado na visão de Castro: 

 

 

O modelo gerencial se caracteriza pela busca da eficiência, pela redução e 

controle dos gastos públicos, pela demanda de melhor qualidade dos serviços 

públicos, pela descentralização administrativa, atribuindo maior autonomia 

às agências e aos departamentos. Exigem-se dos gerentes habilidades e 

criatividade para encontrar novas soluções, sobretudo para aumentar a 

eficiência, pelos modelos de avaliação do desempenho. Há preocupação, 

portanto, do produto em detrimento dos processos (CASTRO, 2009, p.30). 

 

 

A partir de um contexto gerencial de gestão da educação, planejamento e 

desenvolvimento de políticas educacionais é possível perceber, portanto, uma orientação 

voltada para diminuição dos gastos públicos, em que esse modelo esteja focado na avaliação 

dos resultados e não exclusivamente no controle dos mesmos. 

Nessa perspectiva, é necessário incorporar uma cultura mais consciente dos gastos 

públicos, abrangendo funções descentralizadas que desconcentre as organizações estatais ou 

ainda se deleguem funções para organizações não estatais. Perseguir metas, conduzir 

planejamentos estratégicos e responsabilizar os gestores perante a sociedade também são 

características que predominam no modelo de gestão gerencial (IBIDEM).  

Defende-se com isso, no contexto gerencial, um discurso de modernização da gestão 

pública como forma de qualificar a educação e os profissionais que dela fazem parte, além de 

elevar a bandeira pela instituição de mecanismos de participação e controle social. No 

contexto gerencial, a ideia de participação, autonomia e descentralização está também 
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associada à ideia de democratização. Contudo, no discurso de fato democrático, algumas 

destas ideias assumem sentidos diferentes daqueles que permeiam as práticas gerencialistas. 

No que se refere ao processo de democratização, Castro (2009, p. 37) afirma que: “[...] 

democratizar a educação requer a participação da sociedade no processo de formulação, de 

avaliação da política educacional e na fiscalização de sua execução por meio de mecanismos 

institucionais”, mas se observa nas políticas da atual conjuntura, consideradas por 

especialistas como gerencialistas, que a participação popular não tem chegado ao campo de 

formulação dessas políticas, a exemplo do PDE e PAR. Foram políticas que chegaram prontas 

e a participação, a princípio voluntária, que implicaria uma autonomia para o município 

decidir ou não a conveniência de sua participação, torna-se nesse sentido um processo 

obrigatório disfarçado, já que condiciona o repasse de recursos financeiros à adesão ao plano. 

A participação no contexto atual das políticas públicas e gestão da educação se 

encontram mais na perspectiva de ser gestor ou usuário da política, do que, necessariamente, 

ser seu formulador, avaliador e fiscalizador. Quanto à autonomia e a descentralização, 

elementos essenciais do discurso e das práticas de caráter democráticos, segundo os quais 

o seu conceito está ligado à ideia de autogoverno, em que os sujeitos se regulam por 

regras  próprias, podemos enfatizar neste contexto, que tal autonomia se exerce de forma 

controlada.  

A autonomia deste modo não é uma autonomia construída coletivamente pelos anseios 

da comunidade, como se defende no discurso democrático, e sim uma autonomia decretada, 

que consiste na transferência de competências para outras instâncias educacionais 

(BARROSO, 1996). No mesmo sentido, segue também a ideia de descentralização, que no 

contexto gerencial assume a forma da desconcentração, ou seja, de redistribuição de tarefas ou 

recursos para órgãos locais, enquanto a descentralização, importante característica da 

democratização, se efetivaria por meio da transferência do poder de decisão e de autoridade 

(REZENDE, 2005). 

Levando em consideração o PAR e as características do modelo gerencial de gestão, 

conseguimos apontar aqui os princípios básicos que nos fazem entendê-lo como uma política 

de cunho gerencialista. Nesse sentido, identificamos que o PAR tem como principal 

argumento de existência a elevação do Ideb. Para que seu objetivo seja alcançado ao longo do 

período estabelecido, é necessário que se persigam metas e isso se dá por meio da condução 

de planejamento estratégico tanto por parte das secretarias municipais de educação com o 

PAR, quanto com as escolas, por meio dos programas vinculados ao PDE.  Os gestores são, 

assim, responsáveis diretos por melhores resultados e a qualidade dos serviços ofertados é 
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aferida por meio de avaliação de desempenho. Por essas e outras características aqui 

apresentadas, consideramos o PAR uma política vinculada ao modelo gerencial de gestão. 

Em síntese, o que verificamos a partir das reflexões acima, é que apesar de apresentar 

um discurso democrático, as atuais políticas do Ministério da Educação apresentam 

características essencialmente gerencialistas. Uma confusão de termos e sentidos se instalam 

entre esses dois modelos de gestão, contudo, é necessário saber a distinção entre os dois a fim 

de compreender também suas intencionalidades e usos no campo educacional. Quanto aos 

entrelaçamentos existentes entre o discurso democrático e o discurso gerencial, Lopes e 

Castro pontuam que: 

 

No interior desse labirinto, a gestão gerencial, em alguns momentos, parece 

ir em direção à gestão democrática, e a gestão democrática confunde-se com 

a gestão gerencial. Defende-se, porém que, embora haja intercessões entre 

esses conceitos, é preciso, insistentemente, distinguí-los, caso se deseje 

propugnar por uma escola pública de qualidade. Entende-se que gestão 

democrática e gestão gerencial são formas de administração distintas, 

antagônicas. Perpassam uma e outra concepção de gestão, diferentes 

conceitos de Estado, políticas sociais, participação e educação (LOPES; 

CASTRO, 2012, p. 42). 

 

 

Podemos concluir que no contexto gerencial de políticas e gestão da educação, as 

práticas de gestão democrática perdem espaço, apesar de marcarem presença no discurso que 

orienta o processo de formulação de políticas do MEC. Mesmo tentando superar este enfoque 

gerencialista ainda não foi possível perceber por parte do Estado práticas mais consistentes de 

gestão democrática no campo em análise. O que implica saber, portanto, que nem o modelo 

gerencial nem o modelo democrático conseguiram alcançar plenitude, promovendo a 

existência de um modelo hibrido de gestão. 

 

 

2.3 O redirecionamento dos objetivos, da gestão e das políticas públicas para a educação 

básica a partir do Governo Lula: o foco na elevação do Ideb 

 

Como apontado nas reflexões apresentadas na seção anterior, o PAR, ferramenta de 

gestão que articula políticas públicas educacionais, está no foco das discussões e no 

entrecruzamento de discursos que assumem características de um modelo de gestão 

democrática da educação, mas no fundo se efetiva em um contexto característico do modelo 

gerencial. Nesse sentido, a elevação do Ideb, uma de suas principais bandeiras, implica um 

direcionamento e o alcance de uma meta a ser alcançada, com vistas à melhoria da qualidade 
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da educação. Desde o Governo Lula (2003), até a presente época, a gestão e as políticas 

educacionais também passaram a se revestir desse caráter de elevar os índices aferidos da 

qualidade da educação. 

Pretendemos então, nesta seção, é discutir o direcionamento das políticas públicas para 

a educação básica a partir do início do Governo Lula (2003), considerando que a lógica de 

criação e reformulação das políticas educacionais a partir deste período passou a incorporar o 

princípio de elevação do Ideb. É também, a partir desse período, que é dada centralidade ao 

discurso político educacional da efetivação do regime de colaboração e maior 

responsabilização dos entes federados na melhoria dos resultados educacionais, mediante os 

péssimos resultados verificados até então no Brasil. 

Tratando-se esta pesquisa de uma abordagem de política pública educacional, não 

podemos deixar de levar em consideração que “[...] a concepção de políticas públicas nasce 

entrelaçada com a ideia de intervenção estatal” (MAFASSIOLI, 2011, p. 45). A 

responsabilidade, em sua maior parte, é atribuída ao Estado, cabendo a este a mobilização 

pelos recursos destinados ao processo de elaboração, execução e monitoramento das diversas 

políticas públicas. Nesse contexto, as transformações que ocorrem no campo das políticas 

públicas, também, apresentam ampla relação com as transformações ocorridas na organização 

e redefinição do papel do Estado. Podemos fundamentar essas proposições a partir da seguinte 

formulação de Neves acerca das políticas sociais: 

 

As políticas sociais têm sua gênese e dinâmica determinadas, pelas 

mudanças qualitativas ocorridas na organização da produção e nas relações 

de poder que impulsionaram a redefinição das estratégias econômicas e 

político-sociais do Estado nas sociedades capitalistas (NEVES, 1994, p. 11). 

 

 

Considerando, nesse sentido, as transformações impulsionadas pelo modelo 

gerencialista, decorrentes das influências neoliberais, entendemos que o Estado encontra nas 

políticas públicas uma maneira específica de formar mão de obra e com o propósito de dar 

sustentabilidade ao sistema capitalista. Sendo assim, as políticas educacionais carregam os 

reflexos dessas transformações, exigindo compreendê-las sempre em relação ao Estado. Do 

ponto de vista dessa afirmação, Oliveira (2010) defende: 

 

 

[...] as políticas educacionais podem ser definidas como programas de ação 

governamental, informadas por valores e ideias que se dirigem aos públicos 

escolares e que são implementadas pela administração e os profissionais da 

educação. Nessa abordagem, a política educacional é sempre estatal e de 
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caráter institucional, portadora de uma intencionalidade. O que exige, então, 

compreendê-la sempre no âmbito do Estado e sujeita às decisões 

governamentais (OLIVEIRA, 2010, p. 1).  

 

 

Na perspectiva da citação anterior, buscamos compreender o direcionamento dado às 

políticas educacionais a partir do Governo Lula. A propósito do que pontuam Santos e Alves 

(2011), o Governo Lula (2003-2010) herdou uma trajetória neoliberal, mantida de forma 

agressiva pelo Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e iniciada no Governo 

Collor em 1990. O Governo Lula, apesar das expectativas de mudança por parte da 

população, não apresentou grandes transformações em seu primeiro mandato para a área 

educacional. 

 

 
Os primeiros anos do governo Lula foram marcados muito mais por 

permanências que por rupturas em relação ao governo que o antecedeu. Os 

dois primeiros ministros da Educação não chegaram a estabelecer uma 

agenda que se contrapusesse a anterior. Apesar das tentativas do Ministério 

da Educação nesses primeiros anos de imprimir nova marca a politica 

educacional em curso, no geral observou-se a mesma fragmentação e 

descontinuidade da década passada (OLIVEIRA, 2011, p.327). 

 

 

Sofrendo fortes pressões no setor educacional por não cumprir as promessas de 

campanha e por manter políticas mais assistencialistas e compensatórias, as primeiras 

mudanças mais significativas no Governo Lula só foram registradas no fim do primeiro 

mandato. Essas pressões surgiram tanto por parte da população quanto pelas influências de 

organismos internacionais, que, sobretudo, na América Latina têm garantido empréstimos e 

definido políticas de financiamento aos países abrangidos. 

Referindo-se mais especificamente às mudanças implementadas na década de 1990 no 

campo das políticas públicas educacionais, Krawczyk e Rosar (2000, p. 1) pontuam que “[...] 

quase todos os países da América Latina iniciaram reformas educativas resultantes, em grande 

medida, de um processo de indução externa articulada com as políticas de organismos 

internacionais de empréstimos para os países da região”.  

Essas reformas, em certa medida, propuseram uma reconfiguração no sistema 

educacional desses países, que, segundo Ibidem (p. 20) “[...] compreende o 

redimensionamento da relação entre o Estado e a sociedade civil e do desenvolvimento das 

condições institucionais para implementar a reorganização de todo o sistema educacional”. 

Aqui no Brasil, mais especificamente a partir do Governo Lula, essa preocupação em 

reorganizar o sistema educacional, se intensificou a partir da própria reorientação do Sistema 
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Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 2005, que passou a ser composto pela 

Avaliação da Educação Básica (Aneb), pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(Anresc) ou Prova Brasil, permitindo a aferição do Ideb e, mais recentemente, em 2013, pela 

incorporação da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). 

 

Desde então, especialmente no âmbito das políticas educacionais, vêm 

ocorrendo a ampliação e a consolidação dos processos de avaliação externa 

da educação em todos os níveis de ensino. Na educação básica, a criação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), em 1990, sua 

reformulação, em 2005, com a criação da Prova Brasil, e o lançamento do 

Ideb, em 2007, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), demonstra a consolidação das políticas de avaliação padronizadas 

nacionalmente. (SILVA; LIRA, 2012, p. 29). 

 

 

O novo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, adotado pelo Brasil a 

partir deste momento, deu um novo direcionamento para as políticas, projetos e programas 

direcionados à educação básica nacional, que passaram a ser orientadas pela elevação do Ideb. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, já apontava um 

propósito implícito em adotar um sistema de avaliação e de transformá-lo em um instrumento 

de mudança da realidade educacional do país, visando à melhoria do padrão de qualidade do 

ensino, contudo, o sistema de avaliação educacional brasileiro só tomou uma forma mais 

consistente a partir da aferição do Ideb. 

A implementação de um novo sistema de avaliação para a educação básica promoveu 

mudanças nas formas de planejamento e aplicabilidade das políticas públicas educacionais. 

No contexto escolar, mais precisamente, onde os processos de avaliação acontecem, estas 

mudanças impactaram significativamente. 

Referindo-se aos impactos provocados pela implantação do sistema de avaliação da 

educação, podemos afirmar que: “as políticas educacionais implantadas no Brasil na última 

década do século XX, dentre elas, a implantação e ampliação dos exames de avaliação, 

principalmente na educação básica, vem ocasionando grande impacto na organização escolar 

e no trabalho docente”. (SILVA; LIRA, loc. cit.). 

Com o propósito de diagnosticar a realidade das escolas públicas brasileiras, os 

resultados do Ideb têm sido usados de modo a formular ou reformular as políticas públicas 

educacionais para a educação básica e promover uma mudança no contexto prático da escola, 

principalmente no que diz respeito à gestão escolar, estruturação e reestruturação do currículo 

e do processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, o discurso oficial aponta o objetivo de 

sua política nacional de educação:  
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[...] o objetivo da política nacional de educação deve se harmonizar com os 

objetivos fundamentais da própria República, fixados pela Constituição 

Federal de 1988: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (BRASIL, 2007b, p. 6).  

 

 

Na tentativa de alcançar o objetivo estabelecido para a política educacional do país, e, 

em alinhamento à proposta de elevação dos índices do Ideb, o Governo Federal tem associado 

ao desenvolvimento das políticas educativas, ações e cursos de formação que buscam adequar 

profissionais e espaços às necessidades reais do município. No âmbito da educação básica, o 

Governo Federal destaca, conforme exposição do quadro 03, as seguintes ações, políticas e 

programas para a educação básica. 

 

 

Quadro 3 - Políticas, ações e programas em destaque na/para a educação básica na atual 

conjuntura 
 

AÇÕES, POLÍTICAS E PROGRAMAS NA/PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

01 Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação (Profuncionário) 

02 Ensino Fundamental de 9 anos. 

03 Escola de Fronteira 

04 Escola de Gestores da Educação Básica 

05 Explorando o Ensino 

06 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais (Fundeb) 

07 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

08 Olimpíadas da Língua Portuguesa 

09 Olimpíadas de Matemática (OBMEP) 

10 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

11 Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (Proemi) 

12 Plano de Ações Articuladas (PAR) 

13 Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) 

14 Plano Municipal de Educação 

15 Plano Nacional de Educação 

16 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) 

17 Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação (Pradime) 

18 Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (Progestão) 

19 Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Pró-

letramento) 

20 Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (Gestar II) 

21 Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil (Proinfantil) 

22 Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 

23 Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

24 Programa Ensino Médio Inovador (Proemi) 

25 Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância) 

26 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

27 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 

28 Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas Ações do FNDE (Formação pela Escola) 
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29 Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA) 

30 Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

31 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

Fonte: MEC, 2015. 

 

 

Dentre as principais ações, políticas e programas para a educação básica, apresentados 

anteriormente, verificamos um número significativo de esforços reunidos pelo Governo 

Federal pela melhoria da qualidade da educação. Entretanto, esses esforços não têm sido 

suficientes para garantir a articulação entre os diversos níveis e etapas da educação nacional. 

As contradições entre o discurso oficial e aquilo que de fato se efetiva no campo das políticas 

públicas e gestão da educação, no Governo Lula, apontam para a continuidade da lógica 

educacional que já vinha sendo empregada no Governo de Fernando Henrique Cardoso, como 

apontam os resultados dos estudos de Leher (2010) apresentados na citação a seguir: 

 

 
[...] as iniciativas do Governo Lula da Silva seguiram os trilhos da política 

educacional do Governo Cardoso, como o apoio ao setor privado por meio 

de isenções tributárias, os contratos de gestão entre os municípios, estados e 

MEC, a avaliação produtivista dos resultados (Enade, Enem, Saeb, Provinha 

Brasil), as medidas focalizadas, o entusiasmo pela educação a distância, a 

disjunção da formação profissional e do ensino propedêutico, o conceito de 

educação rural proveniente do programa Escola Nova colombiano (LEHER, 

2010, p. 409). 

 

 

Constata-se a partir das informações dispostas nesta seção e dos resultados dos estudos 

de Leher (2010), que apesar de propor uma nova organização para a educação básica, com 

foco nas políticas de avaliação e de elevação do Ideb, ainda não foram percebidos resultados 

significativos na melhoria da qualidade da educação. Os procedimentos de planejamento, 

execução, avaliação e monitoramento das políticas públicas e gestão da educação, ainda não 

conseguiram se articular e consolidar os objetivos propostos pelo governo federal, que em 

regime de colaboração com estados e municípios deveriam garantir o cumprimento do Plano 

de Metas Compromisso Todos Pela Educação, bem como as 28 diretrizes que o orientam. 
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2.4 As relações dos entes federados nos processos de gestão e de implementação do 

regime de colaboração na implementação do PAR – Plano de Metas no município de 

Belo Campo 

 

 

A construção e articulação de um Sistema Nacional de Educação (SNE) tem sido alvo 

de debates nos últimos anos e emerge de forma mais consistente na Conferência Nacional de 

Educação (CONAE – 2010).  Políticas de Responsabilização, avaliação, descentralização e 

criação de programas e projetos são características marcantes que se intensificaram no 

Governo Lula e ainda persistem no atual governo, mas observamos a partir da análise do 

documento final da CONAE, que a criação de um efetivo SNE ainda tarda a se concretizar 

pela não regulamentação do regime de colaboração. Acerca do SNE e do regime de 

colaboração, o discurso oficial aponta: 

 

A ausência de um efetivo sistema nacional de educação configura a forma 

fragmentada e desarticulada do projeto educacional ainda vigente no País. 

Assim, a sua criação passa, obrigatoriamente, pela regulamentação do 

regime de colaboração que envolva as esferas de governo no atendimento à 

população em todas as etapas e modalidades de educação, em regime de 

corresponsabilidade, utilizando mecanismos democráticos, como as 

deliberações da comunidade escolar e local, bem como a participação 

dos/das profissionais da educação nos projetos político-pedagógicos das 

instituições de ensino. (BRASIL, 2010, p. 22). 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 211, afirma que: “a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de 

ensino” (DEM, 1988). Essa mesma ideia de organização dos municípios em regime de 

colaboração está presente no Art. 8º da LDB nº 9394/96. Assim, a desregulamentação, ou 

seja, a inexistência de normas que fixem regras para que esse regime de colaboração aconteça 

tem sido um impeditivo para a construção do SNE articulado. A Constituição Federal de 

1988, ao optar pelo regime de colaboração, não levou em consideração as tensões, próprias de 

interesses conflitantes, que se manifestam nas relações entre as instâncias de exercício de 

poder. Mas afinal de contas, o que implica o regime de colaboração? 

Em análise ao discurso científico, Costa (2010, p. 109) afirma-se: “[...] compreender a 

colaboração da união para com estados e municípios, no que tange às políticas educacionais, 

visa a uma ação supletiva, especificamente nas regiões mais carentes do país, numa tentativa 

de equalização de oportunidades educacionais”. Porém, a deficiência na legislação brasileira 

acaba por impedir esta ação. 
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No campo prático da educação, percebe-se que, na maioria das vezes, o descaso com a 

educação baseia-se no fato de que não se encontra definido em qualquer lugar qual a 

responsabilidade de cada ente federado no processo de elaboração e implementação das 

políticas públicas educacionais. Aliado a esse fator, as práticas de gestão autoritárias, ainda 

presentes na maioria dos municípios, não contribuem para articulação dos sistemas de ensino 

e consequentemente para atuação em regime de colaboração com estados e União.  

Identificamos desse modo, a necessidade de construção de um campo de saber em 

torno da regulamentação do regime de colaboração, que seja capaz de orientar as relações de 

poder que aí se exerçam. Para Foucault (2013b, 27), “[...] todo conhecimento seja ele 

científico ou ideológico, só pode existir a partir de condições políticas que são condições para 

que se formem tanto os sujeitos quanto os domínios de saber”. Refletindo as ideias de Idem 

(2013b) em relação a desregulamentação do regime de colaboração, podemos dizer, que se 

essas condições não forem politicamente criadas, dificilmente produziremos sujeitos capazes 

de promover transformações mais profundas na sociedade, e induzir práticas menos 

autoritárias nas relações estabelecidas entre os entes no processo de implementação do regime 

de colaboração. 

As ideias do parágrafo anterior nos levam à reflexão de que, se não há definição 

legitimada sobre qual papel que cada um deve desenvolver, não há a quem responsabilizar 

pelos péssimos resultados alcançados no ensino público brasileiro. E a fim de superar essas 

contradições, o Ministério da Educação (MEC) procurou desenvolver uma política de 

articulação do SNE. 

 

Desta forma, objetiva-se o desenvolvimento de políticas públicas 

educacionais nacionais universalizáveis, por meio da regulamentação das 

atribuições específicas de cada ente federado no regime de colaboração e da 

educação privada pelos órgãos de Estado. O Sistema Nacional de Educação 

assume, assim, o papel de articulador, normatizador, coordenador e 

regulamentador do ensino público e privado e financiador dos sistemas de 

ensino públicos (federal, estadual/DF, e municipal), garantindo finalidades, 

diretrizes e estratégias educacionais comuns, mas mantendo as 

especificidades próprias de cada um. Em tal sistema, os conselhos nacional, 

estaduais, do Distrito Federal e, municipais, com gestão democrática, são 

fundamentais para a supervisão e manutenção das finalidades, diretrizes e 

estratégias comuns (BRASIL, 2010a, p. 21). 

 

 

Considerada a agência dominante de produção, financiamento e regulação das 

políticas públicas, o Estado é talvez o mais importante veículo de mobilização de forças, 

processos e ações político-sociais de conservação ou transformação social (GOMES, 2011). 
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Deste modo, com o intuito de promover as articulações necessárias à construção do Sistema 

Nacional de Educação, o Estado brasileiro conta com ajuda dos municípios na elaboração e 

implementação do Plano de Ações Articuladas (PAR), que surge na segunda metade do 

Governo Lula em 2007, juntamente com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), a 

fim de preencher as lacunas deixadas pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Seguindo a 

lógica do discurso oficial, o planejamento a curto e longo prazo tornaram-se elementos 

essenciais do PDE e, consequentemente, do PAR. 

 
O planejamento é uma das estratégias utilizadas para imprimir racionalidade 

ao Papel do Estado e institucionalizar “as regras do jogo” na administração 

das políticas governamentais. Durante o Século XX, tornou-se comum 

estabelecer uma estreita conexão entre o plano e a institucionalização da 

centralização administrativa. Segundo esse postulado, Estado e Planejamento 

seriam sinônimos de autocracia. Interpretações diferenciadas podem advir 

dessa relação, dependendo da orientação politica do Estado. Uma delas 

estabelece conexão entre descentralização e democracia, admitindo-se que o 

planejamento pode ser o instrumento por meio do qual se estabelecem 

politicas descentralizadas, dando a ideia de Estado como a entidade na qual a 

sociedade inteira se representa (FERREIRA; FONSECA, 2011, p. 70). 

 

 

O Governo Federal acredita, portanto, que o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) e o Plano de Ações Articuladas (PAR) terão papel fundamental na proposta de 

efetivação do regime de colaboração, fazendo com que os entes federados assumam uma 

maior responsabilização pela melhoria da qualidade da educação no país. 

Diante da importância atribuída ao regime de colaboração na construção do SNE, é 

necessário compreender de que modo o discurso oficial caracteriza e atribui sentido ao termo 

regime de colaboração, para entendermos o que os sujeitos da implementação do PAR 

pensam a respeito da temática. Seguindo essa linha de pensamento, o discurso oficial atribui 

então, a seguinte significação ao regime de colaboração. 

 

 

Regime de colaboração significa compartilhar competências políticas, 

técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e 

desenvolvimento da educação, de forma a concertar a atuação dos entes 

federados sem ferir-lhes a autonomia. Essa simples divisão de tarefas se 

articula em grandes eixos (educação básica, superior, profissional e 

continuada). Com regras transparentes e metas precisas, passiveis de 

acompanhamento público e controle social, pode pôr em marcha um avanço 

perceptível e sólido (BRASIL, 2007, p. 10). 
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Em análise ao discurso oficial, e consequentemente, à vontade de verdade do Governo 

Federal, verificamos, deste modo, algumas inconsistências que cerceiam a necessidade de 

regulamentação do regime de colaboração. Nessa perspectiva, a concepção de regime de 

colaboração, como visualizada nos grifos da citação anterior, adquire o sentido de 

compartilhar competência e dividir tarefas entre os entes federados. 

 Entendendo que as atuais políticas educacionais do governo federal e suas formas de 

gestão defendem um discurso democrático, acreditamos que tal concepção de regime de 

colaboração pudesse abranger um sentido bem mais amplo que este, uma vez que dividir 

tarefas e competências, sem diálogos e consensos, não garante a articulação do processo de 

colaboração.  

Considerando que a pesquisa se desenvolve a partir da análise da gestão educacional 

no contexto do PAR no município de Belo Campo, analisamos o posicionamento dos sujeitos 

da implementação em relação ao processo de implementação do regime colaboração, que se 

iniciou com a adesão ao Plano de Metas Compromisso todos pela Educação. 

Verificamos nas proposições dos parágrafos anteriores que inconsistências na 

implementação do regime de colaboração surgem, justamente, por não haver um campo 

teórico que regulamente saberes e regimente o desenvolvimento de tal regime, dando lugar a 

diferentes interpretações a seu respeito e permitindo, ainda, aos entes federados, no exercício 

de seu poder, conduzir práticas de políticas e gestão da educação conforme seus interesses e 

conveniências. Percebemos, portanto, a existência de pontos de resistência, a serem 

considerados no processo de compreensão das relações de poder que estão sendo exercidas 

neste processo, pois, segundo Foucault (2009, p. 3), “[...] para compreender o que são as 

relações de poder, talvez devêssemos investigar as formas de resistência e as tentativas de 

dissociar estas relações”. É nesse caminho que seguem as análises desta seção. 

Diante da argumentação do E1, identificamos o primeiro ponto de resistência 

decorrente da implementação do regime de colaboração em relação ao PAR – Plano de Metas. 

Inicialmente, ao negar aos municípios, um espaço de diálogo, sobre as funcionalidades da 

política educacional, o Governo Federal exerceu seu poder de resistência, ao ignorar a 

necessidade de esclarecer os enganos e confusões advindos de uma política educacional, que 

não teve sua origem debatida nos setores educacionais mais populares. 

 

 
No momento da implementação do PAR, considero que a relação 

estabelecida com o Governo Estadual e com o Governo Federal foi bastante 

confusa. Como eu já disse a gente não sabia direito o que era este plano. 

Fiquei sabendo depois, que o plano de ação que realizamos não tinha 
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condições de ser aplicado, pois a gente acreditava que tudo ali era de 

responsabilidade do Governo Federal. Tudo que a gente achava que era bom, 

a gente foi solicitando. Foi por conta desta falta de entendimento que 

solicitamos 40 quadras poliesportivas, ou seja, uma pra cada escola. Só tive 

essa compreensão quando saí da gestão do município e comecei a ouvir 

críticas sobre o planejamento que o grupo da secretaria tinha elaborado (E1).  

 

 

Ao referenciar os enunciados linguísticos “mandam projetos”, que aparece no discurso 

apresentado pelo E4, e “vem muitos programas ao mesmo tempo”, no discurso do E5, 

conforme os grifos das transcrições ao final do parágrafo, só reforçam a continuidade de uma 

falta de colaboração e a imposição de políticas e ações verticalizadas, de cima para baixo, 

deixando bem evidente aquela concepção de regime de colaboração defendida no discurso 

oficial, que entende esse regime como uma simples divisão de tarefas e competências, 

caracterizando o PAR, mais uma vez, como uma política educacional de cunho gerencialista. 

Vejamos então as falas do E4, representante dos coordenadores pedagógicos do município, e 

de E5, diretora, representando professores de zona rural, ao se posicionarem quanto às 

relações desenvolvidas no regime de colaboração no contexto do PAR em Belo Campo:  

 

A relação do Governo Federal, Estadual e Municipal, bem. [...] As vezes 

funciona bem, e as vezes não dá certo de forma alguma, principalmente 

quando mandam projetos e programas que não mudam em nada a realidade 

do município. É um desperdício de dinheiro. [...] Um exemplo? Os livros da 

EJA. Os alunos nunca conseguem acompanhar aqueles conteúdos. Não leva 

em consideração a realidade do município (E4). 

 

Tem pontos positivos e negativos. Pensando pelo lado da escola por 

exemplo, vejo que aumentou a quantidade de recursos que as escolas 

recebem. [...] só que tem um problema. [...] vem muitos programas ao 

mesmo tempo e com isso a escola fica sobrecarregada. [...] se a gente não 

faz, a escola perde recurso, só que, quando a gente faz tudo isso ao mesmo 

tempo, a gente acaba perdendo qualidade, pois são prazos curtos e a 

demanda é grande (E5).  

 

Os grifos também evidenciam que os pontos de resistência e também de contradição 

nos enunciados linguísticos do (E4) reside no fato de que, em se tratando de uma ação em 

regime de colaboração, a implementação do PAR, em qualquer que seja o planejamento ou 

estratégia de implementação, deveria levar em consideração o conhecimento da realidade 

local, com suas especificidades e principalmente as suas deficiências, no que concerne a 

superação dos desafios que se impõem à melhoria da qualidade da educação básica, tendo em 

vista que os problemas identificados no município não são os mesmos para todos os demais.  
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As análises nos levam a refletir que a falta de articulação com o município gera, 

consequentemente, um gasto desnecessário, já que os objetivos estabelecidos pelo governo 

federal nem sempre coincidem com os objetivos estabelecidos no âmbito municipal. 

Entendemos desse modo, que a participação dos entes federados em todas as etapas de criação 

e desenvolvimento das políticas e gestão da educação acarretaria um melhor desempenho e 

aproveitamento tanto na aplicação dos recursos quanto nos resultados a serem alcançados.  

Na perspectiva foucaultiana o Estado pode ser considerado uma forma de poder tanto 

individualizante, quanto totalizadora. Em especial neste caso, associamos o Governo Federal 

à ideia de Estado como forma de poder totalizadora (FOUCAULT, 2009), uma vez que ignora 

as especificidades dos municípios, ocupando-se apenas com o interesse da totalidade ou, no 

caso do PAR, com políticas e práticas universalizáveis e facilmente aplicáveis a todos os 

municípios, independentemente do grau de desafios que cada um precise superar. 

É possível analisar ainda nos enunciados linguísticos do E2, que os reflexos deste 

estado como força totalizadora, promovem também o sufocamento de práticas que levem em 

consideração a opinião do município, na medida em que, como bem pontua o atual dirigente 

municipal de educação, o Estado ao manter relações em regime de colaboração com o 

município, não consulta a base quanto à formulação de políticas e práticas que possam 

solucionar os problemas inicialmente diagnosticados. 

 Mesmo considerando esse tipo de relação como negativa, o E2 caracteriza sua relação 

com os demais entes federados no processo de implementação do regime de colaboração 

como uma relação tranquila. Essa aparente tranquilidade pode ser percebida nos grifos da 

transcrição a seguir. 

 

 

Com Belo Campo, com relação ao governo federal e o governo estadual é 

uma relação tranquila. Precisa, como eu falei antes superar o ponto negativo 

que é de não ouvir a base, de não ouvir o secretário, os gestores, os 

professores, os diretores, os coordenadores que é quem conhece a fundo o 

município [...] então fazendo isso eu acredito que o PAR só tende a melhorar 

(E2). 

 

 

Do ponto de vista de quem conduz a educação municipal, essa tranquilidade não 

deveria estar aí instalada, já que é um tipo de relação que pode trazer consequências negativas 

para a qualidade da educação ofertada. Quanto ao E3, que se posiciona do lugar de quem 

orienta práticas gestoras para a educação do campo, é possível analisar em sua enunciação um 

grau de positividade na forma de conceber o relacionamento do município com os demais 
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entes em relação ao regime de colaboração, considerando-o como bom e de muito diálogo, 

posicionando-se contrariamente à afirmação dos demais sujeitos entrevistados, como pode ser 

visualizado na transcrição a seguir: 

 

 

O relacionamento, ele é bom claro. [...] de muito diálogo, no entanto, como 

eu disse anteriormente a gente não deve acatar e achar que está tudo bom. 

Tem que ter autonomia pra poder ouvir e ver o que vem de cima pra baixo e 

olhar também o que é que o município pode adequar (E3). 

 

 

Ao afirmar que existe muito diálogo, o E3 cai em contradição, sugerindo uma forma 

de resistência quanto às orientações e políticas das quais o município participa, afirmando ser 

necessária uma autonomia do município para adequar as propostas do Governo Federal que 

não condizem com os espaços ou realidades nos quais essas práticas e políticas se 

desenvolvem. Considerando que, o relacionamento é bom e dialógico, como afirma a E3, não 

haveria necessidade de resistir aos mecanismos de Estado adequando suas práticas e políticas, 

pois, entendemos que no diálogo se encontra a possibilidade de discutir o melhor caminho 

para ambos. 

De modo geral, observamos que por não haver normas para regulamentação do regime 

de colaboração, todos os entes em algum momento acabam se isentando de suas 

responsabilidades e instituindo suas vontades de verdade. A fala da E6, um dos sujeitos mais 

influentes no processo de elaboração do PAR, evidencia na transcrição apresentada a seguir, 

esse direcionamento. 

 

Eu acho que em determinadas coisas sim, na maioria delas. [...] tem algumas 

dimensões que prosseguiram, andaram de uma forma tranquila, mas tem 

algumas que deixam a desejar porque a parte federal não faz, as vezes a 

municipal não faz. A municipal normalmente faz, é tranquilo, mas tem coisa 

que depende do Estado, tem coisa que depende da questão federal né, então 

o que depende deles, a gente não tem como pressionar e falar “eu quero, 

manda pra mim” (E6). 

 

 

Compreendemos a partir das análises que, no município de Belo Campo, assim como 

na maioria dos municípios brasileiros, o regime de colaboração só será efetivado na medida 

em que ficarem estabelecidas e normatizadas as responsabilidades de cada um dos entes neste 

processo de colaboração. Os acordos, termos de adesões e convênios assinados entre as partes 

interessadas ainda não foram capazes de exercer o poder de validar e efetivar em sua 

plenitude o regime de colaboração proposto pelo PAR – Plano de Metas. Reconfigurando o 
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caráter das práticas e políticas implementadas, o município acaba instituindo sua vontade de 

verdade, que através do discurso, exerce um jogo de poder, capaz de atender aos interesses do 

ente federado interessado (FOUCAULT, 2010). 

Em síntese, podemos afirmar que o objeto, o regime de colaboração, teve sua 

emergência delimitada sob as influências sofridas pelo processo de democratização na década 

de 1980. Contudo, a intensificação das discussões acerca do objeto em análise se dá 

conjuntamente à emergência do PAR e do Plano de Metas Compromisso Todos Pela 

Educação em 2007, em que um novo arranjo educativo foi firmado entre as três unidades 

federativas. 

Quanto à formação do conceito e regime de colaboração, podemos considerar que o 

discurso oficial o caracteriza como uma simples divisão de tarefas, enquanto no campo 

científico, esse deve estar associado a uma relação supletiva, que leve em consideração a 

equalização das desigualdades sociais e, em específico, no contexto do PAR, as de caráter 

educacionais.  

Quanto ao posicionamento dos sujeitos, ou modalidades enunciativas por eles 

assumidas foi detectado nas enunciações sobre a relação estabelecida entre os três entes 

federados fortes contradições e resistências se instalam no processo de implementação do 

regime de colaboração. Essas resistências e contradições ocorrem pela não regulamentação 

desse regime, que não obriga ou responsabiliza os ententes, a descumprir seus compromissos, 

oferecendo em troca, a força da vontade de verdade que cada um desses entes proclama. 

Nesse espaço de contradições que o PAR pretende-se consolidar como uma política 

articuladora e mobilizadora de ações pela melhoria da qualidade da educação nacional. 
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3 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO NO BRASIL E SUA IMPLEMENTAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DE BELO CAMPO 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar, caracterizar e discutir o surgimento 

do Plano de Ações Articuladas (PAR) no cenário nacional, tomando como referência a análise 

de documentos oficiais que fundamentaram seu aparecimento. Procuramos contextualizar, 

nesse sentido, o processo de implementação do PAR no município de Belo Campo, 

destacando a importância que os sujeitos da implementação atribuíram a esta política 

educacional.  

Interpretando o SIMEC (Módulo PAR) como um dispositivo de controle do MEC, 

estabelecemos, nesta seção, uma relação entre essa plataforma online e a noção de poder 

disciplinar de Michel Foucault, destacando esse dispositivo como um instrumento produtor de 

saber e de poder. 

As proposições que compõem as seções aqui expostas foram organizadas, levando-se 

em consideração o objetivo de analisar o processo de constituição do PAR em nível nacional e 

municipal, figurando-o como a principal ferramenta de gestão e política de articulação da 

educação básica na atual conjuntura. 

Partindo desse pressuposto, o Plano de Ações Articuladas (PAR) tem se configurado, 

na visão do Ministério da Educação (MEC), como uma importante política educacional, por 

incentivar e contemplar iniciativas de gestão, formação, práticas pedagógicas e de 

infraestrutura escolar e também por ter se tornado a principal via de adesão de convênios, 

programas educacionais e condição de repasse de recursos financeiros para fins educacionais 

aos municípios (BRASIL, 2007b).  

É possível destacar o surgimento do PAR no contexto das políticas públicas em 

educação no Brasil, associado ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), instituído 

pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, através da regulamentação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, tendo em vista a materialização do regime de 

colaboração com os municípios e, consequentemente, o alcance de melhores resultados nas 

dimensões pelas quais se orienta.  

Conforme assinala Oliveira (2011, p.328) “[...] por meio do Programa de Ações 

Articuladas (PAR), o governo federal buscou, por meio do MEC, a adesão dos municípios a 

uma política orientada pela elevação dos índices de desempenho dos alunos da educação 
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básica no Brasil”. Na perspectiva do MEC (BRASIL, 2007b), a elevação do Ideb implica 

melhoria da qualidade da educação básica. Segundo o discurso oficial, a busca pela melhoria 

da qualidade da educação está assentada na possibilidade de articular ações, políticas e 

programas com o propósito de integrar os diversos níveis e modalidades da educação 

nacional. Nesse contexto, o PAR torna-se o elemento central do PDE e do Compromisso 

Todos pela Educação. 

 

3.1 O PAR no contexto do PDE 

 

Compreender a proposta do Plano de Ações Articuladas (PAR) exige pensar os 

princípios do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), já que o PAR é elemento 

integrante e articulador do PDE. E pensar os princípios do PDE demanda uma reflexão sobre 

quais motivos levaram à criação de um novo plano de educação, já que em seu período de 

ocorrência (2007), o Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2011) se encontrava em pleno 

ciclo de validade. 

Tomando como ponto de partida a reflexão proposta, foi possível reunir, por meio de 

análises de documentos do MEC, algumas justificativas que fundam a existência do PDE. É 

importante considerar, que a formulação do PDE não contou com a participação da sociedade 

e tão pouco foi debatido por ela (GADOTTI, 2008), ficando a cargo do MEC fundamentar e 

apresentar à sociedade a finalidade de criação do seu próprio plano. 

Na lógica do MEC, o PDE traz como grande articulador “O Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação”, o qual foi instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril 

de 2007. Propõe um novo regime de colaboração, que busca articular a atuação dos entes 

federados – Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo primordialmente a decisão 

política, a ação técnica e o atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos 

indicadores educacionais. Em seu corpus, 28 diretrizes dão forma e conteúdo a um plano de 

metas entendidas como concretas, efetivas, que “[...] compartilha competências políticas, 

técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da 

educação básica” (SANTOS, 2011, p. 11). 

Em seu principal instrumento de justificativa, no livro intitulado “O Plano de 

Desenvolvimento da Educação: Razões, Princípios e Programas”, o MEC expõe os primeiros 

argumentos que traduzem os motivos que deram origem à criação de um novo plano de 

educação. Nessa perspectiva, a criação do PDE não desconsidera o PNE, pelo contrário, 

afirma estar alinhado a essa proposta, mas não deixa de apontar como uma grande deficiência 
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do PNE o fato de que esse não determina as ações necessárias ao cumprimento de suas metas 

(BRASIL, 2007a). No sentido de preencher a lacuna deixada pelo PNE, o PDE é assim 

apresentado pelo MEC: 

 
O PDE também pode ser apresentado como plano executivo, como conjunto 

de programas que visam dar consequência às metas quantitativas 

estabelecidas naquele diploma legal, mas os enlaces conceituais propostos 

tornam evidente que não se trata, quanto à qualidade, de uma execução 

marcada pela neutralidade (BRASIL, 2007b, p. 7). 

 

 

Com base na apresentação formulada pelo MEC e em uma análise comparativa entre 

PNE e PDE, Saviani (2009, p. 27) destaca que o PDE “não se constitui um plano, em sentido 

próprio. Ele define-se, antes, como um conjunto de ações que, teoricamente, se constituiriam 

em estratégias para a realização dos objetivos e metas previstos no PNE”. O Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 

2007, constitui-se em um conjunto de 52 ações; algumas delas foram incorporadas e outras 

foram sendo criadas. Tais ações encontram-se organizadas em quatro eixos, quais sejam: 

Educação Básica, Educação Superior, Educação Profissional e Tecnológica, Alfabetização e 

Educação Continuada (BRASIL, 2007b). 

Apesar de se estruturar em quatro eixos, fica claro na proposta do MEC que sua 

prioridade é a educação básica e em termos estruturais, no que se refere à educação básica, o 

PDE trouxe transformações no sistema de avaliação da educação, propondo uma atuação com 

foco na aprendizagem e na elevação do Ideb por meio de um conjunto de ações, que 

compreende mais de 40 programas desenvolvidos, prioritariamente em todo país com a 

proposta de superar as marcantes desigualdades educacionais e regionais existentes.  

Com ênfase no tratamento dado à qualidade da educação, o PDE pretende superar os 

resultados alcançados com o PNE sustentando-se em seis pilares: visão sistêmica da 

educação, territorialidade, desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e 

mobilização social (BRASIL, 2007b). Desse modo, a razão de ser do PDE está constituída: 

 

 

A razão de ser do PDE está precisamente na necessidade de enfrentar 

estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. Reduzir 

desigualdades sociais e regionais, na educação, exige pensá-la no plano do 

País. O PDE pretende responder a esse desafio através de um acoplamento 

entre as dimensões educacional e territorial operado pelo conceito de arranjo 

educativo. Não é possível perseguir a equidade sem promover esse enlace 

(IDEM, 2007a, p.5).  
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Os últimos anos foram marcados pela criação de uma série de projetos e programas 

que enfatizaram a melhoria da qualidade da educação brasileira. É verdade que alguns 

números melhoraram, mas analisando o histórico da educação nacional percebemos que ainda 

há muitos desafios a serem superados. “A história da educação no Brasil nos mostra quão 

desprestigiada vem sendo a escola pública, que sempre passou por dificuldades financeiras, 

fruto de uma prioridade que vem sendo colocada nos discursos políticos, mas daí não sai” 

(LEITE, 2008, p. 219).  

Considerando as desigualdades de oportunidades educacionais no Brasil, os resultados 

críticos do Sistema Educacional Brasileiro no cenário internacional, a fragilidade das políticas 

públicas educacionais até então implementadas no país e pautando-se na preocupação do 

MEC em construir e consolidar um Sistema Nacional de Educação, que fosse capaz de 

articular as políticas públicas em educação do Brasil e superar os desafios impostos à 

aplicabilidade de uma educação de qualidade é que o PAR se destaca, no contexto do PDE. 

O PAR, nessa perspectiva, apresenta como características, ser um instrumento de 

fiscalização, validação de ações, monitoramento de resultados e articulação das propostas de 

políticas públicas em âmbito nacional e em regime de colaboração com os municípios. “O 

regime de colaboração entre as diferentes esferas administrativas será indispensável para a 

constituição de fato de um sistema único que possa focalizar o atendimento aos mais 

necessitados, funcionando de maneira integrada e articulada.” (OLIVEIRA, 2002, p. 129). 

Desse modo, o PAR se caracterizou nos municípios brasileiros, como a principal ferramenta 

de planejamento e gestão educacional do PDE. 

 

3.2 Caracterização do PAR 

 

O PAR lançado em 2007 e tema central desta pesquisa constituiu-se, inicialmente, 

como um plano de adesão voluntária aos municípios brasileiros e não atingiu todas as 

unidades da federação em sua fase inicial. Contudo, por ter se tornado condição de repasse 

financeiro, conta em 2015 com a participação de todos os 5.563 municípios brasileiros.  

Por representarem a ação conjunta de um mesmo plano, a adesão ao Compromisso 

Todos pela Educação representou simultaneamente a adesão ao PAR, e como está exposto no 

Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007 em seu art. 5º: “[...] a adesão 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”. Consequentemente, levando-se em 
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consideração a observância do art. 5º, e as 28 diretrizes definidas pelo Compromisso Todos 

pela Educação em seu art. 2º, podemos perceber a amplitude de desafios que o PAR busca 

superar (BRASIL, 2007a). 

No campo prático, o PAR se estrutura como uma ferramenta de gestão educacional 

que abarca e pretende articular um conjunto de políticas, projetos e programas educacionais, 

da qual o município pode dispor para melhorar seus índices educacionais e, 

consequentemente, a qualidade da educação ofertada. Em síntese, o PAR se define como: 

 

 

uma estratégia de planejamento da política educacional do município, 

fundamentada no diagnóstico da educação municipal e com foco no alcance 

das metas e diretrizes do Compromisso Todos pela Educação. Com o PAR, 

os Municípios definem as necessidades e prioridades da sua rede e passam a 

receber do Ministério da Educação, por meio do regime de colaboração, o 

apoio mediante ações de assistência técnica e financeira (BRASIL, 2010a, p. 

8). 

 

 

A função do PAR, nesse sentido, é permitir aos municípios diagnosticarem o quadro 

educacional em que se encontram. Segundo o MEC, o PAR “[...] deve ser elaborado com 

responsabilidade, tendo em vista que seu objetivo principal é a busca da melhoria na 

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

série” (IDEM, 2011b, p. 5). Desse modo, os municípios que aderem ao Compromisso não 

devem se eximir da responsabilidade de atuar em regime de colaboração com a União, 

chamando a comunidade a participar desse instrumento do PDE que pretende se consolidar 

como elemento de articulação e democratização da educação. 

 O PAR traz uma proposta na qual os municípios possam assumir uma maior 

responsabilização no cumprimento das diretrizes compactuadas no Compromisso Todos pela 

Educação. Na tentativa de promover a articulação necessária à construção de um sistema 

educativo é que os municípios iniciaram, em 2008, a implementação do PAR por meio da 

assinatura de termos de adesão e convênios.  

O PAR é composto por uma rede de ações e programas que os municípios devem 

aderir de acordo com as suas necessidades e deficiências identificadas durante o diagnóstico 

inicial. A adesão ao PAR não se constitui adesão obrigatória aos demais programas e ações 

que o incorporam. Cabe ao município selecionar aquelas que melhor atendam às suas 

especificidades. 

A elaboração do PAR nos municípios deve seguir critérios e prazos determinados pelo 

Ministério da Educação e, após a adesão, institui-se o Comitê Local e o Comitê do 



70 
 

Compromisso, que além de atuarem conjuntamente com os membros da Secretaria Municipal 

de Educação no processo de elaboração e implementação das ações a serem executadas, 

devem ainda velar pelo controle, fiscalização e monitoramento dessas ações. Nesse processo, 

é importante salientar: 

 

 
A equipe local é diferente do comitê local. A equipe local é quem elabora e 

monitora a execução do PAR; o “Comitê Local do Compromisso”, quem 

acompanha sua implementação no município. O ideal é que a equipe e o 

comitê sejam compostos por membros distintos, com exceção do dirigente 

municipal de educação, que, obrigatoriamente, irá compor ambos (BRASIL, 

2011b, p. 5).  

 

 

Dadas as diferenças entre equipe local e Comitê Local do Compromisso e as 

responsabilidades de cada um, o fato é que os municípios que não cumprem as metas 

estabelecidas dentro do prazo previsto podem deixar de ser beneficiados, ou retardar ainda 

mais os recursos a serem recebidos. Compondo o Plano de Metas, o PAR traz novos 

elementos e espaços de debates com o intento de substanciar novas propostas e soluções para 

antigas problemáticas que sempre dificultaram a oferta de educação de qualidade e de 

participação cidadã. 

 
O Plano de Metas, por sua vez, agrega 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 dos 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, práticas 

pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos pedagógicos 

(IDEM, 2007b, p. 24). 

 

Como pontuado na citação anterior, o PAR se estrutura em quatro dimensões: Gestão 

Educacional, Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, Práticas 

Pedagógicas e Avaliação e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos.  Para cada uma, é 

atribuída certa quantidade de indicadores, sendo um total de 82 indicadores que se 

subdividem entre si. 

Os indicadores são avaliados com notas de um a quatro em que o critério de pontuação 

quatro indica uma situação favorável e suficiente, três aponta uma situação que ocorre 

parcialmente e que necessita da implementação de algum dispositivo para ser melhorado, dois 
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aponta uma situação insuficiente, com mais aspectos negativos que positivos, e, neste caso, há 

necessidade de implementação de uma série de ações e sub ações para melhorar o quadro, um 

aponta uma situação crítica e o município precisa adotar ações imediatas para melhorar os 

resultados do indicador. A opção “não se aplica” deverá ser adotada quando a proposta do 

indicador não condiz com a realidade observada no município. Os indicadores pontuados com 

notas um e dois obrigatoriamente geram o cadastramento de ações. Para pontuações com 

notas três e quatro, o cadastramento de ações é opcional ao município (BRASIL, 2011a). Em 

resumo, assim podemos definir a dinâmica do PAR: 

 

 

A dinâmica do PAR tem três etapas: o diagnóstico da realidade da educação 

e a elaboração do plano são as primeiras etapas e estão na esfera do 

município/estado. A terceira etapa é a análise técnica, feita pela Secretaria de 

Educação Básica do Ministério da Educação e pelo FNDE. Depois da análise 

técnica, o município assina um termo de cooperação com o MEC, do qual 

constam os programas aprovados e classificados segundo a prioridade 

municipal. O termo de cooperação detalha a participação do MEC – que 

pode ser com assistência técnica por um período ou pelos quatro anos do 

PAR e assistência financeira. No caso da transferência de recursos, o 

município precisa assinar um convênio, que é analisado para aprovação a 

cada ano (IDEM, 2011b). 

 

 

Entendendo nesse contexto que o foco do PAR nesta pesquisa é a gestão educacional, 

apresentamos no ANEXO C, o quadro que apresenta os indicadores e áreas para a gestão 

educacional, como forma de visualizar a base do planejamento desta dimensão no âmbito dos 

municípios. A partir dos indicadores e áreas apresentados no anexo, que os municípios se 

organizam e implementam as ações que não existem ou precisam ser reformuladas. 

A dinâmica apresentada na citação acima nos serve nesta pesquisa como parâmetro 

para compreensão dos modos de implementação do PAR no município de Belo Campo, com 

o propósito de perceber a colaboração ou as resistências que se desenvolveram neste processo 

de condução da política no município.  

 

3.3 O SIMEC (Módulo PAR) a partir de uma análise do poder disciplinar 

 

 

Esta seção ocupou-se, especialmente, de realizar uma breve análise do Sistema 

Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (Módulo PAR), 

entendendo-o como um dispositivo de controle disciplinar do Estado. As análises aqui 

expostas estão associadas, em especial, à ideia de poder disciplinar empreendida por Michel 

Foucault.  
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Michel Foucault procurou em suas análises compreender um tipo específico de poder, 

analisando alguns procedimentos técnicos de controle do corpo, hábitos, costumes, atitudes e 

discursos. Esse tipo de poder foi denominado por Foucault de poder disciplinar. Para Foucault 

(2013b, p. 21), o poder disciplinar “[...] trabalha o corpo dos homens, manipula seus 

elementos, produz seu comportamento, enfim, fabrica o tipo de homem necessário ao 

funcionamento e à manutenção da sociedade industrial capitalista”. Mas que tipo de relação 

existe entre o SIMEC (Módulo PAR) e o poder disciplinar?  

As informações dispostas no capítulo anterior apontaram que o gerencialismo, modelo 

de gestão adotado no Brasil com a Reforma do Aparelho do Estado em 1996, promoveu a 

modernização da gestão pública, em que técnicas altamente burocráticas foram substituídas 

por formas mais descentralizadoras e tecnológicas de conduzir as ações estatais, seguindo a 

lógica mundial de redirecionar os rumos do sistema capitalista. No campo educacional, os 

reflexos dessas transformações também influenciaram novas práticas de gestão, que ao longo 

dos anos foram aperfeiçoadas e, em muitos casos, tem sido mantida pelo atual governo. 

Seguindo a lógica de modernização da gestão pública, o MEC lança em 2003 a 

plataforma tecnológica do SIMEC, com o propósito de melhorar significativamente a 

eficiência, eficácia e efetividade das iniciativas do MEC por meio da integração dos processos 

de planejamento e gestão das políticas e programas educacionais do governo federal. A 

proposta inicial foi a de substituir os inúmeros formulários de papel referentes ao PDE, 

diagnósticos e planejamentos em planilhas de Excel preenchidos por gestores no âmbito 

municipal, estadual e federal, adotando-se, então, um ambiente virtual, em que fosse possível 

diminuir as chances de erro e facilitar a elaboração de relatórios (BRASIL, 2008). 

O SIMEC teve suas atividades iniciadas em outubro de 2003 com o Módulo PDE e em 

abril de 2007 foi iniciado o Módulo (PAR). A citação a seguir nos apresenta a funcionalidade 

do SIMEC (Módulo PAR): 

 

Módulo Plano de Ações Articuladas (PAR) – Plano de Metas: permite a 

captação do diagnóstico da situação educacional e a definição do Plano de 

Ações Articuladas (PAR) de estados e municípios. O módulo foi construído 

com vistas a apoiar o Programa Compromisso Todos pela Educação, o qual 

estabelece metas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) das escolas, das redes municipais e estaduais. O MEC apoia estados e 

municípios por meio de ações de assistência técnica e/ou financeira, 

conforme diagnóstico elaborado em conjunto por técnicos e consultores do 

Ministério, além de autoridades e representantes educacionais em cada 

localidade. Este módulo possibilitou que o processo de apoio às outras 

esferas de governo ganhasse maior agilidade e transparência, contribuindo 

para o fim da política de “balcão”. Permite a análise, elaboração de pareceres 
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e a aprovação do PAR no próprio sistema, bem como o levantamento de 

relatórios sobre ações planejadas (BRASIL, 2008, p. 4). 

 

Por meio do SIMEC, o Governo Federal iniciou um novo tipo de relação com os 

municípios brasileiros. Planejamentos, convênios, termos de compromissos e demais acordos 

entre os entes federados passaram a ser firmados por meio do SIMEC. É também por meio 

desse sistema, que o município pode selecionar e ter acesso a muitos outros módulos de 

programas educativos. O MEC idealizou com essa atividade articular um conjunto de ações e 

programas que buscam a elevação do Ideb. Nessa busca, o MEC acabou instituindo uma 

relação poder-saber que na nossa concepção se desdobrou em um poder disciplinar. 

Em nossas análises, consideramos o SIMEC como um dispositivo de controle do 

Governo Federal para regulação e distribuição de assistência técnica e financeira aos 

municípios por ele sujeitados. É por meio do SIMEC que o Estado age sobre a ação dos 

municípios. Nesse sentido, Foucault (2013b p. 27) afirma que: “[...] viver em sociedade é, de 

qualquer maneira, viver de modo que seja possível para alguns agir sobre a ação dos outros”. 

Entendemos desse modo que com o SIMEC essa possibilidade foi formalizada. Mas, se existe 

uma relação entre o poder exercido pelo Governo Federal (por meio do SIMEC) e o poder 

disciplinar empreendido por Foucault, o que podemos, então, entender por poder disciplinar? 

A disciplina é um dispositivo de poder que tem por finalidade fabricar um tipo 

específico de homem (útil e dócil). Para Foucault “[...] disciplina é um controle do tempo, ela 

estabelece uma sujeição do corpo ao tempo, com o objetivo de produzir o máximo de rapidez 

e o máximo de eficácia”. (IBIDEM, p. 22). Acreditamos, nesse sentido, que ao condicionar os 

sujeitos ao cumprimento de prazos, normas a serem cumpridas e condições em que os 

recursos devem ser utilizados, o PAR, através do SIMEC e da vontade de verdade do Governo 

Federal, induz os municípios a um comportamento disciplinar e, consequentemente, ao poder 

disciplinar que se exerce entre ambos. 

O poder disciplinar pode ser identificado a partir de três características básicas: a 

vigilância, a sanção normalizadora e o exame. A vigilância para Foucault (2013c) está 

alicerçada em um olhar que observa para controlar. No contexto do poder disciplinar, a 

vigilância é um olhar invisível e tem por natureza tornar o homem útil e dócil, para que se 

exerça em suas perfeitas condições, faz-se necessário aos sujeitos a ela submetidos saber-se 

potencialmente vigiados. Na análise realizada, identificamos essa vigilância através do 

histórico de tramitações do SIMEC, como pode ser observado na figura a seguir. Os nomes de 
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quem fez determinada ação foram preservados com o propósito de não identificar os sujeitos 

responsáveis pelas ações. 

 

Ilustração 1 - Histórico de tramitações do SIMEC (Módulo PAR) 

 

Fonte: SIMEC (Módulo PAR) /Secretaria Municipal de Educação, 2015. 

 

É por meio deste histórico de tramitações que o município sabe que está sendo 

potencialmente vigiado, que o Governo Federal sabe o que aconteceu, quem executou a ação, 

a que hora esta ação foi finalizada e caso o prazo estabelecido para o cumprimento da ação 

não tenha sido cumprido sabe exatamente qual o município a ser penalizado. Compreendendo, 

desse modo, a maioria dos municípios se esforçará para receber os recursos dos quais 

necessitam. Mantém-se, nesse sentido, uma disciplina por parte dos municípios no 

cumprimento de prazos e condições estabelecidas. Mas, em se tratando de uma relação de 

poder, não é possível garantir que todos executem as ações planejadas ao mesmo tempo. 

Podemos refletir, à luz dos postulados foucaultianos, que, onde há poder, há também 

resistência e é justamente nesse sentido que analisamos o poder disciplinar do SIMEC 

(Módulo PAR) na dimensão da sanção normalizadora. 

Não cumprir os prazos e determinações do Governo Federal implica sofrer sanções por 

parte dele. A penalidade pode consistir em cortes de recursos financeiros, falta de assistência 

técnica, paralização de obras, dentre outras. Nessa perspectiva, também caminha a ideia de 

sanção normalizadora de Foucault. Essa medida tem por função corrigir os desvios por meio 

da penalidade. Baseando-se na concepção de sanção normalizadora de Foucault, Pogrebinschi 

(2004, p 193) destaca que “[...] no núcleo de cada sistema disciplinar funciona um pequeno 

mecanismo penal. A disciplina traz consigo uma maneira específica de punir. O castigo 
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disciplinar tem a função de reduzir os desvios, ele é corretivo”.Além da vigilância e da sanção 

normalizadora, analisamos o poder também pelo dispositivo do exame. 

De acordo com as proposições de Foucault (2013c), o dispositivo do exame está no 

nível de articulação entre a vigilância e sanção normalizadora. Por meio desse dispositivo é 

possível vigiar, classificar e punir. Relacionando-o ao SIMEC (Módulo PAR) e observando a 

figura 01 que apresenta o histórico de tramitações do plano no município de Belo Campo, 

percebemos que uma mesma ação é avaliada e examinada por diferentes setores (assistência 

técnica, assistência financeira). Ao final do exame do plano, será possível classificar a sua 

qualidade e, consequentemente, afirmar se ele é exequível ou não, podendo o município ser 

punido caso não atenda aos anseios do MEC. 

 Ainda de acordo com os postulados de Foucault podemos dizer que “[...] todo agente 

do poder, vai ser um agente de constituição de saber, devendo enviar aos que lhe delegaram 

um poder, um determinado saber correlativo do poder que exerce” (FOUCAULT, 2013b p. 

28). Dessa perspectiva, entendemos que o MEC, ao instituir o SIMEC, abriu espaço para 

constituição de um novo campo de saber, pois acessar o sistema virtual exige, além de 

conhecimentos educacionais, a aquisição de habilidades tecnológicas e domínios de 

conhecimentos sobre um conjunto de ações e programas que se interligam por meio de um 

sistema.  

Condição obrigatória para o repasse de recursos financeiros aos municípios, quem ao 

PAR adere (os municípios) e do seu sistema faz uso (secretários e técnicos das secretarias 

municipais de educação), também obrigatoriamente precisam tornar-se sujeitos portadores de 

um conhecimento, de um saber (habilidades tecnológicas, usos da internet, conhecimento da 

realidade diagnosticada, condições financeiras do município para o exercício do regime de 

colaboração, etc.). Por fim, podemos concluir que esse saber é correlativo às exigências do 

Governo Federal, órgão esse pelo qual um determinado município pode ser controlado 

(definindo ações e programas que devem ser implementados), vigiado (como forma de 

atender às determinações e prazos estabelecidos pelo Governo Federal), normatizado (com o 

objetivo de sancionar punições/perdas assistências técnicas e financeiras do MEC) e 

examinado (condições de realização do plano).  

Acreditamos desse modo, que os argumentos aqui fundamentados tenham sido 

suficientes para compreender o PAR como um plano que ritualiza um poder disciplinar e 

institui um campo próprio de saber.  
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3.4 A participação do Programa de Apoio à Educação Municipal (Proam) na elaboração 

do PAR no município de Belo Campo 

 

A elaboração e monitoramento do PAR no SIMEC (Módulo PAR) não se constitui 

uma tarefa simples para todos os sujeitos que fazem parte da implementação da política. É 

necessário o domínio de habilidades e técnicas que estão dispostas na plataforma virtual, onde 

os dados sobre o plano são registrados. A falta de clareza sobre processos de gestão 

educacional também dificultam em muitas etapas a elaboração de um planejamento 

consistente e exequível. Como forma de diminuir as dificuldades que emergem do processo 

de elaboração do PAR, os municípios baianos contam com a possibilidade de adesão ao 

Proam.  

Quanto ao assessoramento referente ao PAR, podemos dizer que o Proam é um 

programa que está fundamentado no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e no De-

creto 6.094/2007, que institui o Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação.  No 

contexto do plano, o seu objetivo é assessorar os municípios no processo de elaboração e 

acompanhamento do PAR visando à melhoria dos indicadores de desempenho educacional 

das escolas e, consequentemente, dos municípios, conforme metas estabelecidas no Ideb, além 

de promover o fortalecimento dos Sistemas Municipais de Ensino por meio do apoio e 

assessoramento às Secretarias Municipais de Educação, intensificando o Regime de 

Colaboração na garantia de uma educação de qualidade . (BAHIA, 2013). 

No âmbito do município de Belo Campo verificamos por meio das entrevistas, que em 

2008, ano de implementação do PAR, nenhum tipo de assistência técnica foi disponibilizada 

para orientar ou esclarecer as muitas dúvidas que foram surgindo diante da implementação de 

um novo plano. Os municípios brasileiros, em sua grande maioria, assim como no município 

de Belo Campo, construíram seus planos sem nenhum tipo de assessoramento e sem a 

compreensão exata sobre os objetivos do plano. 

Com base na leitura de atas que fazem referência à elaboração e monitoramento do 

PAR, foi possível perceber que em relação ao PAR a participação do Proam no município de 

Belo Campo, já na segunda gestão do Plano (2011-2014), se deu de forma muito pontual, 

depois da elaboração do diagnóstico. O Proam tentou fazer juntamente com os sujeitos da 

implementação naquele momento foi conduzir o município na organização da audiência que 

apresentou o PAR à comunidade (BELO CAMPO, 2011b). 

Entendemos, portanto, que a ação do Proam no contexto dos municípios é de 

fundamental importância no processo de efetivação do regime de colaboração No entanto, 
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percebemos que o quadro de profissionais que atuam no programa é insuficiente para atender 

a demanda do estado da Bahia com maior qualidade, fomentando em muitos casos, a 

necessidade de contratação de assessores técnicos por parte dos municípios, em especial, na 

elaboração do PAR, uma ação que diretamente envolve recursos e a maioria dos municípios 

não quer ficar de fora. 

 

 

3.5 Relevância e impactos do PAR para o município de Belo Campo  

 

 

O principal objetivo desta seção é apresentar a relevância e impactos do PAR no 

município de Belo Campo a partir das perspectivas dos sujeitos da implementação, 

procurando ressaltar as principais transformações ocorridas no município a partir da 

implementação do plano. 

O PAR no município de Belo Campo teve a elaboração de sua primeira versão 

finalizada em 30 de outubro de 2008. Desde então, o município tem contado com assistência 

técnica e financeira para execução do planejamento realizado nas quatro dimensões que 

compõem sua estrutura. No âmbito do Governo Federal a importância do plano foi reafirmada 

em 2013, em discurso proferido pelo Ministro da Educação da época, conforme citação a 

seguir: 

 

 

O plano é fundamental para o planejamento em educação, por contemplar 

iniciativas de gestão, formação, práticas pedagógicas e infraestrutura 

escolar. Em 2012, foram repassados aos municípios R$ 8 bilhões por meio 

do plano. [...] As prefeituras que não aderiram ficaram impossibilitadas de 

receber ônibus escolares, obras, mobiliário escolar, computadores e não 

puderam contar com os demais programas e ações desenvolvidos pelo 

Ministério da Educação (MERCADANTE, 2013). 

 

 

Pautado em quatro dimensões e condição de repasse de recursos financeiro aos 

municípios, o PAR, desde o seu surgimento, estabelece novos modos de planejamento e 

gestão das políticas educacionais e ações governamentais no âmbito municipal, colocando em 

evidência o discurso pela qualidade da educação. 

 Ao defender a importância do PAR, em 2013, o Ministro da Educação no período 

Aluizio Mercadante, enfatiza de modo particular apenas uma das dimensões que compõe o 

plano, dando ênfase à aquisição de recursos financeiros e claramente traçando o caminho dos 

municípios que porventura deixem de seguir as orientações do Governo Federal, como mostra 

os grifos na transcrição acima. É possível perceber, ainda, a partir da enunciação apresentada 
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que o discurso oficial atribuiu naquele momento uma relevância maior ao processo de 

aquisição de recursos, deixando de enfatizar a importância das outras dimensões que 

englobam a gestão educacional, formação de professores, profissionais da educação e ainda as 

ações voltadas para o redimensionamento das práticas pedagógicas e avaliação. 

A partir da análise do discurso oficial e do exercício de poder do Ministro ao proferir o 

discurso, acreditamos que a ênfase se justifique estrategicamente pela necessidade de 

mobilização dos municípios em atendimento a uma vontade de verdade instituída pelo 

Governo Federal e um ponto delicado para os municípios que necessitam da ajuda para 

complementarem os recursos de que necessitam. De acordo com Silva (2004), as análises de 

Foucault entendem o discurso como efeito de Poder e, nesse sentido o discurso proferido é 

efeito do poder exercido pelo próprio Ministro da Educação, que ocupa um lugar privilegiado 

no cenário educacional brasileiro. 

Do ponto de vista do E2, dirigente municipal de educação, ao se posicionar quanto a 

relevância e impactos do PAR, verificamos em seu discurso a mesma ênfase dada pelo 

discurso oficial, potencializando essa importância a partir da aquisição de recursos financeiros 

e obras para o município. Essa potencialização pode ser percebida no trecho transcrito abaixo:  

 

 

O PAR trouxe grandes avanços para o município de Belo Campo. No meu 

entendimento antes do PAR a educação de Belo Campo era uma, depois do 

PAR a educação de Belo Campo já se transformou, melhorou e muito. [...] 

dentro dessas dificuldades lançamos no sistema a questão de obras 

importantes como a quadra de esportes que já veio, cobertura de quadra, 

construção de escolas. [...] nós temos a questão da creche, que é o 

Proinfância, nós fomos agraciados com mais duas creches para o município, 

creches que são de grande importância para Belo Campo. [...] se você for 

analisar essa creche atual que vem do governo, é creche de primeiro mundo 

[E2]. 

 

 

Mais uma vez desaparece do quadro de importâncias e impactos atribuídos ao PAR 

ações que se encaixam nas dimensões um, dois e três. Percebe-se, desse modo, que desde a 

sua emergência o PAR carrega consigo o discurso do repasse financeiro. Mas, será que no 

âmbito do município de Belo Campo têm sido alcançadas outras conquistas que não 

exclusivamente aquelas direcionadas à obtenção de recursos? É importante ressaltar, neste 

contexto que o E1 se isentou do posicionamento acerca da relevância do PAR por considerar 

que seu afastamento da gestão na educação do município não lhe permite estabelecer critérios 

para fazer esse tipo de avaliação.  
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Um elemento interessante que aparece na enunciação de um dos sujeitos da 

implementação reside na afirmação de que o PAR modificou uma cultura na forma de firmar 

convênios e compromissos. Portador de uma experiência de 15 anos no campo educacional o 

E6 destaca que anterior ao PAR, a forma de adquirir verbas para um determinado município 

era estabelecendo uma relação de poder que envolvia interesses nem sempre definidos entre 

prefeitos e deputados no espaço de seus gabinetes. Na visão do E6 esse era um fator que 

impedia a realização de muitas ações no âmbito municipal, pois se os governos estaduais ou 

deputados não tivessem o apoio político dentro do município que solicitava a ação, 

dificilmente essa seria executada. A enunciação a seguir destaca esse posicionamento quanto 

aos avanços alcançados com o PAR, na visão do E6. 

 

Na minha visão foi excelente. [...] teve uma avanço imenso. Estou na 

educação há algum tempo e tinha muito QI né, quem indica. Por meio desse 

PAR, a gente pode perceber que todos os municípios conseguem verbas, por 

meio desse projeto, desse planejamento. Então se você souber planejar você 

consegue, tanto quanto os demais municípios, independente se é município 

pequeno ou se é município grande. Não tem mais quem indica [E6].  

 

 

O E6 afirma um ponto relevante, que todos os municípios recebem verbas, 

independentemente de seu tamanho, tornando, desse modo, mais justa a distribuição de 

recursos. O discurso oficial caminha, portanto, nesse sentido, já que destaca a necessidade de 

construir uma política educacional mais justa e solidária (BRASIL, 2007b).  

Quanto às analises das enunciações linguísticas proferidas pelos enunciadores E3, E4 e 

E5, destacamos nos trechos grifados alguns pontos de regularidades que foram percebidos. 

Posicionando-se de cargos que envolvem a gestão educacional e, consequentemente, 

atribuindo importância ao campo pedagógico, esses sujeitos destacam o PAR como uma ação 

benéfica, muito boa e que tem melhorado a educação. No entanto, apontam como algo 

negativo na implementação do PAR o fator pedagógico, pouco trabalhado neste contexto, o 

que na nossa interpretação pode implicar muitas vezes a condução de práticas pedagógicas 

descontextualizadas, tanto das orientações oficiais, quanto da própria realidade municipal. 

Vejamos nos grifos a seguir os pontos de concomitância entre os discursos analisados. 

 

Com o Plano de Ações Articuladas, teve consequências benéficas [...] O 

PAR ele, veio como um alento para o município porque descentralizou a 

questão do dinheiro, sem falar nos benefícios que principalmente as 

instituições, as escolas vêm recebendo com esses recursos. [...] o ponto 

negativo é a questão pedagógica que é pouco explorada [E3]. 
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Acredito que melhorou, porque por mais que as pessoas reclamem devido a 

questões financeiras e tudo, eu acredito que melhorou, porque hoje nós 

temos formações continuadas, coisa que nós não tínhamos. A educação 

ainda está decadente e precária mas tem melhorado. [...] se tá decadente não 

é por falta de infraestrutura, não é por falta de formação, talvez seja por falta 

de querer. [...] nós não tínhamos essas questões de formação continuada, e aí 

nos temos agora várias formas de o professor crescer. [...] o que fica a 

desejar é a parte pedagógica [E4]. 

 

É uma ação do governo muito boa. [...] acho gente precisa melhorar 

principalmente a questão da infraestrutura das escolas, a questão da parte 

pedagógica, que já melhorou e muito, mas que precisa melhorar ainda mais. 

[...] Tem a questão também da parte pedagógica, nós melhoramos a questão 

da parte pedagógica, da formação através, por exemplo, da plataforma 

Freire. Nós temos a questão também da formação dos profissionais, não só 

dos professores mas também de outras áreas como, por exemplo, o pessoal 

dos conselhos escolares. Na verdade se a gente for sinalizar são muitos 

avanços que Belo Campo ganhou através do PAR [E5]. 

 

 

É perceptível, ainda, nas enunciações do E4 e E5 que a relevância atribuída ao PAR, 

na perspectiva desses sujeitos, consiste em promover a formação inicial e continuada para os 

profissionais da educação. Os dados das entrevistas destacam, de um modo geral, que anterior 

ao processo de implementação do PAR poucos profissionais conseguiram se qualificar e para 

além dos discursos apresentados, um olhar sobre a realidade de Belo Campo nos indica que 

quando fizeram suas formações, essas se deram na iniciativa privada e em muitos casos de 

qualidade duvidosa.  

Para além destas reflexões, surge ainda na enunciação do E2, como fator de relevância 

e de impacto para o município, a questão da descentralização. Na perspectiva do E2, as 

escolas e o próprio município alcançaram uma autonomia quanto à aquisição de recursos, mas 

contrariamente a essa ideia se verificou no capítulo anterior, que ocorre mais a 

desconcentração de recursos do que propriamente a descentralização. 

Em síntese, podemos concluir a partir dos posicionamentos analisados que a formação 

do objeto, relevância e impactos do PAR, emerge a partir da finalização de elaboração do 

plano de ação do PAR em 2008, que garantiu desde então assistência técnica e financeira à 

execução dos planos elaborados.  

A formação do conceito sobre o objeto em análise parte das percepções dos sujeitos 

sobre as transformações no âmbito do município consideradas relevantes e que trouxeram 

algum tipo de impacto para realidade observada. Segundo os sujeitos da implementação, a 

aquisição de recursos financeiros, formação inicial e continuada, descentralização e justiça na 

distribuição de recursos entre os entes federados foram considerados os fatores de maior 
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impacto e relevância que o PAR pode promover. Como fator negativo aparece a pouca 

abordagem sobre os processos pedagógicos, dando margem ao desenvolvimento de práticas 

descontextualizadas. 

As reflexões sobre as ideias de Foucault (2013) nos conduzem para o questionamento 

sobre como modificar as estruturas ou as relações de poder que se estabeleceram no 

município de Belo Campo a partir da implementação do PAR. Essas relevâncias e impactos, 

aqui traduzidas em mudanças, que se instalaram no contexto educativo do município, atendem 

a que vontade de verdade? E os processos de gestão desenvolvidos no município podem 

contribuir para avançar na qualidade da educação ofertada? Os conhecimentos sobre gestão 

educacional que os sujeitos possuem implicam na prática profissional deles? Estes 

questionamentos nos induzem à compreensão dos dados apresentados no capítulo a seguir. 
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4 CONCEPÇÕES E DISCURSOS EM TORNO DA GESTÃO EDUCACIONAL NO 

CONTEXTO DO PAR: ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE, PARTICIPAÇÃO 

POPULAR E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELO CAMPO 

 

A centralidade deste capítulo está fundamentada na análise das concepções e discursos 

em torno da gestão educacional no contexto do Plano de Ações Articuladas (PAR) no 

município de Belo Campo tomando como base teórico-analítica para a problematização dos 

dados as teorizações e postulados do filósofo francês Michel Foucault. 

Relembramos que a contribuição da obra e do pensamento de Foucault para este 

trabalho consistiu na possibilidade de refletir e associar suas ideias e proposições em torno 

dos saberes e dos efeitos do exercício do poder ao processo de formação do objeto de estudo a 

que esta pesquisa se propôs e aos conceitos e sentidos atribuídos à gestão educacional pelos 

sujeitos que planejaram e fizeram parte do processo de orientação e implementação desta 

política educacional no âmbito do município no período de 2011-2014. 

A análise dos enunciados linguísticos foi então procedida no intuito de compreender 

de quais modos os sujeitos investigados subjetivaram saberes e atribuíram sentidos à gestão 

educacional por meio dos discursos e, assim, analisar as relações entre esses saberes e o 

posicionamento que apresentaram sobre suas práticas, esses posicionamentos e o discurso 

oficial e, ainda, as relações de poder que se estabeleceram entre os entes federados em regime 

de colaboração no processo de formação, constituição e implementação do objeto em análise: 

o PAR. 

A partir da interpretação das teorizações e suposições de Michel Foucault podemos 

compreender que a “[...] a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certos números de procedimentos que tem por função conjurar 

seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório” (FOUCAULT, 2010, p. 9). Em 

síntese, podemos afirmar que o espaço de produção do discurso não é neutro e não é dado a 

qualquer um o direito de proferir com autoridade um discurso sem que se esteja habilitado 

para tal. 

De modo a enfatizar os aspectos acerca do discurso sob a perspectiva foucaultiana, a 

abordagem e análise dos enunciados linguísticos ocuparam-se, portanto, em identificar os 

lugares privilegiados e exclusivos dos sujeitos falantes, os lugares institucionais que 

representaram no momento da pesquisa, a autoridade das práticas discursivas por eles 

proferidas, a quem seus discursos representavam e se era possível dimensionar a partir de suas 
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falas a que tipo de posicionamento ou de conhecimento científico a aplicação de seus saberes 

se associavam. 

No que se refere ao tratamento e análise dos dados, julgou-se necessário realizar o 

exame sistemático dos discursos dos sujeitos participantes, dos discursos dos documentos 

oficiais e dos discursos que caracterizam o conhecimento científico do campo em análise 

determinando deste modo as relações, unidades e as dispersões existentes entre si. 

A organização, disposição e apresentação dos dados analisados neste capítulo 

tomaram corpo a partir da enunciação dos discursos divididos em três seções centrais da 

análise que buscaram responder aos objetivos estabelecidos na pesquisa. Essas seções são 

apresentadas na seguinte ordem: concepções, compreensão e sentidos atribuídos à gestão 

educacional; articulação da comunidade, participação popular e discursos sobre a qualidade 

da educação. 

Antes de proceder à análise em cada um dos tópicos mencionados, cabe ressaltar, que 

os resultados encontrados não se restringiram a delimitar se os enunciados evidenciados nos 

discursos são falsos ou verdadeiros, mas verificar e apontar as suas implicações e movências 

de sentido, suas contradições e também coerências.  

Entendendo ainda que Michel Foucault não parte de conceitos nem pretende chegar a 

conceitos estáveis, conforme pontua Neto (2005), os resultados também não pretenderam 

revelar qual a concepção de gestão educacional mais apropriada para a realidade investigada 

e, sim, discutir como estavam funcionando e acontecendo no período observado os processos 

de gestão no município. Desse modo, dando margem a reflexões acerca de alternativas que 

possam funcionar e acontecer de maneira diversa ao habitual por meio do movimento de 

resistência e não aceitação das forças que negam nossos valores e nossa vontade de verdade. 

As discussões dispostas a seguir tiveram como ponto de partida a análise dos 

enunciados presentes nos discursos apresentados por seis gestores que legalmente fizeram 

parte do processo de implementação do PAR com representação no Comitê Local do 

Compromisso. A constituição das seções a seguir levaram em consideração as discussões em 

torno dos objetivos centrais da pesquisa e tomaram sempre como regra de análise as 

modalidades enunciativas, a formação do objeto e a formação do conceito. 
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4.1 Concepções, compreensão e sentidos atribuídos à gestão educacional no contexto do 

PAR 

 

Descrever e analisar os sentidos atribuídos à gestão educacional no contexto do PAR 

foi uma ferramenta extremamente relevante para refletirmos se de fato o PAR tem contribuído 

para a mudança de práticas, relações e resultados na área da educação e da gestão da educação 

no município de Belo Campo. Os enunciados analisados nos discursos dos entrevistados nos 

permitiram observar e refletir sobre as diferentes modalidades enunciativas, pontos de vista e 

de atuação de quem está diretamente gerindo a dinâmica educacional investigada. Confrontar 

os discursos enunciados nesse sentido foram essenciais para analisar as unidades e dispersões 

que os compõem.  

A gestão educacional é a primeira dimensão que compõe o PAR, pois a partir da 

organização dos processos de gestão educacional que se articulam e se desenvolvem as outras 

três dimensões (Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, 

Práticas Pedagógicas e Avaliação e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos). Gerir um 

sistema educacional como um todo nos moldes como proposto no PAR não se constitui uma 

atividade simples tendo em vista, que exige dos gestores envolvidos no plano a articulação e 

desenvolvimento de práticas em diferentes campos de ação da educação.   

No contexto educacional atual e em especial no campo da gestão educacional, o 

conhecimento científico produzido na área deixa cada vez mais evidente a necessidade de 

ampliar, preparar os espaços educativos e formar os indivíduos para uma convivência 

multicultural e pluralista. Nesse sentido, o papel do gestor é primordial para assegurar o 

respeito ao diferente e agregar ao processo de formação dos indivíduos novas formas de 

resistência às práticas homogeneizadoras que impedem a educação de avançar nesse processo 

de mudança. Apesar da referência de Farias (2009) exposta a seguir estar associada ao papel 

do gestor escolar, uma das modalidades de gestão da educação. Poderíamos facilmente, 

refletir acerca de suas ideias relacionando-as ao papel do gestor educacional em um contexto 

mais amplo e nas mais diferentes instâncias nas quais podem se desenvolver os processos de 

gestão: 

 

O gestor é personagem central na condução do processo educativo no âmbito 

da escola, na condução da possiblidade de reconstrução de culturas nacionais 

e locais; na condução da preparação dos jovens para uma participação 

efetiva na sociedade. Para que isto ocorra, ele deverá ser investido de poder 

do conhecimento da diversidade de culturas, poder legitimado pela 

comunidade escolar que é base fundamental para assegurar o exercício de 

uma liderança efetiva e eticamente comprometida (IBIDEM, p. 127). 
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Apreendemos, portanto, a partir da afirmação de Farias que o gestor educacional deve 

ser portador de um saber qualificado e reconhecido para o exercício de sua função, reflexo de 

um conhecimento anteriormente apropriado e por meio de sua subjetivação deve tornar-se 

prática e realidade aceita em comunidade e que reflita os anseios e desafios impostos no 

convívio em sociedade.  

Ao observarmos no município de Belo Campo, por exemplo, as limitações que 

condicionam o desenvolvimento de uma gestão educacional condizente, tanto com o discurso 

existente na produção do conhecimento científico, quanto com o discurso oficial, surgiu 

então, uma forte preocupação com os saberes ou quais tipos de saberes sobre gestão 

educacional estavam subjetivando os sujeitos que fizeram parte da implementação do PAR 

com vigência 2011-2014 no município e de que modo estavam concebendo e atribuindo 

sentidos à gestão educacional neste contexto. 

As percepções e interpretações que apresentamos em torno dos sentidos atribuídos a 

gestão educacional pelos sujeitos parte mais especificamente de dois questionamentos 

presentes na entrevista: Você acredita que tenha ocorrido algum tipo de modificação ou 

melhoria na gestão educacional do município a partir da implementação do PAR? E, ainda, 

que sentido você atribui à gestão educacional no contexto do PAR e no PAR de Belo Campo? 

Apesar de tomar como base esses questionamentos não se exclui as declarações dos sujeitos 

sobre gestão educacional, que de algum modo, apareceram em respostas a outras questões. 

Tomamos assim por análise os saberes subjetivados acerca da gestão educacional no 

contexto do PAR em Belo Campo. Partindo do princípio da formação do objeto e da formação 

do conceito em análise neste tópico, a gestão educacional, procuramos discutir sua 

emergência, sua delimitação no contexto do PAR e sua especificação a partir do ponto de 

vista dos entrevistados refletindo deste modo à concepção de gestão educacional na realidade 

pesquisada. 

Como enfatizado no capítulo anterior, quanto ao objeto de análise, o PAR, podemos 

afirmar que este é um instrumento de gestão que, em síntese, tem por pressuposto elevar o 

Ideb, organizar o planejamento e execução de políticas públicas educacionais com vistas à 

melhoria da qualidade da educação e superação das diferenças regionais existentes e angariar 

apoio técnico e recursos financeiros sem deixar perder de vista o exercício da gestão 

democrática (BRASIL, 2007a). Associado a isso é possível analisar que o desenvolvimento da 

gestão educacional no contexto do plano apresenta características que se inserem no modelo 

gerencial de gestão da educação. 
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Observamos que a noção de gestão educacional nos documentos oficiais está pautada 

no modelo empresarial de eficiência e eficácia, mas também é influenciado pelos princípios 

da gestão democrática. Podemos afirmar que no campo educacional, dois modelos se 

destacam: o gerencial e o democrático. Dessa perspectiva Neto (2009, p. 185), ao abordar a 

utilização do modelo gerencial na realidade brasileira, afirma que “[...] estudos têm 

evidenciado que ele não tem sido aplicado em toda a sua plenitude. No caso brasileiro, tem 

prevalecido um modelo híbrido”. O modelo gerencial, portanto, irá tratar das questões 

educacionais na perspectiva empresarial e o modelo democrático irá defender a participação 

da sociedade como fundamental na gestão educacional. 

Compreendemos, assim, que a gestão educacional atualmente é influenciada por esses 

dois modelos, retomando as construções de Taylor no início do século XX, do toyotismo na 

década de 1950 e da gestão democrática a partir das reivindicações da década de 1980 em prol 

da democratização da sociedade brasileira e consequentemente de seu sistema educacional. 

Desse modo, temos um modelo construído a partir de várias influências teóricas, conceituais e 

de vários campos do saber constituídos como a administração, teorias da educação, economia, 

entre outras.  

Mas, o válido para a nossa análise é que a partir da enunciação linguística dos sujeitos, 

podemos compreender que apesar do PAR ter apresentado como pré-requisito inicial a 

organização, planejamento e execução de ações que viabilizassem o desenvolvimento de uma 

gestão com características e princípios democráticos para alcançar a articulação das outras 

áreas e dimensões da educação, se constatou em análise à emergência do objeto da pesquisa 

que esse foi instituído pelo Governo Federal no âmbito do município sem que se houvesse o 

conhecimento e entendimento de sua proposta e suas finalidades.  

Pelo menos se constata ao observar a modalidade enunciativa de um dos entrevistados, 

que se posicionou como dirigente municipal de educação no momento em que o PAR emerge. 

Apesar de ocupar um lugar privilegiado como dirigente municipal de educação, que em suma 

deveria apresentar conhecimentos e saberes sobre suas práticas, identificou-se por meio da 

fala do E1 que esse ao assumir o cargo, bem pouco antes do surgimento do PAR, não possuía 

nenhum tipo de formação ou experiência na área da gestão educacional e a ocupação deste 

espaço se deu pela necessidade do prefeito de contar com uma pessoa de confiança nessa 

função, que era ocupada por alguém do mesmo grupo político partidário e que naquele 

momento se dividia por concorrência do exercício do poder.  

Percebe-se com isso, que a gestão educacional até o momento da emergência do PAR 

se configurava no município de Belo Campo de forma autoritária, pelo menos no sentido de 
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escolha de seus gestores que ocorreria a partir da vontade do gestor máximo do município, o 

prefeito. Entendemos que, na maioria das vezes, esse tipo de prática implica uma atuação do 

dirigente municipal de educação sem fundamentação, sem legitimidade por parte da 

comunidade e carregada de perigos, uma vez que a subjetivação dos seus saberes e 

consequentemente suas práticas podem ser influenciadas pela vontade de seu superior, que em 

pleno exercício do poder lhe confere ou não esse lugar de destaque. 

Retornando ao modo como o PAR se apresentou ao município, o E1 dirigente 

municipal de educação na ocasião do surgimento do PAR e o E2 dirigente municipal de 

educação na gestão vigente, afirmam que no momento da adesão, eles e as demais pessoas 

que conjuntamente representavam a instância da Secretaria Municipal de Educação não 

possuíam a exata compreensão e finalidade sobre a sua utilidade e efetividade, como mostra 

trechos retirados das entrevistas. 

 

 [...] não havia orientações direito. O que a gente sabia era que o município 

receberia recursos por meio de sua adesão e como toda cidade pequena é 

carente de recurso entendemos naquele momento que poderíamos ter algum 

tipo de benefício [...] Até então tudo que fizemos foi o diagnóstico e o plano 

de ação [...] Não teve assistência técnica [...] Acreditávamos que tudo que 

tivesse no plano seria benefício vindo do Governo Federal (E1). 

 

 

[...] por que quando veio esse programa pra poder, [...] Pra o município, veio 

de uma forma meio que secreta, só algumas pessoas tinham acesso... e 

geralmente essas algumas pessoas tinham acesso mas também não sabiam o 

que era...porque não veio nenhuma formação, chegou de uma vez de cima 

pra baixo, não preparou a equipe da secretaria pra compreender o que era 

isso (E2). 

 
 

Constatamos de imediato através das falas do E1 e E2 que um dos princípios 

fundamentais do PAR, o regime de colaboração, não foi de início levado em consideração, 

tendo em vista que os representantes da educação municipal não foram convocados para 

discutir ou sequer dialogar sobre sua funcionalidade e condições de aplicação.  

Fez-se circular um discurso de que, a adesão ao Compromisso Todos pela Educação e 

consequentemente ao PAR implicaria o recebimento de recursos financeiros, e por ser a falta 

de recursos financeiros um problema que historicamente se apresentou como um dos 

empecilhos para a oferta da educação de qualidade, logo o discurso foi aceito pela maioria dos 

municípios brasileiros.  

Podemos afirmar, nesse sentido, que ao tomar posse do direito de adquirir os recursos 

financeiros necessários à sua realidade educacional, por meio da adesão ao plano, os 
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municípios legalizaram o exercício do poder e da vontade de verdade do Estado. Vontade essa 

que não se instituiu de forma repressiva.  Para Foucault (2013b) os efeitos de uma vontade de 

verdade não são exclusivamente negativos, mas se estabelecem em uma correlação de forças, 

e justamente nessa perspectiva, que podemos refletir a relação entre o Governo Federal e o 

município de Belo Campo. 

A análise realizada por Saviani, em 2009, apresentando críticas feitas ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), que deu origem ao PAR, deixa mais evidente essa falta 

de diálogo com os setores mais populares da sociedade. Não havia documentos que 

justificassem a existência do plano e de suas ações, conceituação de seus princípios básicos ou 

orientação clara aos municípios de sua aplicabilidade prática (IBIDEM). É importante 

relembrar, que o PDE foi lançado em abril de 2007, mas as primeiras orientações e 

justificativas por parte do Governo Federal só circularam oficialmente por meio de 

documento a partir de outubro do mesmo ano e não satisfez a contento os setores educacionais 

mais interessados. 

Ao centralizar as discussões em torno da gestão educacional no contexto do PAR, por 

ser esse o instrumento da gestão educacional municipal em análise e por entendermos que o 

exercício da gestão democrática é uma ferramenta de grande valia para a efetividade de uma 

educação de qualidade, verificamos também algumas inconsistências no discurso oficial que 

deu base à implementação do plano. 

Entendemos que para promover qualquer tipo de transformação no campo da gestão 

educacional, os gestores precisam ter em mente uma noção, um parâmetro do que é gestão 

educacional, seus princípios e suas formas legais de aplicação. 

Defendemos que se a proposta do PAR deve levar em conta a articulação do regime de 

colaboração no âmbito federal, estadual e municipal, essas três esferas deveriam apresentar 

neste contexto uma unidade acerca do que estão entendendo por gestão educacional, tomá-la 

como referência e então saberíamos se o que de fato está sendo aplicado tem explícita relação 

ou não com o discurso que oficialmente a regimenta.  

Tendo em vista a princípio que o discurso do PAR surge da vontade de verdade do 

Governo Federal, sem participação e discussão ativa dos demais entes federados, analisamos, 

portanto, alguns documentos que de forma mais específica subsidiaram o processo de 

implementação desta política, a fim de pôr em evidência a concepção de gestão por ela 

adotada.  

O conjunto de documentos analisados foi composto pelo Decreto nº 6.094/2007; o 

documento intitulado Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas 
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e o manual de orientações para elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) dos 

municípios (2011-2014). Selecionamos no trecho a seguir algumas referências que esses 

documentos, representando o discurso oficial, fazem em associação ao termo gestão 

educacional: 

 

Promover a gestão participativa na rede de ensino (BRASIL, 2007a, p. 2). 

 

 

[...] visão sistêmica. [...] 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 

de política pública disponíveis (BRASIL, 2007b, p. 10). 

 

 

[...] gestão democrática: desenvolvimento e articulação dos sistemas de 

ensino; gestão de pessoas; conhecimento e utilização de informação; gestão 

de finanças; comunicação e interação com a sociedade (BRASIL, 2011b, p. 

28). 

 

 

Se sintetizarmos as ideias das citações anteriores em uma única disposição, podemos 

dizer que o discurso oficial coaduna com uma concepção de gestão educacional que implica 

saberes e práticas que priorizam a participação, visão sistêmica de educação e gestão 

democrática, aqui utilizada em um sentido mais abrangente que o discurso simplesmente da 

participação. 

Se observamos, por exemplo, algumas concepções de gestão presentes na produção 

científica específica da área, podemos perceber regularidades na presença de alguns termos 

que também estão presentes no discurso oficial. Para efeito de análise reapresentamos as 

seguintes concepções de gestão educacional, apresentada por especialistas autorizados e com 

produção de destaque na área. 

 

Gestão da educação é o processo político-administrativo contextualizado, 

através do qual a prática social da educação é organizada, orientada e 

viabilizada (BORDIGNON; GRACINDO, 2000, p. 147). 

  

 

[...] implica aprofundamento sobre a natureza das instituições educativas e 

suas finalidades, bem como as prioridades institucionais, os processos de 

participação e decisão, em âmbito nacional, nos sistemas de ensino e nas 

escolas (DOURADO, 2007, p. 924). 
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Gestão Educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema 

de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, 

afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para 

implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das 

escolas, compromissado com os princípios da democracia e com métodos 

que organizem e criem condições para uma ambiente educacional autônomo, 

de participação, compartilhamento, autocontrole e transparência (LUCK, 

2006, p.35). 

 

 

A gestão implica a participação, portanto a presença política na escola 

(OLIVEIRA, 2002, p. 137). 

 

 

As análises indicam que as concepções de gestão educacional apresentadas, tanto no 

discurso oficial, quanto no discurso científico, na maioria dos casos remeteram a gestão 

educacional ao processo de participação.   Os termos ou sentenças que inferem a participação 

(OLIVEIRA, 2002); gestão participativa (BRASIL, 2007); gestão democrática, comunicação 

e interação com a sociedade (IDEM, 2011b); prática social da educação (BORDIGNON; 

GRACINDO, 2000); ambiente educacional autônomo, de participação (LUCK, 2006), 

indicam, nesse caso, a permanência de um discurso iniciado pelo processo de democratização 

na educação e em outras esferas da sociedade, decorrente das lutas históricas, políticas, 

econômicas e sociais da década de 80, do século XX, que estabeleceram novas relações de 

poder, em especial nas formas de conceber e organizar a educação. 

Quanto aos discursos que estão associados às sentenças que defendem a coordenação 

entre os instrumentos de política pública (BRASIL, 2007); gestão do processo político-

administrativo (BORDIGNON; GRACINDO, 2001); implementação das políticas 

educacionais (LUCK, 2006) e presença política na escola (OLIVEIRA, 2002), faz-se 

compreender que são discursos associados à concepções que conferem importância à uma 

consciência política e ao papel de destaque para as políticas públicas no contexto educacional. 

Analisando ainda as concepções de gestão que evidenciam a necessidade de 

compreender o ciclo educacional de modo integral (BRASIL, 2007); de se apropriar do 

conhecimento e da utilização de informação (IDEM 2011b) e manter um aprofundamento 

sobre a natureza das instituições educativas e suas finalidades (DOURADO, 2007); podemos 

identificar a reafirmação de um saber-poder em que para exercer o poder conforme o discurso 

em pauta o gestor precisa ser dotado de conhecimentos e informações que o permitam ter o 

controle e o aprofundamento dos fins a que serve a instituição a qual representa. 

Em contraposição ao discurso científico e ao discurso oficial, temos ainda o discurso 

dos sujeitos da implementação do PAR e dos processos de gestão educacional que o 
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amparam. Vejamos, então, como os sujeitos conceberam e estavam atribuindo sentidos à 

gestão educacional dentro da perspectiva do PAR no período da pesquisa. 

Analisando as falas do E1, foi possível observar que esse não apresentava saber 

qualificado sobre gestão educacional. Assumiu assim, a função por representar a confiança da 

autoridade máxima do município em termos de gestão, o prefeito, que em seu exercício do 

poder não utilizou critérios aceitáveis mínimos para exercício da função, por exemplo, 

formação específica na área ou experiência profissional no campo da gestão da educação.  

O E1 afirma que ao assumir a função apresentou algumas limitações tendo em vista 

que anterior ao cargo ocupado na secretaria de educação, enquanto professora, possuía uma 

visão superficial sobre o papel do gestor e sobre os modos de conduzir a gestão da Educação. 

Acredita não ter critérios, portanto, para avaliar se houve melhorias a partir da implementação 

do PAR, pois quando começou a compreender a dinâmica na gestão da educação no 

município houve mudança de dirigente por conta das eleições de 2008.  

O (E1) justifica que participou de poucas formações durante os dois anos de exercício 

de sua função, e especificamente sobre o PAR, não houve por parte do Governo Federal uma 

orientação sistematizada para elaboração e condução do plano no município. Hoje, atua como 

docente da Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia, onde também desenvolve atividades 

no cargo de vice-direção e pontua que a compreensão que apresenta sobre gestão hoje se deve 

aos estudos realizados para concorrer ao cargo de vice-direção do qual se ocupa. Ao 

apresentar sua percepção sobre gestão educacional o (E1) afirma: 

 

[...] gestão educacional pra mim é... [...] pensar qual o melhor caminho pra 

que a gente consiga aí... deixe me ver... alcançar resultados melhores do que 

os que encontramos... [...] Quanto ao sentido da gestão educacional no 

município de Belo Campo, sinceramente não consigo refletir. Mas vejo que 

tudo funciona em um lado da política partidária. Não sei responder (E1). 

 

 

A transcrição da fala do E1 carrega implicitamente, que o sentido da gestão 

educacional no município se perde na medida em que atende aos interesses políticos 

partidários de quem ocupa os cargos de gestão da educação na rede municipal. Apesar de 

fazer críticas à interferência da política partidária na ocupação dos cargos de gestores, o E1 

ocupou o cargo máximo da Secretária de Educação nos mesmos moldes aos adotados da 

gestão que se seguiu. Percebe-se, portanto, que o E1 não conseguiu se perceber enquanto 

parte de uma estrutura condicionada aos interesses e exercício do poder vigente durante sua 
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atuação e tradicionalmente imposta sem grandes questionamentos pelos usuários das 

instâncias educativas. 

A visão de gestão educacional apresentada pelo E1 exclui princípios básicos como 

participação, qualidade, dentre outros. Parece de início, que esta concepção de gestão 

apresentada preocupa-se com os procedimentos, já que entende que gerir é pensar qual o 

melhor caminho. Contudo, a preocupação com os resultados não faz qualquer tipo de menção 

à qualidade desses processos e dos objetivos que se procura alcançar. 

No que se refere à concepção de gestão educacional apresentada pelo E2, observamos 

uma explanação ainda mais restrita que a do E1. Com uma experiência mais longa no cargo 

ocupado, esperava-se que o E2 apresentasse uma visão mais ampliada da realidade 

educacional no qual está inserido e da política educacional da qual deveria ser o principal 

articulador. Vejamos como o E2 atribuiu sentidos à gestão educacional:  

 

 

Na verdade pra mim a gestão educacional, eu entendo... quando a gente fala 

em gestão é sobre gerir alguma coisa, e aqui a gente está gerindo a educação, 

e o que a gente quer pra educação? Uma educação realmente de qualidade, 

mas pra isso a gente precisa de planejamento, sem planejamento a gente não 

consegue chegar a lugar nenhum (E2). 

 

 

A enunciação apresentada anteriormente se refere à fala do secretário de educação 

(lugar institucional, portanto autorizado a produzir efeitos de verdade) do município 

analisado. Ele representa o Estado (no caso o município), autoridade máxima em termos 

educacionais, vinculado à Prefeitura Municipal. Sendo assim, é sujeito autorizado para falar 

sobre educação a partir do lugar ocupado por ele. Desse ponto de vista, os sentidos por ele 

produzidos estão fixados no interior do campo institucional que representa (GREGOLIN, 

2000). Observamos ainda, que apesar de possuir larga experiência como professor, cargo que 

temporariamente deixou de ocupar para exercer a atual função, se posiciona sempre durante a 

entrevista como secretário e raramente recorre a sua experiência docente. 

Percebemos ainda no E2 a falta de definição, de clareza sobre o significado da gestão 

educacional ou sentido que atribui ao termo. Até mesmo para um profissional que se afirma 

portador de conhecimentos do campo da administração, curso que está em fase de conclusão, 

sua enunciação demonstra constante falta de compreensão sobre gerir ou administrar a 

educação e essas evidências são encontradas em sua afirmação quando pontua: “[...] gestão 

educacional é gerir algo, no caso em questão a educação” [E2]. 
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Causa-nos estranhamento não saber definir gestão educacional, pois se trata do gestor 

municipal de educação, alguém que a princípio seria dotado de conhecimentos para elaborar, 

implementar e acompanhar a política educacional do município junto com sua equipe. Outro 

aspecto que chama a atenção é atribuir ao planejamento sinônimo de “gestão”. É interessante 

observar, que a importância dada ao planejamento aparece na fala de outros entrevistados, 

dando a impressão que até então, ou seja, antes do PAR, não havia planejamento da educação 

no município, ou pelo menos não se discutia o planejamento em termos mais abrangentes. 

Desse modo, observamos um sujeito revestido de poder, considerando o lugar que 

ocupa, portanto produzindo saber. Mas, um saber-poder destinado a executar o que recebe 

pronto. Neste caso, direcionando a outros (coordenadoras) a responsabilidade pelo 

conhecimento do documento e pela sua execução, o que fica evidente nas falas de E2 durante 

a entrevista. 

Quanto ao E3, posiciona-se do lugar que ocupa na coordenação pedagógica junto à 

secretaria municipal de educação, com 14 anos de experiência na área de educação, sendo que 

os últimos 9 anos foram em cargos de gestão educacional, representando, portanto no 

contexto do PAR e no Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação 

os coordenadores pedagógicos da zona rural de Belo Campo. Apesar de possuir formação em 

Pedagogia, especialização em gestão educacional, diversas formações e ampla experiência no 

campo da gestão da educação, apresentou também uma compreensão vaga sobre gestão 

educacional. 

Conjuntamente à análise da fala do E3, posicionamos também a fala referente ao E6, 

por entender que apresentam algumas semelhanças quanto às ideias defendidas em torno da 

gestão educacional no contexto do PAR. O E6 posiciona-se como sujeito que ocupa o cargo 

de coordenação administrativa da Secretaria Municipal de Educação e no Comitê Local do 

Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação representa os técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação. Com 15 anos de experiência na área de educação, dedicou seus 

últimos 6 anos ao exercício da função que atualmente exerce. Possui Graduação em Letras, 

mas especializou-se em Gestão Educacional e participou de inúmeras formações em sua área 

de atuação. Na Secretaria Municipal de Educação é responsável pela autorização de gastos 

das escolas conforme as necessidades e prioridades que cada uma apresenta.  

 

 
A questão da Gestão Educacional, entendo no contexto mesmo de gerir, de 

estar gerindo uma instituição [...] é... dentro desta gestão com a participação 

de todos, então a gestão pra mim ela só tem sentido no contexto em que há 
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uma participação também da comunidade. [...] E eu creio que O PAR vem 

dar esse sentido ao gestor, essa autonomia e também essa participação de 

todos (E3). 

 

 

A gestão educacional pra mim é a forma de gerenciar a escola, se ela não for 

bem preparada a escola também não vai ter um retorno bom, então a gestão é 

da direção ao porteiro [...], a gestão educacional é um todo, se falta uma 

parte está decadente, está capenga, aí você vai falar [...] Está faltando alguma 

coisa? E é justamente na área pedagógica (E6). 

 

A primeira citação mencionada comprova que os saberes que E3 subjetivou em termos 

de gestão educacional são contraditórios ao conhecimento que em tese deveria ter perpassado 

o seu processo de formação. Com uma concepção muito restrita sobre gestão educacional, o 

E3 só apresenta um elemento que associa sua concepção de gestão à concepção do discurso 

oficial e do discurso científico, a questão da participação. Mesmo quando instigada a falar 

mais sobre que sentido estava atribuindo à gestão no contexto do PAR, suas falas recaiam 

sempre à participação de gestores e da comunidade e de autonomia para utilização de recursos 

financeiros. 

Sem muita diferenciação nos modos de conceber a gestão da educação o E6 também 

remete sua compreensão de gestão ao processo de participação, uma vez que procura enfatizar 

que a gestão da escola é do diretor ao porteiro, visão restrita, já que na sua concepção, gestão 

educacional é a forma de gerenciar a escola. Tendo em vista, que enfatizou sua participação 

em inúmeras formações da área esperávamos uma forma de conceber a gestão educacional 

mais abrangente e sistematizada. 

Retomando o discurso do E3, percebemos que esse poucas vezes faz referência aos 

processos educativos desenvolvidos na zona rural, já que no contexto do PAR representa a 

coordenação deste público específico e quando se refere, reporta-se sempre ao fator positivo 

da melhoria quanto à aquisição de bens ou recursos e também à necessidade de adaptação de 

ações para esta modalidade, deixando entender que tanto o Governo Federal quanto o 

município não tem dado lugar de destaque ou apoio pedagógico suficiente para os problemas 

do campo. 

A necessidade de incorporar um apoio pedagógico mais consistente, tanto na zona 

urbana quanto na zona rural são expressas tanto pelo E3, quanto pelo E6 e em especial na fala 

do (E6), quando esse indaga a si mesmo e em sua própria resposta afirma depois, que se está 

faltando algo referente à gestão da educação no município é a parte pedagógica. Segundo o 

(E6) a busca pela superação dessa deficiência não obteve muitos avanços nos últimos anos no 
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que se refere ao PAR, por um erro cometido na gestão da primeira vigência do plano (2008-

2011).  

De modo a culpabilizar a gestão anterior pelo erro, identificou-se que no primeiro 

diagnóstico e no primeiro plano de ação, que a terceira dimensão do PAR (Práticas 

Pedagógicas e Avaliação) não teve nenhuma ação pontuada, planejada. Isso implicou para o 

governo federal o entendimento de que o município não precisava de assistência técnica ou 

financeira para essa dimensão. Sendo assim, o município ficou por quatro anos sem participar 

de formações ou receber qualquer tipo de recurso para melhorar a qualidade das práticas até 

então desenvolvidas no município. 

Outro ponto que trazemos para reflexão é que esses quatro anos de exclusão dos 

processos que caracterizam a dimensão três do PAR, não foram suficientes para que o 

município criasse seus próprios mecanismos de superação para os problemas diagnosticados 

na referida dimensão. Sendo assim, a dimensão nomeada de práticas pedagógicas e avaliação 

só foi incluída na pauta do PAR atual, com vigência 2011-2014, e as primeiras ações 

referentes a esta dimensão só começaram a ser implementadas em 2012. 

O trecho da entrevista a seguir, a partir da fala do E3, indica o quanto o município em 

regime de colaboração com a União e as instâncias estaduais precisam avançar para superar as 

contradições existentes nas práticas pedagógicas desenvolvidas tanto na zona urbana quando 

na zona rural. A principal contradição encontrada, nesse caso, reside no fato de que as coisas, 

ou programas do Governo Federal que fazem parte do PAR, já chegam prontos para serem 

implementados, ou seja, não há discussão ou diálogo neste caminho.  

 

[...] muitas coisas do governo federal às vezes vem pronto pra uma cidade e 

a zona rural ainda precisa adaptar muita coisa [...] como por exemplo, as 

salas de informática... veio pensada muito pra cidade, não foi pensada pra o 

aluno da zona rural, foi muito complicado isso. Então a gente adequa de 

acordo com o que for e precisa (E3). 

 

Contrapondo-se ao discurso do E3 no penúltimo bloco de citações, que aponta a 

ampliação da autonomia dos gestores quanto ao uso de recursos financeiros, acreditamos que 

estes recursos que são advindos do PAR não implicam muita autonomia para esses sujeitos. 

Na maioria das vezes, a assistência financeira vem direcionada para um determinado fim e 

deve ter sua proposta executada conforme as orientações do Ministério da Educação, sob pena 

de ter sua ação paralisada ou cancelada.  
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De modo geral, a análise que fazemos diante das falas dos entrevistados é que o 

município nem sempre aplica esses recursos ou executa as ações planejadas tal qual defende o 

discurso oficial, como frisado pelo o E3: “tem as orientações, mas a gente tem que adequar à 

realidade do município. Não adianta vir uma coisa muito bonita, pronta, e a gente chega não 

dá pra aplicar no município o que foi pensado lá encima” (E3). Verifica-se não só a partir 

dessa fala, mas também da fala de outros entrevistados, que os agentes da implementação 

buscam muitas vezes uma adaptação à realidade e condições físicas e financeiras do 

município.  E então, nesse processo identificamos uma relação de poder em constante tensão.  

De um lado identificamos o exercício do poder do Estado, que busca controlar e 

disciplinar os municípios quanto ao uso dos recursos financeiros determinando os modos de 

ser e fazer, conforme sua lógica de aplicabilidade e do outro o exercício do poder por parte do 

município que recebe os recursos dos quais necessita, e diante da liberdade de possuir os 

recursos em mãos contradiz o discurso oficial, adapta seu planejamento, porque durante o 

desenvolvimento do regime de colaboração não adquiriu os requisitos necessários firmados 

diante da adesão de determinados programas ou ações dos quais participa. Assim sendo, 

produz novos modos de saber e fazer e consequentemente novas relações de poder no interior 

deste processo. 

Percebemos, assim, um jogo de interesses, uma forma de resistência por parte do 

município que juntas constituem “lutas contra sua sujeição, forma de subjetivação e 

submissão” (FOUCAULT, 2009, p. 4). Contudo, essa luta contra a sujeição não representa a 

autonomia do município frente à utilização dos recursos que lhes são destinados, uma vez que 

contradiz o discurso oficial, mas não pode negá-lo por completo nem fugir das suas formas de 

controle sem que seja responsabilizado por isso. 

A enunciação referente ao E4 configura o discurso de outro entrevistado, que ocupa a 

função de coordenação pedagógica com atuação na Secretaria municipal de educação. Diante 

de sua formação e sua atuação profissional procuramos compreender os saberes 

cientificamente sistematizados, que esse sujeito apresenta em torno da temática gestão 

educacional. Analisemos agora como o E4 compreende a gestão educacional neste contexto.  

 

Pra mim é [...] penso que é organizar, planejar e colocar em prática propostas 

que atendam as demandas de uma determinada realidade educacional e no 

PAR de Belo Campo a gestão educacional assume o sentido mesmo de 

transformação. [...] Então é isso, gestão no contexto do PAR veio no sentido 

mesmo de transformar as práticas que eram desenvolvidas aqui no município 

(E4). 



97 
 

 

Entendemos, que dentro do universo analisado o discurso do E4 também apresentou 

algumas associações com termos dispostos no discurso oficial, discurso científico e o discurso 

de outros entrevistados. Os termos organizar, planejar e prática surgiram em outras 

concepções apresentadas, demonstrando algum tipo de concordância entre si. 

Cabe destacar, então, que foi possível identificar nas análises que tanto o E1 quanto E4 

perceberam a gestão educacional a partir uma perspectiva de mudança, de transformação da 

prática. Essa ideia já havia aparecido no discurso oficial quando evidenciou que a gestão 

educacional implicaria uma necessidade de criar condições para um ambiente educacional 

autônomo e surge novamente no discurso do E1 quando afirma que a gestão educacional é 

pensar o melhor caminho com o propósito de alcançar melhores resultados.  

Acreditamos que ao subjetivar saberes que permitam refletir possibilidades de criar 

essas condições de mudanças e pensar novas práticas com vistas à obtenção de resultados 

diferentes daqueles alcançados, estamos desenvolvendo um princípio de transformação da 

realidade, ainda que em graus ainda insuficientes para correção dos problemas que 

historicamente têm limitado o desempenho dos gestores educacionais. 

O E5 também aborda essa necessidade de mudança, mas restringe o sentido da gestão 

educacional à ideia de movimento e de necessidade de movimentar os envolvidos no processo 

educacional em torno de objetivos comuns. Com formação no Magistério de Nível Médio, 

bacharel em Teologia com especialização em Gestão Educacional e concluiu também 

graduação em Serviço Social. Possui 6 anos de experiência em cargo de gestão da educação e 

já atou como docente da Educação Básica. Neste momento, ocupa o cargo de direção escolar, 

e representa no Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação os 

professores escolares da zona rural. 

Entendemos desse modo, que no contexto do PAR, o E5 não está autorizado a proferir 

um discurso em nome dos professores, já que ocupa a função de direção escolar e mais 

especificamente no que se refere à elaboração e implementação do plano não teceu diálogos 

direcionados com o segmento de professores. O fato de possuir experiência como docente não 

o autoriza, portanto, neste momento histórico, a se posicionar a partir da visão de outro grupo, 

a falar em nome de outros que subjetivam seus saberes a partir de um posicionamento outro, 

relações outras. 

Falar do ponto de vista dos docentes, nesse sentido, implica silenciar, deixar de fora o 

discurso de quem realmente vivencia e desenvolve práticas na sua respectiva função. Na 

medida em que, o município indica alguém que não é professor para representar a categoria, 
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entendemos como uma ameaça ao princípio democrático tão enfatizado no PAR e na 

dimensão da gestão educacional. O próprio fato de possuir um Comitê indicado por parte do 

Secretário de Educação, já sinaliza que o PAR, desde seu início não se constituiu uma 

construção coletiva. Segue então o posicionamento apresentado por E5:  

 

 

[...] pra mim a gestão educacional tem o sentido de... acho que de 

movimentar a educação. Acho que a educação precisa de movimento [...] A 

gestão educacional, deveria [...] movimentar todos em virtude de um único 

objetivo... mas principalmente em cidade pequena, tem sempre alguém que 

leva as coisas pro lado da política. E não faz mesmo pra prejudicar quem tá 

na situação (E5). 

 

 

Além dos aspectos apontados anteriormente, reaparece na enunciação do E5 a 

discussão sobre a interferência partidária nos processos educativos. Consta-se, nesse caso, 

uma tensão nas relações de poder no contexto escolar, como podemos perceber no trecho da 

entrevista que diz: “tem sempre alguém que leva as coisas pro lado da política. E não faz 

mesmo pra prejudicar quem tá na situação” (E5).  

Neste caso, especificamente, temos de um lado o diretor escolar que representa os 

interesses e a lógica educacional dos sujeitos que direcionam a Secretaria de Educação e ainda 

do Prefeito, portanto representando o Estado. Do outro lado, encontramos os sujeitos que 

deveriam estar articulados no processo de melhoria da qualidade da educação, mas ao 

contrário e diante das tomadas de decisão, muitas vezes impostas por quem está gerindo o 

sistema educacional, resistem por concorrência e contrariedade ao exercício do poder vigente. 

Encontramos, nesse ponto a constatação de que há variados níveis de exercício do 

poder, que se localizam em diferentes pontos da rede social, ou seja, o poder não é um 

instrumento localizado exclusivamente no aparelho do Estado ou na estrutura ordenada pelos 

sujeitos que organizam e direcionam a gestão da educação no município (FOUCAULT, 

2013b). 

Em um primeiro momento, concluímos que o surgimento ou formação do objeto 

analisado, o PAR, e neste momento especificamente a dimensão gestão educacional, aparece 

em um contexto em que a gestão educacional passa a ocupar lugar de destaque na política 

educacional, sobretudo a partir da década de 1990. Em um cenário de crise fiscal do Estado, a 

busca por eficiência e eficácia levou a gestão do sistema educacional a ser entendida pelo 

governo como primordial para resolver o problema fiscal.  

Adequando a linguagem da educação, cria-se um modelo a partir daquele estabelecido 

pelo discurso empresarial. Não podemos esquecer que na gestão educacional esse fato não é 
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novo, pois a constituição de princípios para a gestão da educação brasileira foi profundamente 

influenciado por Frederick Taylor, considerado pai da administração científica. Nessa 

perspectiva, o discurso que permeia o mundo do capital em torno da eficiência e eficácia 

ressurge com grande força, assumindo o lugar de salvador para a crise financeira instaurada 

no país.  

Em um segundo momento, verificamos um retorno de um acontecimento, ou seja, não 

é algo novo, mas de uma política educacional permeada por um discurso conservador 

assumindo o lugar de verdadeiro. É interessante observar, que nesse retorno há a apropriação 

de discursos ligados a reivindicações de setores da sociedade que se opõem ao modelo 

empresarial e defendem a bandeira da gestão democrática.  

Esse movimento que se fortalece, na década de 1980, conseguindo assegurar o 

princípio da gestão democrática na Constituição Federal de 1988, ganha visibilidade e 

aceitabilidade pela sociedade, entendendo esse modelo como adequado para a busca de 

qualidade da educação tão almejada. Nesse contexto de fortalecimento dessas ideias, o 

discurso sobre ajuste fiscal, devido a crise econômica, passa a assumir o lugar do discurso em 

prol da gestão democrática, mas ao se apropriar de conceitos, ideias e princípios distorce seus 

sentidos, apagando suas marcas de lutas, construção coletiva, dando opacidade a seu 

significado e a sua existência. 

Não nega, desse modo, a construção em torno da gestão democrática, mas muda seu 

significado. Para exemplificar, a descentralização defendida no contexto da gestão 

democrática não é a mesma implementada pelo governo federal na época da reforma 

educacional na década de 1990, assim como, o sentido de participação não é o mesmo, como 

vários outros exemplos que poderíamos citar. Temos desse modo, no PAR um modelo de 

gestão gerencial, apesar da dimensão 1 apontar para a gestão democrática. Não é possível 

determinar uma contradição, mas um discurso atual, de acordo com os interesses econômicos 

e políticos do momento em que nos encontramos. Em síntese, estamos falando da vontade de 

verdade e dos efeitos de verdade da época em que nos encontramos e neste sentido Foucault 

(2013, p. 52) afirma: 

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: 

isto é, os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 

os mecanismos e as instancias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos; a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 

e os procedimentos que são valorizados para obtenção da verdade 

(FOUCAULT, 2013b, p. 52). 
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Refletindo sobre as relações de poder e os postulados de Foucault, podemos afirmar 

que o poder só existe em relação, ele é exercido sobre outro que também possui poder ao 

resistir, ou seja, onde há poder há resistência e é nessa perspectiva que acreditamos em um 

terceiro momento, que apesar do sentido não externalizado da dimensão gestão educacional 

no PAR, existe a possibilidade de mudar o que está instituído.  

Já em um quarto momento, percebemos ainda que nos discursos do PAR sobre a 

dimensão gestão educacional, o poder se exerce na medida em que produzem saberes e 

conduzem condutas. Assim, o PAR pela sua legitimidade (está vinculado a uma instituição), 

tem o estatuto de dizer o que funciona como verdadeiro de uma época (FOUCAULT, 2013b). 

Contudo, este estatuto não garante a efetividade do seu discurso e das práticas adotadas pelo 

município, que por sua vez são subjetivadas e implementadas pelos sujeitos que organizam a 

dinâmica da gestão educacional no contexto em que estão inseridos. 

As análises apontam ainda que a concepção de gestão educacional presente no PAR 

possui características de um modelo hibrido constituído da abstração do modelo gerencial e 

do modelo democrático. Quanto aos sujeitos que fizeram parte da implementação do PAR no 

período investigado, constamos que eles não souberem definir o que estavam compreendendo 

por gestão educacional ou apresentaram uma concepção limitada em relação àquelas 

apresentadas no discurso oficial e no discurso científico.  

Acreditamos, portanto, que essa falta de clareza quanto a forma de conceber e atribuir 

sentidos à gestão educacional se deve à falta de articulação entre os entes federados no 

processo de identificação dos problemas educacionais e construção de políticas coerentes com 

a realidade educacional de cada município.  

Isso implica, por assim dizer, que no processo de implementação da política, ao não 

discutir e definir claramente e coletivamente o que é gestão educacional, seus objetivos, suas 

finalidades e formas de aplicação, cada um desses sujeitos foi subjetivando ao seu modo, os 

saberes que anteriormente ao PAR perpassaram seus processos de formação, atuação 

profissional e relações sociais que estabeleceram em seu convívio social, por meio da adoção 

de novas práticas, que pensadas e desenvolvidas na lógica do antigo contexto ainda não foram 

capazes de promover mudanças mais estruturais e mais contundentes no processo de 

articulação da comunidade, no aumento significativo da participação popular e 

consequentemente na melhoria da qualidade da educação do município.  
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4.2 Articulação da comunidade e participação popular 

 

Articulação e participação são elementos fundamentais no discurso do qual se apropria 

o PAR, que desde 2007 vem orientando os municípios sobre o que deve ser implementado em 

termos de políticas e gestão da educação. Articular ações, articular a comunidade e fazer com 

que a população tome conhecimento e participe dos processos educativos traria na perspectiva 

do PAR maior legitimidade e vigor ao Plano na promoção pela melhoria da qualidade da 

educação. Mas, será que o PAR tem realmente conseguido promover essa articulação e tornar 

a gestão da educação, suas ações e políticas mais legítimas por meio da participação popular? 

Quando surgiu em 2007 o Compromisso Todos Pela Educação (BRASIL, 2007a, p.1), 

além de se dispor de um discurso pela melhoria da qualidade dos serviços educacionais, 

dispôs ainda pela “[...] participação das famílias e da comunidade, mediante programas e 

ações de assistência técnica e financeira”. Nesse sentido, o discurso oficial no âmbito do PDE 

defende que: 

 
Se a educação é definida, constitucionalmente, como direito de todos e dever 

do Estado e da família, exige-se considerar necessariamente a 

responsabilização, sobretudo da classe política, e a mobilização da sociedade 

como dimensões indispensáveis de um plano de desenvolvimento da 

educação (IBIDEM, p. 11). 

 

Observamos de início a primeira contradição presente no discurso oficial. Se a 

participação da comunidade é importante no processo de articulação das políticas, o que 

impediu que a população participasse do processo inicial de construção do PDE e da proposta 

do PAR – Plano de Metas? 

Em suas análises sobre o PDE, Gadotti (2008, p. 21) pontua que “[...] esse é um plano 

que teve sua origem sui generis. Não foi um plano esperado pela sociedade. Também não foi 

debatido por ela. Diferentes setores sentiram-se excluídos” e interpretaram a ação do Governo 

Federal como uma estratégia autoritária, com um discurso inicial de um compromisso 

voluntário, mas que em seu pano de fundo condicionava o repasse de recursos financeiros à 

adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação e ao PAR. 

Sem muitas informações sobre o plano e suas estratégias e entendendo que esta seria a 

saída para aquisição de recursos, os municípios assinaram o Compromisso e o Governo 

Federal instituiu sua vontade de verdade, que em um curto período de tempo foi aceita por 

todos os dirigentes municipais de educação e prefeitos. Começou a ser defendido, então, um 



102 
 

novo tipo de relação entre os entes federados, podendo esses se articularem com os demais 

setores da sociedade, conforme trecho do documento apresentado a seguir: 

 

Podem colaborar com o Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, 

públicos e privados, tais como organizações sindicais e da sociedade civil, 

fundações, entidades de classe empresariais, igrejas e entidades 

confessionais, famílias, pessoas físicas e jurídicas que se mobilizem para a 

melhoria da qualidade da educação básica (BRASIL, 2007a, p. 4). 

 

Em termos de estratégias e procedimentos, observamos que a participação, na medida 

em que é voluntária em um contexto onde as pessoas e a população como um todo não 

desenvolveram a tradição da participação nos processos educativos e nas demais esferas da 

sociedade, conduz a maioria dos sujeitos a se posicionar em um espaço de neutralidade, ainda 

que não concordem com os modos de ser e fazer a educação no contexto em que estão 

inseridos. 

Como toda relação de conhecimento implica também uma relação de poder, o 

exercício do poder do Estado se sobressai, na maioria das vezes, nessas relações que 

condicionam a participação das famílias e de boa parte da população que não conhece por 

completo os direitos que poderiam promover algum tipo de resistência ou transformação da 

realidade da qual fazem parte. 

Nesse emaranhado de relações, cabe destacar brevemente as que envolvem o setor 

privado e as entidades empresariais.  Podemos observar, nesse contexto da participação 

popular, que na maioria das vezes, a relação dessas entidades com o Estado implicam um tipo 

de voluntariado interessado, como por exemplo, o voluntariado empresarial que se aproxima 

das ações públicas exercendo suas funções, assumindo na verdade uma prática com sentido 

bastante interessado, que nada tem a ver com o sentido voluntário que apresenta, pois o que 

na verdade está em jogo é uma relação de interesses tanto por parte do setor público quanto 

por parte do setor privado (MIRANDA, 2010).  

Quanto ao contexto do PAR no município de Belo Campo, no entanto, percebemos 

que a articulação e participação da comunidade foram limitadas desde o início de sua origem. 

Segundo o E1, essa limitação se deu, ao contrário do que prega o nome Plano de Ações 

Articulas, pela desarticulação e falta de informação sobre os objetivos da política e de suas 

ações. Vejamos as declarações do E1: 

 

Quando realizamos o diagnóstico em 2008 não sabíamos direito o que era o 

PAR e não sabíamos muito bem qual era sua proposta. [...] O diagnóstico foi 
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feito só por membros da Secretaria de Educação. Não houve participação da 

comunidade e quando as ações começaram a chegar já não estávamos mais 

na gestão. [...] Em 2009 foi constituída um novo comitê e a partir daí não 

posso dizer se o PAR conseguiu a articulação de que seu discurso tanto fala 

(E1). 

 

 

As análises da enunciação anterior e das proposições de Gadotti (2008) já 

mencionadas nesta seção nos revelam que não houve mobilização por parte do Governo 

Federal para discutir e implementar o PAR. Poucos esclarecimentos foram direcionados ao 

embasamento da prática no contexto do município, o que implicou, para um dirigente 

municipal de educação sem experiências e saberes da área, o controle da participação de 

outros setores da comunidade na elaboração do diagnóstico e do plano de ação. 

Levando em consideração, que o município se encontra em outra etapa da 

implementação do PAR, constatamos que persiste o problema referente à articulação e 

participação da comunidade. O problema se apresenta agora em proporções diferenciadas ao 

do início do processo em 2007, pois nesse período como já mencionado não houve 

participação de outros setores da educação e da sociedade, restringindo o planejamento da 

proposta do PAR aos principais gestores da instituição. 

Através dos discursos investigados, observamos uma ampliação do desempenho do 

Governo Federal no processo de mobilização social e articulação de políticas. Contudo, esse 

desempenho e articulação ainda são insuficientes, pois a mobilização é exclusivamente para 

participar dos processos que já estão efetivamente elaborados e prontos para serem aplicados. 

Os próprios sujeitos do processo de implementação concordam que essa mobilização ainda 

não atingiu os níveis de participação almejados pelo discurso democrático, que permeia as 

ações do PAR. O E2 ressalta em sua fala, a necessidade de mobilizar o comitê e a comunidade 

no processo de elaboração e desenvolvimento das ações do PAR: 

 

Há uma mobilização da coordenação. [...] agora o que a gente precisa 

melhorar, como secretário, acho que é a questão dessa mobilização do 

comitê e também da própria comunidade. Eu acredito que a gente tem que 

fazer uma auditoria, fazer um manifesto pra mostrar pra comunidade de Belo 

Campo que o PAR tá em atividade no município né, que ele não está 

estagnado, não tá parado, ele está avançando [...] a gente não tem só a 

questão das facilidades que o PAR traz, esse também é um desafio. Uma 

dificuldade que nós temos é a questão do planejamento, da mobilização de 

todos que cercam o PAR, de todo mundo né. [...] eu acredito que 70/80% da 

população, da comunidade de Belo Campo não está a par do que está 

acontecendo e o que a gente precisa fazer futuramente? Até porque nós 

vivemos num país democrático né? A gente vive a democracia, então é 
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preciso que também, o pessoal pelo menos saiba o que é O PAR, pra que 

serve o PAR, quais são os benefícios que o PAR traz para o município (E2). 

 

 

Pode ser analisado a partir da enunciação e dos grifos anteriores que a população e o 

próprio comitê do PAR de Belo Campo não conhecem ou conhecem pouco o seu principal 

instrumento de gestão educacional. Em especial, sobre a imobilidade do comitê no município, 

podemos afirmar que ao deixar de cumprir sua função, deixa também de articular os saberes 

necessários à mobilização popular pela cobrança de melhores resultados educacionais no 

município. 

Ainda no que se refere à articulação da comunidade fica muito claro que a participação 

e representatividade do comitê se restringe a um domínio, a um grupo, coordenadores e 

diretores, que a partir do lugar que ocupam, com funções assumidas por indicação, assumem o 

risco de representar muitas vezes os interesses do governo municipal. Refletindo o fato à luz 

dos postulados de Foucault, poderíamos dizer que os principais articuladores do PAR no 

município de Belo Campo definiram quem poderia ter acesso ou quem atendia as exigências 

que os permitiriam entrar na ordem do discurso (FISCHER, 2013). 

 Os demais segmentos, como bem pontua o E4, não participam com regularidade dos 

processos de planejamento e execução das ações do PAR. As enunciações proferidas pelos 

E3, E4 e E5 enfatizam bem as proposições apresentadas neste parágrafo. 

 
 [...] Então a organização local nossa foi por meio de reuniões, de discussão 

e dos gestores que também participam. Depende também da demanda de 

cada escola, por exemplo, a gente vai fazendo de acordo com a demanda, se 

os gestores percebem, que tá faltando alguma coisa que é necessário e que o 

PAR pode ajudar, eles chegam. [...] então vai atendendo de acordo com a 

demanda. A gente escuta muito as pessoas [...] Mas ainda não vejo de uma 

forma eficaz não, se há uma mobilização, ainda está um pouco inerte (E3). 

 

 

Infelizmente a participação da comunidade não é muito representativa. A 

gente até convida mas raramente participam os representantes de outros 

segmentos. Vem mais a parte de diretores e coordenadores mesmo. [...] 

Quando tivemos a oportunidade de apresentar o PAR na audiência, poucas 

pessoas participaram, não tiverem interesse em saber o que era o Plano. Não 

é uma participação obrigatória então eles não acham importante (E4). 

 

 

A elaboração do PAR teve a participação dos diretores e coordenadores, não 

percebi participação ativa de outras representações não. Muitas vezes chega 

a ação do governo federal e o tempo é tão curto que não dá pra reunir, pra 

saber qual a melhor forma de executar e cada um acaba fazendo a parte que 

lhe cabe. [...] O comitê divide as tarefas e a gente corre atrás pra conseguir 

executar (E5). 
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As análises evidenciam que o comitê apresenta dificuldades para se articular e cumprir 

sua função. A pouca participação na audiência que apresentou o PAR e suas ações no 

município de Belo Campo é justificada pelo E4 como um desinteresse da população em saber 

o que era o Plano. Mas será que houve divulgação? Será que esse desinteresse não é 

consequência de uma falta de articulação e mobilização por parte do município?  

Reportando-nos à fala do (E2), afirma que cerca de 70/80% da população não possui 

conhecimento sobre o que está acontecendo e ainda precisa acontecer em relação às ações do 

PAR, enfatizando desse modo ser necessário que a população pelo menos saiba para que serve 

esse instrumento. Mais uma vez, a proposta do PAR não se sustenta, pois ter conhecimento 

apenas ou estar unicamente a par do plano, como sugere o E2, não promove nenhum tipo de 

transformação e nada tem a ver com participação popular ou gestão democrática. É 

importante lembrar, que o sentido da não participação não se fundamenta apenas na 

incompreensão do documento, mas no modo como os gestores não entendem a gestão e, 

portanto, não há mobilização desses para a participação. 

Em um sentido bem mais positivo que o utilizado por E3, E4 e E5, o E6 se demonstra 

satisfeito com o grau de participação dos envolvidos no processo de planejamento e execução 

do PAR. Para esse enunciador, o comitê é bem completo, mas quando afirma que o PAR foi 

repassado para os diretores e coordenadores antes de sua finalização, reafirmamos a 

interpretação de que a participação se restringiu a um grupo específico, ou seja, sem 

participação popular efetiva.  

Analisando as falas do E6, além das observações já mencionadas anteriormente, 

quando esse enfatiza que o PAR foi repassado e que toda a gestão tem conhecimento, 

interpretamos que existiu um grupo que elaborou e, em seguida, transmitiu (repassou) aos 

gestores o que já havia sido decidido, ou redistribuiu as funções que cada um tinha que 

exercer naquele contexto, sem uma discussão mais generalizada e realizada coletivamente, 

como sugere o trecho que segue: 

 

[...] O comitê nosso abrange de 12 a 15 pessoas, ele é bem completo e 

também ele foi repassado para todos os diretores e coordenadores antes de 

ser finalizado. Então assim, toda a gestão tem conhecimento, os profissionais 

de educação também. Nós fizemos também uma audiência pública, 

mostrando o que era o PAR no município e como estava (E6). 
 

 

Entendemos, assim, que o discurso sobre o PAR foi selecionado pelos seus maiores 

responsáveis e divulgado dentro de um espaço fechado, deixando evidente um dos princípios 
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de controle do discurso: as sociedades de discurso. Para Gregolin (2004, p. 104), “[...] as 

sociedades de discurso têm como função conservar ou produzir discursos, mas para fazê-los 

circular em um espaço fechado a fim de estabelecer formas de apropriação, de segredo e de 

não-permutabilidade”. Mais uma vez estabeleceram-se relações entre saber e poder. 

Possuir maiores informações sobre o PAR e suas ações deixaram algumas pessoas que 

representaram a Secretaria Municipal de Educação em vantagem de exercer o poder de 

decisão em proporções desiguais em relação aos demais que não conheciam a proposta e, 

portanto, tiveram suas participações limitadas, controladas. Para um plano que apresenta um 

discurso democrático, ter conhecimento, mostrar à população o que é o PAR não é suficiente; 

é preciso que mais pessoas estejam participando de seu processo de elaboração. 

O discurso cientificamente produzido pela sociedade deixa bem clara essa 

necessidade. Seguindo essa lógica, a construção de práticas democráticas e horizontais de 

educação exigem a articulação da comunidade e a participação popular. Para Silva (2012, p. 

39), isso “[...] significa tomar uma posição política, posicionar-se na defesa dos direitos 

daqueles que foram e ainda são excluídos, significa superar as tradições de privilégios e tornar 

a escola pública um local de aprendizagens do direito a ter direitos”. Assim, o espaço escolar 

seria o espaço de exercício da democracia e consequentemente dos processos de participação 

nas demais esferas da sociedade.  

Como mostra a citação a seguir, a participação na perspectiva de Lück (2011), implica 

uma ação consciente decorrente da vontade de compreender e tomar decisões sobre os 

problemas que nos afetam. Nossas reflexões nos levam a pensar que essa vontade de 

compreender deve ser instigada, cabendo à escola e aos seus agentes executar esse papel. 

 

A participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de 

atuação consciente, pela qual os membros de uma unidade social 

reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na determinação da 

dinâmica dessa unidade social, de sua cultura e de seus resultados, poder 

esse resultante de sua competência e vontade de compreender, decidir e agir 

em torno de questões que lhe são afetas (LÜCK et al, 2011, p. 23). 

 

 

A atuação consciente pontuada por Luck representa, portanto, conhecimentos e 

saberes que, em estado de apropriação, desempenham papel fundamental nos processos de 

participação nos quais os sujeitos se inscrevem. Sem esse tipo de conhecimento em sua ampla 

dimensão, Ferreira (2008, p. 60) destaca que “[...] nenhuma pessoa tem condição de participar 

da construção da vida em sociedade e de decidir sobre seu destino e o destino da nação. Trata-
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se, portanto, do conhecimento sem fronteiras e limites, tratado com o rigor científico, técnico 

e, principalmente, ético”. Tomando como parâmetro o discurso científico, podemos dizer que 

a população de Belo Campo ainda não adquiriu os requisitos necessários a uma efetiva 

participação nas políticas que redirecionam a gestão e as ações educacionais do município. 

Diante do cenário apresentado na gestão educacional de Belo campo, constatamos, 

portanto, que o objeto, articulação da comunidade e participação popular, emerge no contexto 

do PAR com ênfase no desenvolvimento da gestão democrática a partir de 2007. Contudo, o 

discurso do plano teórico não transcende para o plano prático. 

O que limita essa articulação e participação popular pode estar na justificativa de que a 

tradição educacional desenvolvida nas escolas não está conseguindo preparar os indivíduos 

para a tomada de decisão e participação nos mais diversos setores da sociedade, que resulta 

numa rede de relações e atuações que controlam e selecionam os sujeitos que estão 

envolvidos no processo educacional. Nesse sentido, as análises realizadas indicam que é 

quase unânime a ideia de que a articulação e a participação da comunidade no município 

investigado ainda não avançou nas mesmas proporções defendidas pelo discurso oficial e pelo 

discurso científico. 

As instâncias responsáveis por esta articulação no âmbito das escolas e demais 

instituições educacionais sequer conseguem articular seus grêmios, conselhos ou outras 

formas de participação, o que nos permite compreender a necessidade de uma mudança 

urgente na estrutura e na dinâmica de gerir a educação neste contexto. 

As discussões que englobam a formação de um conceito ou um consenso em torno de 

articulação da comunidade e participação popular evidenciam, do ponto de vista dos sujeitos 

da implementação, uma concepção de participação associada ao repasse, informe ou 

redistribuição de tarefas acerca do que já foi decido por um pequeno grupo que elabora o 

PAR.  

Contrariamente a esse discurso, sinalizamos as concepções de participação presentes 

no discurso oficial e discurso científico, que evidenciam que os processos de participação 

implicam a articulação de conhecimentos, saberes e vontade de compreensão dos mesmos, 

que, por meio de uma ação consciente e interessada, porém não obrigatória, seja capaz de 

transformar os hábitos dos diversos segmentos sociais. 

Desse modo, os sujeitos estarão estabelecendo novas formas de se relacionar com os 

entes que orientam e redirecionam as políticas e gestão da educação no município, até o 

momento em que seus discursos sejam coerentes com a prática associada à modalidade 
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enunciativa que cada um assume e com a vontade de verdade que rege os princípios da gestão 

educacional democrática que deve oportunizar a melhoria da qualidade da educação no país. 

 

4.3 Discursos sobre a qualidade da educação 

 

As discussões em torno da qualidade da educação básica surgiram com destaque na 

década de 1980 no Brasil e vem alcançando maior centralidade no discurso oficial nos últimos 

10 anos, a partir da criação do Ideb em 2005.  Contudo, diversos estudos têm apontado a 

insatisfação popular com os resultados educacionais e com a péssima qualidade da educação 

pública brasileira, principalmente se analisada na escala de resultados das avaliações 

internacionais. 

O discurso científico tem apontado que essa insatisfação decorre da falta de 

correspondência entre teoria e prática e ainda da falta de coincidência a respeito do conceito 

de qualidade (PARO, 2000). Constata-se no campo educacional, que o conceito de qualidade 

tem assumido diversas concepções, que se misturam em um mesmo contexto, apesar de cada 

uma ter surgido em um momento específico da História. 

Para Castro (2009), há pelo menos três concepções que circulam com maior 

frequência nos discursos sobre qualidade da educação. Na primeira, o conceito sobre 

qualidade está associado à concessão de recursos humanos e materiais às instituições 

educacionais. A quantidade de recursos nessa concepção implica maior qualidade, 

característica de um Governo pautado em um Estado de Bem-Estar. 

Logo em seguida, surge uma segunda concepção. Nesta, a redução do papel do estado 

promove a circulação de uma concepção gerencial, em que segundo Duarte (2009, p. 22), 

“[...] a qualidade consiste em seguir procedimentos corretos e apropriados para atingir 

determinados fins e não decidir, democraticamente, sobre os objetivos e finalidades da 

educação”. O foco da qualidade nesse contexto é deslocado para a eficácia e eficiência em 

que se preveem resultados máximos a custos mínimos.  

A terceira concepção de qualidade, segundo Castro (2009), está inserida na vertente 

democrática, a qual compreende que a qualidade é construída pelos educadores 

comprometidos com a educação pública. Nessa perspectiva, a qualidade torna-se um conceito 

político, sociológico e crítico e, diferentemente da concepção gerencial, a realidade 

educacional e seus processos são coletivamente construídos e, constantemente, questionados. 

Temos, então, diferentes concepções, pertencentes a diferentes formações discursivas e que 
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podem coexistir em um mesmo espaço de tempo, pois, como defende Foucault (2013), todo 

discurso é marcado por enunciados que o antecedem e o sucedem. 

Para além das concepções de qualidade que circulam no campo educativo e com base 

nos estudos de Costa (2009), podemos afirmar que há intrínseca relação entre política, gestão 

e qualidade da educação, tendo em vista que a gestão educacional opera as proposições 

políticas e a qualidade deve, nesse contexto, ser objeto de toda ação educativa. Para que essa 

relação se estabeleça, em especial no contexto escolar, Costa (2009) pontua: 

 

Temos que analisar e avaliar as concepções e as práticas de gestão escolar e 

as suas repercussões nos processos e nos resultados do ensino. Mas, para que 

isso ocorra, necessitamos de decifrar o que entendemos por qualidade do 

ensino, designadamente em função dos diferentes atores presentes na cena 

educativa, pois a resposta não será a mesma para todos (IBIDEM, p. 46). 

 

Justamente dessa perspectiva, procuramos nesta seção apresentar o que os sujeitos que 

atuam na gestão educacional estão compreendendo por qualidade na educação e se há 

implicação dessas compreensões no comportamento, ou seja, na prática desses indivíduos que 

eventualmente possam refletir na qualidade da educação no município. 

No âmbito do discurso oficial, as políticas públicas implementadas vêm enfatizando a 

real necessidade de tornar realidade o discurso da qualidade no campo da educação e, em 

especial, no campo da educação básica. Dentro da sua lógica e concepção de qualidade, o 

Governo Federal vem desenvolvendo planos, projetos e programas, que a partir dos resultados 

do Ideb venham dar consistência ao projeto educacional vigente. Neste cenário, destacam-se o 

(PDE) e o PAR – Plano de Metas que se tornou a principal ação do PDE no contexto dos 

municípios. 

Quando o Plano de Metas Compromisso Todos pela educação foi lançado em 2007 

dispôs, entre outras coisas, sobre a mobilização social pela melhoria da qualidade da 

Educação Básica (BRASIL, 2007a). A melhoria da qualidade da educação naquele momento 

passaria a ser orientada pelos resultados do Ideb, como podemos visualizar no trecho do 

Compromisso citado a seguir: 

 

Art. 3
o
  A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com 

base no Ideb, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos 

dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, 

constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - 

SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil) (IBIDEM, p.3). 
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Desde então o PDE e o PAR – Plano de Metas têm levantado a bandeira de uma 

educação de qualidade para todos, pregando assim em seu discurso a oferta de um plano 

executivo, que diferentemente do Plano Nacional de Educação estabeleceria parâmetros para 

aferição da qualidade da educação e traria proposições práticas para os problemas 

identificados. Nessa perspectiva, a busca pela qualidade não estaria condicionada 

exclusivamente aos resultados das avaliações externas, mas também ao desenvolvimento de 

uma gestão participativa, que equaliza a oferta de oportunidades e que qualifica e valoriza os 

profissionais da escola (BRASIL, 2010). 

 Segundo Sander (2009, p. 83), “[...] uma educação de qualidade para todos requer, 

igualmente, a concepção e adoção de práticas de gestão capazes de materializar as políticas 

públicas e as disposições da legislação do ensino, no cotidiano das instituições escolares e 

sistemas educacionais”. Tomando, portanto, como ponto de análise a afirmação de Sander 

(2009), identificamos mais uma vez o gestor educacional como um sujeito que em seu 

exercício de poder precisa estabelecer uma relação com os saberes e práticas em torno da 

gestão no processo de promoção da melhoria da qualidade educacional. Nessa visão, o 

desenvolvimento de práticas de gestão educacional é fundamental para garantir a melhoria da 

qualidade da educação. 

E para o discurso oficial, o que é afinal qualidade da educação? A partir de qual 

concepção de qualidade o Governo Federal, por meio do PAR e dos seus processos de gestão 

educacional, pretende materializar as políticas públicas em funcionamento? Vejamos de qual 

modo o PDE apresenta a sua concepção de qualidade no processo educativo: 

 

Qualidade 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 (BRASIL, 2007b, p. 

10). 

 

A partir, portanto, da concepção de qualidade apontada na citação anterior, o PDE 

procura superar no âmbito dos municípios algumas dificuldades do PNE em torno desta 

questão central, enfrentando o problema da equidade e, consequentemente, o tratamento dado 

à qualidade. A verdade da época, em que nos encontramos impõe o discurso da qualidade da 
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educação como primordial e justifica o direcionamento de muitas ações e programas ligados à 

política educacional atual. 

Se observamos a concepção apresentada no discurso oficial, veremos que essa 

aparentemente se assemelha a uma concepção mais democrática de qualidade. As ações que 

constituem o conjunto de projetos e programas que compõem o PAR apresentam 

características mais gerenciais do que democráticas, uma vez que já chegam prontos aos 

municípios e o governo federal é quem determina os procedimentos e técnicas a serem 

seguidos para se alcançar os objetivos e finalidades para cada tipo de problema que o 

município pontua em seu plano de ação.  

Segundo Neto (2009, p. 202), o gerencialismo “[...] está em consonância com um 

modelo de Estado empresário”. Tem seu foco nos resultados e privilegia mais a arrecadação 

do que o uso dos recursos. É justamente essa lógica, que temos visto orientar o PAR. 

Percebemos uma grande mobilização para aquisição de recursos financeiros e pedagógicos, 

no entanto, não é visível muita preocupação orientada para o uso desses recursos. Lógica essa 

que contraria a refundação democrática da administração pública, pautando-se em 

procedimentos focados na produtividade e lucratividade. 

Na maioria das vezes, os municípios aceitam essas ações sem grandes 

questionamentos porque é mais cômodo receber tudo pronto, os gastos financeiros são 

menores e não demanda muito tempo de planejamento para tal, prevalecendo à vontade de 

verdade e a sobreposição do exercício do poder do Governo Federal que contradiz a proposta 

de regime de colaboração pregada pelo PAR.  

Teorizando essa reflexão à luz das ideias de Foucault (2013b, p. 45), podemos dizer 

que: “[...] o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 

não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao 

prazer, forma saber, produz discurso”. Desse ponto de vista, o município entende esta relação 

como positiva para si.  

Desse modo, tomando por princípio que a qualidade da educação no município é 

aferida com base nos resultados do Ideb e analisando o discurso dos sujeitos da 

implementação sobre a qualidade da educação no âmbito do município, as respostas dos 

entrevistados nos levaram às observações que se seguem.  

Com exceção do E1, que se isentou de responder às perguntas mais específicas sobre a 

qualidade da educação no município e os resultados do Ideb por não estar mais inserido no 

processo, todos os demais enunciadores associaram a qualidade da educação à quantidade de 

recursos recebidos no município. 
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Todos os enunciadores também questionaram os moldes de avaliação adotados para 

aferição do Ideb e quanto a isso a interpretação das falas, de modo geral, representou a 

insatisfação dos gestores quanto a forma homogeneizadora de avaliar realidades educacionais 

tão diversificadas no país, pois segundo esses as questões das provas não retratam o nível de 

desenvolvimento intelectual da realidade avaliada no município. 

  O E2 e o E3 afirmam que há uma forma de organização por parte do município para 

elevar os índices do Ideb, contudo não souberam descrever de que modo essa organização 

acontece. Contrariamente a essas afirmações, E4, E5 e E6 pontuaram de forma semelhante, 

que não há organização ou estratégias específicas por parte do município para elevação do 

índice, apesar de o município apresentar preocupações quanto a isso. 

Ao serem questionados sobre as falhas presentes na execução do PAR no município, 

que têm impedido o avanço na elevação do Ideb e consequentemente na melhoria da 

qualidade da educação, o E2 atribui os péssimos resultados à questão social, que impede o 

aluno de permanecer na escola deslocando-o para o mundo do trabalho e também à falta de 

participação da família no processo educativo como está posto no trecho a seguir: “[...] a 

questão, como eu falei é um problema social. A questão financeira do nosso país. Eu tenho 

certeza que a gente consegue alcançar um número maior, a gente consegue atingir uma meta 

maior” (E2). Do ponto de vista do E2, é necessário que o PAR inclua uma quinta dimensão 

que dê conta de articular soluções para o problema social e consequentemente a qualidade da 

educação avançaria. 

Ao apontar a questão social como principal causa para as ações do PAR não darem 

certo no município, o E2 procura isentar o município da sua responsabilidade em resolver o 

problema da elevação do índice e complementa: “outro ponto também fundamental que está 

prejudicando a educação como todo é a questão familiar, ou seja, 30 ou 40% dos pais não se 

preocupam com a questão dos filhos estarem diretamente ligados à escola” (E2), ou seja, o 

município só vai conseguir manter a elevação do Ideb e, consequentemente, a qualidade da 

educação, na medida em que esses dois problemas que não são exclusividade de sua ordem, 

forem superados. 

Mesmo enfatizando a todo momento as conquistas do PAR, em especial aquelas 

referentes à aquisição de recursos financeiros e atribuindo a melhoria da qualidade da 

educação à inserção desses novos recursos no campo educacional, E3 e E6 atribuem a culpa 

pelo não alcance da qualidade às práticas pedagógicas ineficazes e à falta de programas do 

governo federal para suprir essa carência, deixando a entender que o município não tem 
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autonomia para produzir soluções para os problemas que o atingem, ficando sempre a mercê 

de programas do Governo Federal.  

O E3 enfatiza que: “A prática pedagógica e o PAR estão muito distantes, mas a 

questão física melhorou. As questões estruturais melhoraram, mas estão distantes ainda teoria 

e prática” (E3). Elaborando uma análise a partir do olhar do E3, identificamos forças 

contrárias em ação no processo de implementação do PAR, pois, segundo ele, a qualidade 

melhorou devido à quantidade de recursos que chegou ao município. Contrariamente, 

identificamos ainda em sua enunciação que esses recursos ainda não foram capazes de 

diminuir as distâncias entre o nível de qualidade proclamado e o nível de qualidade ofertado 

no município.   

Quanto ao E6, está implícito em sua fala que os recursos os quais o município dispõe 

são insuficientes para promover mudanças nessa área específica das práticas pedagógicas, 

confirmando, assim, que o município por si mesmo não estabelece estratégias próprias para 

alcançar melhores resultados, estabelecendo uma relação de total dependência do Governo 

Federal neste processo. “Acho que a falha está na dimensão pedagógica. As primeiras ações 

começaram a chegar em 2012 e anterior a isso não tínhamos recursos para bancar essas ações” 

(E6).  

Já para o E4 e o E5 o problema da qualidade está no processo de formação dos 

profissionais que atuam na educação, sejam eles professores, gestores ou técnicos, mas 

enfatizando sempre a formação do professor. Analisamos a partir dos discursos dos sujeitos 

entrevistados mais uma vez, a relação de total dependência que o município apresenta quanto 

à concretização de algumas ações e, em especial, no que se refere à formação dos seus 

profissionais como demonstram as seguintes enunciações:  

 

[...] na falta de formação, eu acho que o PAR entra aí, porque ele pode 

contemplar alguns profissionais, entendeu? E assim, não é por falta de pedir, 

porque isso foi solicitado, é por falta de apoio federal ou estadual de nos 

fornecer essas formações [...] Então pra mim atingir esses alunos aí eu vou 

pegar quem? O professor, se o professor não está satisfeito, se o professor 

não está bem capacitado (E4). 

 

 
Todos os profissionais de educação de Belo Campo tem formação, tem 

graduação, então a falha é essa? Não sei. Estão mal preparados? Não sei, 

mas acredito que com essas formações eles podem vir a melhorar, se estão 

decadentes na área eles podem melhorar se capacitando e isso influencia na 

sala de aula diretamente (E5).  
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Essa visão que condiciona os resultados ruins do município à formação do professor e 

dos demais profissionais da educação, ao tempo em que pretende denunciar o pouco 

compromisso do governo federal e estadual neste processo, denuncia de forma inconsciente a 

falta de ação do próprio município para com a formação continuada destes profissionais.  

Não consideramos coerente atribuir a culpa exclusivamente a esses profissionais, se os 

agentes do município não mantêm nenhuma estratégia específica para melhoria da qualidade 

da educação. Os resultados das avaliações que deveriam ser utilizados para promover algum 

tipo de transformação, nesse sentido ficam resguardados apenas para reflexões superficiais, 

que em nada contribuem para mudanças de práticas e melhoria de resultados. 

Ao pensarmos no poder como algo positivo, uma vez que ele produz efeitos, como diz 

Foucault e nas resistências presentes com o poder, podemos dizer que a resistência a um 

saber-poder em torno do PAR, ao modo como foi concebido, executado, emerge com a não 

materialização de seu sentido maior que é melhorar a qualidade da educação no município de 

Belo Campo, uma vez que os resultados do Ideb, principal instrumento utilizado no país para 

aferir a qualidade da educação, evidenciam que a não apropriação do que de fato é o PAR, 

suas implicações e responsabilidades e modo como o PAR deveria ocorrer em Belo Campo, 

tem levado ao descumprimento de seu objetivo: melhorar a qualidade da educação, em 

especial nos anos finais do Ensino Fundamental, que nunca atingiu a meta estabelecida pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

Analisando os dados do Censo Escolar 2013 e dados do Ideb 2013, no último ano de 

aferição dos índices da qualidade da educação no município, tomando como parâmetro as 

informações do site QEdu
4
 (2013) que colocam valores em reprovação e abandono acima de 

5% como indicativo da necessidade de definir estratégias para conter o avanço da evasão 

escolar, e valores acima de 15 % como indicativo de que é preciso intervir no trabalho 

pedagógico o mais rápido possível. Alertamos para o risco de muitos estudantes ficarem fora 

da escola, ocasionando o aumento da distorção idade-série  e das baixas taxas de rendimento 

conforme dados apontados no quadro 4. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 http://www.qedu.org.br/ 
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      Quadro 4 - Taxas de Rendimento (2013 

ETAPA ESCOLA REPROVAÇÃO ABANDONO APROVAÇÃO 

 

ANOS INICIAIS 

9,5% 4,3% 86,2% 

157 reprovações 72 

abandonos 

1.428 aprovações 

 

ANOS FINAIS 

9,3% 9,3% 76,2 % 

150 reprovações 96 

abandonos 

784 aprovações 

     Fonte: Censo Escolar, 2013. 
 

Os dados contidos no quadro e no gráfico acima apontam que nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental essas taxas de reprovação e abandono evoluem e o número de alunos que 

concluem os anos finais por muito pouco não chega a metade da quantidade dos alunos que 

ingressam nos anos iniciais. A análise reflete a falta de ações e políticas que combatam esse 

grave problema, que consequentemente vai influir nos resultados do Ideb. 

Se acompanharmos a evolução do aprendizado a partir das escalas do Ideb nos últimos 

três anos, vamos perceber que a maior evolução acontece nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e talvez a justificativa esteja assentada na aprovação automática que acontece no 

ciclo de alfabetização entre o 1º e 3º ano a partir Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. 

Já a evolução nos anos finais encontra-se praticamente estagnada, refletindo uma 

descontinuidade e desarticulação entre essas duas importantes etapas de ensino. 

 

Quadro 5 - Evolução do Aprendizado na Escala do Ideb (2013) 

 

ANOS INICIAIS 

2009 + 8 

Pontos percentuais 

2011 + 0 

Pontos percentuais 

2013 

09% 17% 17% 

 

ANOS FINAIS 

2009 + 1 

Pontos percentuais 

2011 + 1 

Pontos percentuais 

2013 

10% 11% 12% 

 

Fonte: QEdu, 2013. 

 

Isso significa que nos últimos dois anos, entre 2011 e 2013, não houve mudanças 

significativas que promovessem transformações no quadro educacional. 

Se temos o saber-poder do Estado (governo federal e município), temos também o 

saber-poder produzido pelos sujeitos que se encontram nas escolas, por exemplo. Sem esses 

sujeitos, professores, direção, alunos, não há implementação de nenhum programa ou ação, 

pois como nos lembra Magnabosco (2009):  
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[...] todo o discurso estaria ligado ao desejo e ao poder, sendo que este 

poder não se localizaria em uma instituição ou Estado. O poder seria 

uma relação de forças, estando, pois, em todas as partes (micro-

poderes). Além disso, ele não seria apenas repressivo, mas também 

produziria efeitos de verdade, de vontade, de saber; constituindo 

verdades, práticas e subjetividades (MAGNABOSCO, 2009, p. 2).  

 

 

Essa reflexão nos remete à constatação, portanto, de que a problemática da qualidade 

não pode ser pensada apenas pela culpabilização de uma parte do todo que constitui o sistema 

educacional do município de Belo Campo e sim a partir das diversas relações que se 

estabelecem entre os diversos segmentos no âmbito do município, desses com as 

representações dos entes federais e estaduais, que por sua vez obedecem ao regime de verdade 

que orienta o momento histórico no qual se articulam. 

Levando em consideração a formação do objeto desta seção, neste caso os discursos 

sobre qualidade da educação, podemos então sintetizar, que o contexto de emergência, 

especificação e delimitação do mesmo tem como fronteiras a criação do Ideb, do PDE e em 

seguida o PAR – Plano de Metas. Nesse contexto, a intensificação do discurso em torno da 

melhoria da qualidade da educação teve seu aparecimento direcionado pelo Governo Federal 

aos estados e municípios que o incorporaram, contudo não o subjetivaram conforme as 

normas de funcionamento e regime de verdade estabelecidos, mas conforme sua própria 

vontade de verdade, sem a devida organização e planejamento de práticas que reconduzisse os 

resultados do Ideb a níveis mais elevados. 

Quanto á formação do conceito sobre qualidade da educação, apresentamos a 

descrição e a coexistência de diferentes concepções, que concomitantemente recortam os 

discursos sobre qualidade, correlacionando-as e identificando seus pontos de 

incompatibilidade e laços de filiação.  

Nessa perspectiva, identificamos que apesar de apresentar características de uma 

concepção de qualidade mais voltada para os moldes gerenciais, a concepção apresentada no 

discurso oficial defende uma concepção de qualidade pertencente a uma vertente democrática. 

Apesar do regime de verdade da época defender de modo mais sistemático essa vertente 

democrática, constamos que nos domínios da memória dos sujeitos da implementação ainda 

prevalecem uma concepção que associa a qualidade à quantidade de recursos adquiridos, 

vertente essa claramente associada a uma concepção pautada em um Estado de Bem-Estar 

Social.  
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A não equivalência, no que se refere ao entendimento sobre qualidade da educação 

deixa evidente uma falha referente a aplicabilidade do regime de colaboração, uma vez que 

não há participação de todos os entes federados na definição da concepção de qualidade, que 

deve permear os processos educativos da política educacional vigente. Entendemos desse 

modo, que a participação e mobilização popular, discurso amplamente defendido no contexto 

do PAR, não vem acontecendo como de fato deveria. 

Concluímos desse modo, que a busca da qualidade se daria nesse sentido por meio da 

gestão, principalmente a gestão educacional democrática que implica em participação da 

comunidade. Entendendo, assim, que no contexto observado não há conhecimento/clareza 

sobre gestão educacional, que não há participação, esvazia-se então o principio da gestão 

democrática. 

Todos esses jogos de relações que se estabelecem e se dividem em fatores positivos e 

negativos no desenvolvimento da gestão educacional no contexto do PAR, em Belo Campo, 

contribuem para o exercício de um poder que não colabora com mudança do quadro 

educacional do município e, consequentemente, da melhoria da educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O problema não é “mudar a consciência” das pessoas, 

mas o regime político, econômico, institucional de 

produção de verdade (FOUCAULT, 2013b, p.54). 

 

As considerações aqui apresentadas nos levaram, como proposto inicialmente, à 

reflexão sobre os saberes subjetivados e as relações de poder estabelecidas nos processos de 

gestão educacional, decorrentes da implementação do Plano de Ações Articuladas (PAR) no 

município de Belo Campo. A análise sobre saberes e relações de poder empreendidas nesta 

pesquisa, só alcançou a sistematicidade apresentada, graças à abordagem dos postulados e das 

teorizações foucaultianas, que nos ofereceram algumas noções e elementos extremamente 

importantes para pensar os resultados.  

Como um intelectual que se envolveu com os problemas da modernidade, Foucault 

desenvolveu mecanismos de observação e análise sobre a realidade do tempo em que ele 

viveu, como forma de fazer emergir nesse contexto, possibilidades de resistência e 

transformação dos regimes de verdade que imperavam como vontade única. Nesse sentido, as 

ideias e a postura crítica de Foucault, influenciaram a nossa decisão de questionar a realidade 

educacional do município de Belo Campo e esta pesquisa, se ocupou em responder: Quais as 

concepções e discursos em torno da gestão educacional no contexto do Plano de Ações 

Articuladas (PAR) no município de Belo Campo? 

Os discursos analisados fundamentam a nossa afirmação de que o PAR, no município 

de Belo Campo, assim como na maioria dos municípios brasileiros, foi instituído pela vontade 

de verdade do governo federal, por meio da circulação do discurso de ampliação de recursos 

financeiros para os municípios.  

De forma autoritária, sem a participação popular e condicionando o repasse de 

recursos financeiros à adesão ao plano, o governo federal alcançou já nos dois primeiros anos 

de existência do PAR a completa participação dos municípios brasileiros. Sob a ótica de 

modernização da gestão pública brasileira, promovida pelas influências do modelo 

gerencialista de gestão pública, o PAR vem buscando, desde 2007, a elevação do Ideb e a 

melhoria da qualidade da educação, por meio da articulação nacional de políticas, programas 

e ações voltados, em especial, para a educação básica.  

Foi verificado no âmbito do município de Belo Campo, que, inconsistências entre o 

discurso oficial e as práticas gestoras desenvolvidas neste espaço, existem desde as primeiras 

ações implementadas, a começar pela centralização do processo de planejamento das ações 
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estratégicas para os problemas do município, que ficou a cargo de uns poucos representantes 

da Secretaria Municipal de Educação, quando na verdade deveria englobar vários setores da 

sociedade.  

Ao contrário do que se identificou em seu discurso de defesa pelo desenvolvimento de 

uma gestão democrática, pela melhoria da qualidade da educação, as ações do PAR, 

implementadas em Belo Campo, e em todo país, seguem a lógica gerencialista, fazendo com 

que as concepções de autonomia, participação e descentralização, assumam sentidos diversos 

àqueles encontrados no desenvolvimento de práticas educativas de gestão democrática. 

Observamos a partir das análises que o PAR, por meio de uma relação de poder do 

governo federal com os municípios, construiu um campo de saber (o PAR) e, 

consequentemente de poder, que permite o entrecruzamento de discursos e práticas 

provenientes tanto do modelo de gestão democrática da educação, quanto do modelo 

gerencialista de gestão.  

As influências sofridas pelo gerencialismo e pelas proposições de organismos 

internacionais, que inclusive cobravam respostas para a péssima qualidade da educação no 

país, deram um novo direcionamento para os objetivos das políticas públicas da educação 

básica, que passaram a ter como foco, a elevação do Ideb e da qualidade da educação, por 

meio da efetivação do regime de colaboração. 

Sobre as relações de poder que se estabeleceram nas iniciativas e envolviam o regime 

de colaboração no município de Belo Campo, foi verificada uma confusão quanto aos papéis 

que cada ente deve executar. Do ponto de vista dos sujeitos da implementação, apesar de ser 

considerada por alguns, um tipo de relação boa e tranquila, são observados nos discursos, 

mais pontos negativos que positivos. Essa negatividade está associada ao fato de que a base 

não é ouvida, e acarreta o desperdício de recursos em ações, que não comtemplam a realidade 

local e ainda, o atraso do governo federal em demandar ações que são de sua 

responsabilidade.  

São ações, que segundo os sujeitos entrevistados, vêm de cima para baixo. Esses 

posicionamentos nos revelam a real e urgente necessidade de regulamentação do regime de 

colaboração, favorecendo a interação e o diálogo entre os entes federados, em todas as etapas 

de criação e implementação das ações governamentais no campo educativo. Não havendo essa 

regulamentação nos processos de gestão e implementação das políticas educacionais, os entes 

federados, a seus modos, produzem campos próprios de saber, que por meio de seus discursos 

e suas ações, tornam-se verdades a serem prescritas para outros.  
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Em boa parte dos casos, essas verdades são aceitas por falta de domínio sobre um 

determinado campo de saber e, em outros, mesmo possuindo os domínios necessários para 

resistir, essas verdades são aceitas porque há um interesse em se manter nesse jogo de poder, 

de adquirir recursos, ainda que com isso não se alcance a qualidade desejada. 

Os recursos financeiros, como analisado nos discursos dos entrevistados, formam o 

elemento de atração entre o governo federal e os demais entes. Para os sujeitos da 

implementação, é quase unânime a ideia de que a importância e os impactos do PAR para o 

município estão na ampliação e na melhoria da acessibilidade a estes recursos.  

Pouco se fala no aspecto pedagógico, como bem afirmam alguns dos entrevistados. 

Para esses, a questão pedagógica é pouco explorada, e percebemos através disso, que as 

pessoas diretamente envolvidas com a gestão do município, ficam aguardando as ações 

exclusivamente do governo federal, e raras vezes procuram soluções locais para os problemas 

que estão enfrentando. Essa falta de autonomia é percebida, inclusive, quanto aos resultados 

das avaliações externas. Apesar dos baixos índices, o município ainda não desenvolveu uma 

forma de utilizar os resultados das avaliações externas para redimensionar o trabalho 

pedagógico no contexto escolar, o que demonstra, portanto, que ter recursos financeiros é 

importante, mas pouco adianta se isso não reflete na qualidade da educação ofertada. 

Outros aspectos que aparecem como relevantes a partir da implementação do PAR em 

Belo Campo estão relacionados à possibilidade que os municípios conquistaram de formar 

seus quadros de professores e demais profissionais da educação em formações iniciais e 

continuadas. A análise realizada aponta, ainda, que a partir do PAR, houve uma mudança de 

cultura quanto à assinatura de convênios e compromissos. Nessa perspectiva, aquela antiga 

forma de indicar quem deve receber os recursos, mediante acordos políticos, perde espaço, 

pois os recursos que antes dependiam de interesses políticos partidários para serem aprovados, 

agora tem um tratamento diferenciado, diminuindo as chances dos recursos serem usados de 

forma indiscriminada. Como aponta um dos sujeitos participantes, o recurso chega igual pra 

todo mundo, independente se é município grande ou município pequeno. 

 O repasse, contudo, não é automático. O município precisa obrigatoriamente cumprir 

as determinações e prazos impostos pelas relações de poder que se dão no âmbito de uma 

plataforma online. Neste contexto, interpretamos o SIMEC Módulo PAR (plataforma online 

do MEC), como um dispositivo de controle do governo federal, pois através desse, os 

municípios são vigiados, examinados e punidos caso não mantenham disciplina de critérios e 

prazos impostos.  
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As análises nos levaram a perceber, portanto, que por meio da criação do SIMEC, o 

governo federal instituiu um campo específico de saber, do qual os municípios precisam se 

apropriar, caso queiram se manter no jogo das relações de poder que repassam recursos 

financeiros aos municípios. 

Além do repasse de recursos financeiros, constatamos que é possível estabelecer 

ainda, parcerias de assistência técnica para diversos programas e ações do MEC. No caso da 

Bahia, a assistência técnica é de responsabilidade do ente estadual, representado pelo Proam. 

Quanto à assistência técnica prestada ao município de Belo Campo no processo de 

implementação do PAR, foi verificado que tal assistência tardou a chegar. Resumiu-se em 

poucos encontros e para atender à necessidade de mostrar ao município como realizar a 

audiência pública que apresentou o plano, seus objetivos e ações à comunidade, já na segunda 

gestão do PAR em 2011. 

Percebemos a partir desta análise, que o quadro de funcionários do Proam é 

insuficiente para atender as demandas municipais com qualidade. No entanto, entendemos que 

a assistência técnica do Proam é fundamental no processo de efetivação do regime de 

colaboração, já que, em muitos municípios, os sujeitos que compõem o quadro de 

profissionais da gestão educacional, não possuem os saberes necessários para garantir o 

desenvolvimento dos processos de gestão das políticas educativas, implicando desse modo, na 

ação de sujeitos que se restringem à aplicação de políticas descontextualizadas da realidade 

local.  

Identificamos que essa é uma relação saber-poder, na medida em que os municípios só 

vão garantir o exercício da política com qualidade, se houver possibilidade de discutir e 

adquirir os saberes necessários para tal. Em se tratando de uma política, que defende a 

colaboração, cabe ao governo federal e estadual, com maior autonomia financeira, fazer com 

que os municípios tenham acesso e reflitam estes saberes, mas, ao contrário, as análises 

apontam, que no caso de Belo Campo, os sujeitos que fazem parte da implementação do PAR, 

apesar das muitas formações oferecidas pelo governo federal, ainda não possuem uma 

concepção sistematizada sobre o que é gestão educacional, principal instrumento de suas 

práticas profissionais. 

Diante dos discursos analisados e mais especificamente no discurso científico, está 

posto que o gestor educacional precisa ser portador de um poder do conhecimento da 

diversidade, se quiser assegurar o comprometimento ético de sua prática. O discurso oficial, 

no entanto, pelo menos referente aos documentos que fundamentam o surgimento do PAR, 
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não define com clareza o que está entendendo como gestão educacional, pois a gestão 

educacional é uma importante dimensão que compõe o plano.  

 Afirma-se no discurso científico que a gestão dos sistemas de ensino deve ser 

fundamentada nos princípios da gestão democrática, gestão participativa e em condições de 

promover a coordenação e a articulação entre as políticas especificamente orientadas a cada 

etapa da educação. A ideia que se afirma no discurso oficial apresenta alguns elementos que 

também estão presentes no discurso cientifico. Porém, como já destacado anteriormente, por 

se encaixar em um modelo de gestão gerencialista, o discurso oficial, acaba atribuindo 

sentidos diversos aos que são empregados cientificamente em práticas de gestão democrática. 

Os discursos dos sujeitos da implementação, por sua vez, apesar de em alguns 

momentos fazer referência aos processos de participação, apresentam pouca sistematicidade. 

Podemos concluir nessa perspectiva, que os sujeitos da implementação atribuíram à gestão 

educacional no contexto do PAR, um sentido de transformação, de movimento, mas em 

nenhum momento se aponta que tipo de transformação se pretende operar ou que direção esse 

movimento pretende chegar. Gestão para esses sujeitos também é entendida como o processo 

de gerir a dinâmica da escola, pensar o melhor caminho e ainda realizar planejamento 

adequado aos problemas identificados.  

Se esses elementos aparecessem todos juntos em uma mesma concepção, talvez, 

tivéssemos por parte dos sujeitos uma concepção de gestão educacional mais elaborada, mas, 

ao contrário, se observarmos individualmente cada concepção de gestão educacional, 

podemos perceber que os saberes que os sujeitos da implementação subjetivaram são 

superficiais, do ponto de vista de que gerir a educação possui um sentido bem mais amplo que 

estes mencionados pelos sujeitos. 

De modo geral, as concepções de gestão educacional apresentadas pelos sujeitos da 

implementação, traduzem em grande medida, um saber desqualificado, que diante de nosso 

entendimento, pode trazer consequências graves para o campo prático da gestão, pois não 

possui ou não demonstra possuir os saberes básicos a respeito do significado da gestão 

educacional, pode implicar um exercício de poder pautado em uma vontade de verdade que 

não atende aos preceitos básicos, nem do discurso científico, nem do discurso oficial. 

Ainda no campo da gestão educacional, constamos que os sujeitos da implementação 

do PAR no município de Belo Campo, ainda não conseguiram promover a articulação do 

sistema municipal de ensino, do próprio comitê Local e mais importante ainda, a articulação 

da participação popular. Os discursos dos sujeitos entrevistados revelam que o processo de 

elaboração das estratégias do plano de ação do PAR para o município de Belo Campo, não 
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envolveu a participação da comunidade. Afirma-se, através desses discursos, que cerca de 

70%/80% da população não estava informada dos objetivos e ações que o PAR propõe. 

Os discursos analisados revelam, ainda, que a elaboração do PAR se restringiu a um 

grupo reservado de diretores e coordenadores, além de técnicos da secretaria de educação, 

contrariando, desse modo, a participação popular, um dos principais princípios da gestão 

democrática defendida no discurso oficial. O exercício do poder do grupo que elaborou o 

plano, a partir de informações e saberes privilegiados de dentro da secretaria de educação, 

limitou neste momento a participação da comunidade. 

Acreditamos que com um discurso democrático e práticas autoritárias e direcionadas, a 

qualidade da educação do município terá grandes empecilhos para alavancar. Os próprios 

sujeitos da implementação não se enxergam como responsáveis diretos pela melhoria da 

qualidade educacional.  

Por meio de seus discursos, podemos perceber que os problemas da qualidade foram 

atribuídos, pelos sujeitos da implementação, a problemas de ordem social, que deslocam os 

alunos cedo demais para o campo do trabalho; à falta de qualidade na formação dos 

profissionais que atuam na educação, e implicam em práticas pedagógicas mal 

fundamentadas; à falta de articulação na dimensão pedagógica no município, que por sua vez, 

aguarda as ações do governo federal. Enfim, os dados apontam para uma urgente mudança de 

posturas e práticas nos processos de gestão educacional, e seus desdobramentos no município 

de Belo Campo. 

 Os resultados sistematizados nesta pesquisa, enfatizam que os processos de gestão 

educacional desenvolvidos a partir da implementação do PAR no município de Belo Campo, 

por meio do discurso, da vontade de verdade e do exercício de poder do governo federal, 

associado aos interesses de ampliação de recursos financeiros, por parte dos municípios, 

produziram novos campos de saber e de poder que mutuamente foram conduzindo os sujeitos 

da implementação à incorporação de novos hábitos, nem sempre legitimados e qualificados, 

mas que intencionam a transformação do quadro educacional brasileiro no que se refere à 

elevação do Ideb e da qualidade da educação nacional. 

No que se refere à qualidade da educação no município de Belo Campo, concluímos, a 

com base nas análises, que há possibilidade de seu panorama ser modificado positivamente, a 

partir da regulamentação do regime de colaboração, para que os entes federados, nesse 

processo, sintam-se obrigados a estabelecer objetivos comuns e soluções específicas para cada 

ente no qual se desenvolva. Para que isso ocorra, acreditamos que os sujeitos que fizeram 

parte do processo de elaboração e fazem parte da implementação do PAR precisam entender a 
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relevância do plano para além da aquisição de recursos financeiros ou de formações que 

contemplem problemas universalistas. 

 Na nossa concepção, qualquer transformação no campo das políticas públicas e gestão 

da educação só resultará em qualidade, na medida em que, os sujeitos que as coordenam e 

delas fazem uso, entenderem a importância da articulação da comunidade e da participação 

popular. Participação nesse contexto, não pode implicar apenas tomada de conhecimento, mas 

atitudes, ações e apropriação dos conhecimentos e saberes que fundam o funcionamento da 

ação da qual se pretende participar.  

 Defendemos, desse modo, que os entes federados definam em diálogo e com clareza o 

que estão entendendo por gestão educacional. Não é suficiente decretar a gestão democrática, 

sem definir seus princípios e normas. Não é suficiente o município receber um documento 

sem que se tenha dimensão das suas consequências, só porque está inscrito em seu discurso 

que os processos se darão de forma democrática e vão ampliar os recursos financeiros. 

Na perspectiva foucaultiana, a resistência é o ponto chave para entendermos e 

transformarmos as relações de poder que operam na realidade à nossa volta e foi justamente 

nos pontos de resistência que encontramos possibilidades de refletir mudanças que necessitam 

ser incorporadas aos processos de gestão educacional. Como afirma Foucault, “[...] o 

problema não é operar a consciência das pessoas”, mas no caso de Belo Campo, mudar o 

regime institucional de gestão da educação. 

Acreditamos necessário, que todos se apropriem dos saberes capazes de promover 

mudanças significativas no contexto da gestão educacional. Não podemos viver à margem dos 

problemas que nos atingem sem questionar os regimes de verdades, que se instituem e 

interferem em nossas vidas profissionais e pessoais. Nós também somos capazes de exercer 

poder e estabelecer relações produtoras de novos saberes em nosso campo prático de ação. 

Por fim, apesar das análises terem se desenvolvido no contexto específico do 

município de Belo Campo, esperamos que os resultados alcançados sirvam de referência para 

pensar outros espaços institucionais de produção de saber e poder.  
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ANEXO A – DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007 

 

CAPÍTULO I 

 

DO PLANO DE METAS compromisso todos pela educação 

 

Art. 1o O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso) é a conjugação dos esforços da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da 

comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica.  

 

Art. 2o A participação da União no Compromisso será pautada pela realização direta, quando couber, ou, nos 

demais casos, pelo incentivo e apoio à implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos 

sistemas de ensino, das seguintes diretrizes: 

 

 I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir; II - alfabetizar as crianças 

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

 

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua frequência e do seu desempenho 

em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente;  

 

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como aulas de reforço 

no contra turno, estudos de recuperação e progressão parcial; 

 

V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-frequência do educando e sua 

superação;  

 

VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência;  
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VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola para além da 

jornada regular;   

 

VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física;  

 

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes comuns 

do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas; 

 

X - promover a educação infantil; 

 

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 

 

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de 

profissionais da educação; 

 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, privilegiando o mérito, a 

formação e a avaliação do desempenho; 

  

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

dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos 

de atualização e desenvolvimento profissional; 

 

XV - dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após avaliação, de preferência 

externa ao sistema educacional local; 

 

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político pedagógico, respeitadas as 

especificidades de cada escola; 

 

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

enfrentadas pelo professor; 

 

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e exoneração de diretor de 

escola; 

 

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb, referido no art. 3o; 

  

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, as políticas públicas 

na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de continuidade das ações efetivas, 

preservando a memória daquelas realizadas; 

  

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento efetivo, 

autônomo e articulado dos conselhos de controle social;  

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino;  
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XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando inexistentes; 

  

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, esporte, assistência 

social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando com sua escola;  

 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com as atribuições, 

dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das metas do 

compromisso;  

 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e equipamentos 

públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar;  

 

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infraestrutura da escola ou a 

promoção de projetos socioculturais e ações educativas;   

 

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das associações de empresários, 

trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do sistema educacional público, 

encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do Ideb.  

 

CAPÍTULO II 

 

DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Art. 3o A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no Ideb, calculado e divulgado 

periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos 

alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

 

Parágrafo único. O Ideb será o indicador objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo 

de adesão ao Compromisso.  

 

CAPÍTULO III 

 

DA ADESÃO AO COMPROMISSO 

 

Art. 4o A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Compromisso far-se-á por meio de termo de 

adesão voluntária, na forma deste Decreto. 

  

Art. 5o A adesão voluntária de cada ente federativo ao Compromisso implica a assunção da responsabilidade de 

promover a melhoria da qualidade da educação básica em sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento 

de meta de evolução do Ideb, observando-se as diretrizes relacionadas no art. 2o 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834774/art-2-inc-xxiii-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834741/art-2-inc-xxiv-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834706/art-2-inc-xxv-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834679/art-2-inc-xxvi-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834649/art-2-inc-xxvii-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834608/art-2-inc-xxviii-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834576/art-3-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834541/art-3-1-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834510/art-4-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834480/art-5-do-decreto-6094-07


136 
 

§ 1o O Ministério da Educação enviará aos Municípios, Distrito Federal e Estados, como subsídio à decisão de 

adesão ao Compromisso, a respectiva Base de Dados Educacionais, acompanhada de informe elaborado pelo 

INEP, com indicação de meta a atingir e respectiva evolução no tempo. 

  

§ 2o O cumprimento das metas constantes do termo de adesão será atestado pelo Ministério da Educação. 

  

§ 3o O Município que não preencher as condições técnicas para realização da Prova Brasil será objeto de 

programa especial de estabelecimento e monitoramento das metas. 

  

Art. 6o Será instituído o Comitê Nacional do Compromisso Todos pela Educação, incumbido de colaborar com 

a formulação de estratégias de mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica, que 

subsidiarão a atuação dos agentes públicos e privados. 

 

 § 1o O Comitê Nacional será instituído em ato do Ministro de Estado da Educação, que o presidirá. 

  

§ 2o O Comitê Nacional poderá convidar a participar de suas reuniões e atividades representantes de outros 

poderes e de organismos internacionais. 

 

 Art. 7o Podem colaborar com o Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, públicos e privados, tais 

como organizações sindicais e da sociedade civil, fundações, entidades de classe empresariais, igrejas e 

entidades confessionais, famílias, pessoas físicas e jurídicas que se mobilizem para a melhoria da qualidade da 

educação básica. 

  

CAPÍTULO IV 

 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA UNIÃO 

 

SEÇÃO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 8o As adesões ao Compromisso nortearão o apoio suplementar e voluntário da União às redes públicas de 

educação básica dos Municípios, Distrito Federal e Estados. 

  

§ 1o O apoio dar-se-á mediante ações de assistência técnica ou financeira, que privilegiarão a implementação das 

diretrizes constantes do art. 2o, observados os limites orçamentários e operacionais da União. 

  

§ 2o Dentre os critérios de prioridade de atendimento da União, serão observados o Ideb, as possibilidades de 

incremento desse índice e a capacidade financeira e técnica do ente apoiado, na forma de normas expedidas pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

 

 § 3o O apoio do Ministério da Educação será orientado a partir dos seguintes eixos de ação expressos nos 

programas educacionais do plano plurianual da União: 

  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834442/art-5-1-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834399/art-5-2-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834353/art-5-3-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834327/art-6-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834293/art-6-1-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834258/art-6-2-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834223/art-7-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834175/art-8-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834148/art-8-1-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834116/art-8-2-do-decreto-6094-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10834058/art-8-3-do-decreto-6094-07


137 
 

I - gestão educacional; 

 

II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar;  

III - recursos pedagógicos;  

 

IV - infraestrutura física.  

 

§ 4o O Ministério da Educação promoverá, adicionalmente, a pré-qualificação de materiais e tecnologias 

educacionais que promovam a qualidade da educação básica, os quais serão posteriormente certificados, caso, 

após avaliação, verifique-se o impacto positivo na evolução do Ideb, onde adotados. 

  

§ 5o O apoio da União dar-se-á, quando couber, mediante a elaboração de um Plano de Ações Articuladas - 

PAR, na forma da Seção II.  

 

SEÇÃO II 

 

DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 

 

Art. 9o O PAR é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da 

Educação, que visa o cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes. 

  

§ 1o O Ministério da Educação enviará ao ente selecionado na forma do art. 8o, 

  

§ 2o, observado o art. 10, § 1o, equipe técnica que prestará assistência na elaboração do diagnóstico da educação 

básica do sistema local. 

  

§ 2o A partir do diagnóstico, o ente elaborará o PAR, com auxílio da equipe técnica, que identificará as medidas 

mais apropriadas para a gestão do sistema, com vista à melhoria da qualidade da educação básica, observado o 

disposto no art. 8o,  

 

§ 3o e 4o.  

Art. 10. O PAR será base para termo de convênio ou de cooperação, firmado entre o Ministério da Educação e o 

ente apoiado. 

  

§ 1o São requisitos para a celebração do convênio ou termo de cooperação a formalização de termo de adesão, 

nos moldes do art. 5o, e o compromisso de realização da Prova Brasil. 

  

§ 2o Os Estados poderão colaborar, com assistência técnica ou financeira adicionais, para a execução e o 

monitoramento dos instrumentos firmados com os Municípios. 

  

§ 3o A participação dos Estados nos instrumentos firmados entre a União e o Município, nos termos do § 2o, 

será formalizada na condição de partícipe ou interveniente. 
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Art. 11. O monitoramento da execução do convênio ou termo de cooperação e do cumprimento das obrigações 

educacionais fixadas no PAR será feito com base em relatórios ou, quando necessário, visitas da equipe técnica. 

 

§ 1o O Ministério da Educação fará o acompanhamento geral dos planos, competindo a cada convenente a 

divulgação da evolução dos dados educacionais no âmbito local. 

 

§ 2o O Ministério da Educação realizará oficinas de capacitação para gestão de resultados, visando instituir 

metodologia de acompanhamento adequada aos objetivos instituídos neste Decreto. 

 

§ 3o O descumprimento das obrigações constantes do convênio implicará a adoção das medidas prescritas na 

legislação e no termo de cooperação. 

  

Art. 12. As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente 

consignadas ao Ministério da Educação. 

  

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

 

Brasília, 24 de abril de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 

 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.4.2007 
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ANEXO B – DECRETO Nº 33 DE 24 DE AGOSTO DE 2011 

 

 

 

 

 

                                      

                                      PORTARIA Nº 33 DE 24 DE AGOSTO DE 2011  

 

Constitui o Comitê Local do Plano de Ações Articuladas 

– PAR, integrante ao Plano de Metas Todos pela 

Educação do Município de Belo Campo. 
  

 

O Prefeito Municipal de Belo Campo, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

legais, e considerando a necessidade de estabelecer as competências dos entes responsáveis 

pela implementação do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação, instituído pelo 

Decreto nº. 6.094, de 24/04/2007, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Criar o Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 

 

Art. 2º O Comitê será constituído por representante da Secretaria Municipal de 

Educação, Professores, Coordenadores, Conselho Municipal de Educação, Conselho do 

FUNdeb, Técnicos da Educação, Pais de Alunos, Legislativo Municipal, Executivo 

Municipal, Diretores Escolares, Conselho Tutelar e Sociedade Civil Organizada. 

 

Art. 3º O Comitê tem a atribuição de mobilizar a sociedade e acompanhar as metas de 

evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb – na rede municipal.  

 

Art. 4º Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a coordenação da Dirigente 

Municipal de Educação, para comporem o Comitê do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, do Município de Belo Campo, com as respectivas representações: 

 

       Rildo de Oliveira Pinheiro – Dirigente Municipal de Educação 

       Dalvani Magnavita Souto – Representante dos Coordenadores Municipais Escolares 

       Susy Karla Ferraz Botelho Bomfim– Técnico da Secretaria Municipal de Educação 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 PRAÇA NAPOLEÃO FERRAZ, N 02 – CENTRO – FONE: 77 – 3437-2933 – BELO CAMPO - BA  

       Jucinara Viana de Alcântara – Representante dos Professores Municipais Zona Urbana 

       Naete Xavier Ruas Cruz – Representante dos Professores Escolares da Zona Rural 

       Paula Ruas Freire– Representante dos Coordenadores Municipais Zona Rural 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO 
ESTADO DA BAHIA 

 

ESTADO DA BAHIA 
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       Washington Luiz Gusmão - Representante do Quadro Técnico Administrativo  

       Fabiana Tigre Silva – Representante do Conselho do FUNdeb 

       Paulo Allan Ferraz de Almeida – Representante do Executivo 

       Edinalva Ferraz de Aguiar Viana - Representante da Coordenação da Cultura 

       Jairo Ferraz Nunes - Representante do Quadro Administrativo Zona Rural 

       Vanusa Ruas Freire Viana - Representante de Diretores  

       Nailde Ferraz Moura - Representante da Coordenação de EJA 

       Aelcio Alves dos Santos – Representante dos Pais de Alunos 

       Iomar Barreto de Oliveira– Representante da Sociedade Civil Organizada 

       Fabiana Sousa– Representante do Conselho Tutelar 

       Robério Ferraz de Aguiar – Representante do Legislativo Municipal 

 

 Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

Belo Campo – Bahia, 24 de Agosto de 2011  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
PRAÇA NAPOLEÃO FERRAZ, N 02 – CENTRO – FONE: 77 – 3437-2933 – BELO CAMPO - BA  
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ANEXO C – INDICADORES E ÁREAS PARA A GESTÃO EDUCACIONAL 
 

 
 
 

 

ÁREAS 
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1. Existência, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), 

desenvolvido com base no Plano Nacional de Educação (PNE).  

2. Existência, composição, competência e atuação do Conselho Municipal de Educação (CME). 

3. Existência e funcionamento de conselhos escolares (CE).  

4. Existência de projeto pedagógico (PP) nas escolas, inclusive nas de alfabetização de jovens e 

adultos (AJA) e de educação de jovens e adultos (EJA), participação dos professores e do 

conselho escolar na sua elaboração, orientação da secretaria municipal de educação e 

consideração das especificidades de cada escola.  

5. Composição e atuação do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

 6. Composição e atuação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE). 7. Existência e atuação 

do Comitê Local do Compromisso. 
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1. Quadro de servidores da secretaria municipal de educação (SME). 

2. Critérios para escolha da direção escolar.  

3. Presença de coordenadores ou supervisores pedagógicos nas escolas. 

 4. Quadro de professores.  

5. Estágio probatório efetivando os professores e outros profissionais da Educação.  

6. Plano de carreira para o magistério.  

7. Plano de carreira dos profissionais de serviço e apoio escolar.  

8. Piso salarial nacional do professor.  

9. Existência de professores para o exercício da função docente no atendimento educacional 

especializado (AEE), complementar ao ensino regular. 
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1. Existência de um sistema informatizado de gestão escolar que integre a rede municipal de 

ensino.  

2. Conhecimento da situação das escolas da rede.  

3. Conhecimento e utilização dos dados de analfabetismo e escolaridade de jovens e adultos. 

 4. Acompanhamento e registro da frequência dos alunos beneficiados pelo Programa Bolsa 

Família (PBF).  

5. Existência de monitoramento do acesso e permanência de pessoas com deficiência, de 0 a 18 

anos, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada (BPC).  

6. Formas de registro da frequência. 
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1. Existência de equipe gestora capacitada para o gerenciamento dos recursos para a Educação e 

utilização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope). 

2. Cumprimento do dispositivo constitucional de vinculação dos recursos da Educação.  

3. Aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 
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e 1. Divulgação e análise dos resultados das avaliações oficiais do MEC.  

2. Existência de parcerias externas para realização de atividades complementares que visem à 

formação integral dos alunos.  

3. Relação com a comunidade/ promoção de atividades e utilização da escola como espaço 

comunitário. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante: 

Como estudante do curso de Pós-graduação (Mestrado em Educação) da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, estou realizando uma pesquisa sob supervisão da Professora Doutora Sandra 

Márcia Campos Pereira intitulada Concepções e discursos em torno da gestão educacional no Plano 

de Ações Articuladas (PAR) no município de Belo Campo – BA cujo objetivo é investigar e analisar 

Quais as concepções e discursos em torno da gestão educacional no contexto do Plano de Ações 

Articuladas (PAR) no município de Belo Campo – Bahia, analisando ainda o processo de 

constituição do PAR em nível nacional e municipal, o plano de ação da dimensão gestão 

educacional do PAR, as ações firmadas pelo município de Belo Campo na dimensão da gestão 

educacional, os discursos e os sentidos atribuídos à concepção de gestão educacional no contexto 

do PAR no âmbito do município e os efeitos de poder nas relações entre os federados no processo de 

execução do regime de colaboração. Nesta perspectiva convido-o a fazer parte desta pesquisa. Sua 

participação envolve a realização de uma entrevista, que será gravada se assim você permitir. A 

participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de continuar 

em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. A sua participação neste estudo não 

acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional 

pelas informações fornecidas. Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será 

mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo 

(a).Se em algum momento da pesquisa o sujeito se sentir identificado ou prejudicado, este poderá 

responsabilizar os responsáveis diretos pela pesquisa. Mesmo não tendo benefícios diretos em 

participar, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do objeto de estudo e para a 

produção de conhecimento científico. Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas 

pela pesquisadora Vanusa Ruas Freire Viana, telefone: (77) 99996691 e por sua Orientadora 

Doutora Sandra Márcia Campos Pereira, telefone: (77) 99662347 ou ainda pela entidade 

responsável – Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Atenciosamente, 

____________________________________________________ 

VANUSA RUAS FREIRE VIANA 

MATRÍCULA: 201311186 CPF:010.581.925-58 

 

 

  Belo Campo – Bahia ____/____/______. 

    

Eu, ___________________________________________________________consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido 

uma cópia deste termo de consentimento. 
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______________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Belo Campo – Bahia ____/____/______ 

 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 
PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

 

 

Concepções e discursos em torno da gestão educacional no contexto do Plano de Ações Articuladas 

(PAR) no município de Belo Campo – BA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Tempo: __________ 

1 Nome:  

 

2 Formação:  

 

3 Já participou de algum tipo de formação em Gestão Educacional? Quais? 

 

4 Tempo de atuação na educação:  

 

5 Função que desenvolve atualmente:  

 

6 Tempo de atuação na função:  

 

7 Tempo de atuação em cargo de gestão educacional:  

 

8 Tendo em vista que a pesquisa aborda o Plano de Ações Articuladas (PAR) gostaria que 

falasse um pouco sobre: o que é o Plano de Ações Articuladas (PAR) e quais as 

consequências para os municípios que fizeram a adesão ao plano?  

 

9 Você consegue descrever como se deu o processo de implementação do PAR no município 

de Belo Campo?  

 

10 Qual o maior desafio que o Plano de Ações Articuladas impõe para quem está gerindo o 

Plano?  

 

11 Você acredita que tenha ocorrido algum tipo modificação ou melhoria na gestão 

educacional do município a partir da implementação do PAR?  
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12 Que sentido você atribui à Gestão Educacional no contexto do PAR e no PAR de Belo 

Campo?  

 

13 Você conhece o plano de ação do PAR com gestão 2011-2014?  

 

14 A partir das ações pontuadas na dimensão gestão educacional, como as subações estão 

sendo implementadas e acompanhadas pelo município? 

  

15 Como integrante do comitê do PAR de que modo você se comporta quando uma ação não 

é alcançada no prazo previsto no plano? 

 

16 Há uma mobilização por parte do comitê para cumprir as ações que são exclusivamente do 

município? 

 

17 De que modo vocês se organizaram para planejar o PAR ou de que modo são planejadas 

essas ações (de forma coletiva em reunião com o comitê, por parte de funcionários da 

secretaria, pelo secretário de educação)?  

A) Você participou do planejamento do PAR 2011-2014? 

B) Como foi esse planejamento?  

C) E os diretores, coordenadores e professores das instituições educacionais participaram 

desse planejamento?  

 

17 Enquanto profissional que atua na gestão educacional, de que modo você se relaciona com: 

As orientações do Governo Federal e Governo Estadual:  

A) E quanto às orientações do Prefeito? (caso ocorra)  

B) Com os coordenadores, diretores e demais gestores do município. 
C) E eles dão esse retorno?  

 

18 De que modo você avalia o exercício do regime de colaboração entre o município e os 

demais entes federados? Cada um está realmente conseguindo cumprir o seu papel, as suas 

responsabilidades?  

 

19 Sabe-se que o PAR que tem por principal objetivo elevar os índices de desenvolvimento da 

educação básica e que comitê local tem como meta acompanhar o Ideb. Como integrante do 

comitê você saberia dizer de que modo o município se organiza para elevar esse índice?  

 

20 Os resultados das avaliações externas como Provinha Brasil, Prova Brasil e Ana servem 

para reorientar as ações do PAR? De que modo isso é feito?  

 

21 Como você avalia os resultados do Ideb no município de Belo Campo? 

 

22 Tendo em vista que um dos objetivos do PAR é promover a elevação do Ideb e analisando 

os resultados do município foi possível perceber que na última avaliação (2013) o Ideb de 

algumas escolas municipais diminuiu.  

 

23 Na sua concepção onde tem falhado a articulação do PAR já que este não está alcançando 

os resultados esperados de elevar o Ideb do município?  
 

 



 
 

 


