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RESUMO 

 

Este estudo pretendeu analisar as políticas do Plano de Ações Articuladas – PAR, e seus 

impactos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB nas Escolas do Campo dos 

municípios de Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista referente aos anos de 2010-2016. O PAR 

se constitui como uma política de Estado, onde já incidiu em três ciclos sendo implantado no 

segundo mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva tendo continuidade na administração 

da presidenta Dilma e de Temer. O PAR foi promulgado através do Decreto 6.024 de 24 de 

abril de 2007, que dispôs sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação - PMCTE, como parte da estratégia do Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE que atua como legitimador dos programas governamentais. Para análise das informações 

utilizou-se como referência o Método Histórico Dialético, o qual tem como maior expoente 

Marx, o que permitiu uma análise crítica da realidade com base nas categorias de totalidade, 

contradição, mediação e práxis. Utilizou-se também a abordagem qualitativa por permitir a 

aproximação direta com os participantes da pesquisa. Os participantes constaram de 

professores, gestores, coordenadores das Escolas do Campo, técnico do PAR e secretário 

municipais de educação. Os instrumentos utilizados foram: a análise documental, a entrevista 

e questionários. As informações foram organizadas em seis blocos temáticos: 1) Caracterização 

dos municípios; 2) Educação do Campo na perspectiva dos professores e gestores escolares de 

Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista; 3) Formação do professor do Campo; 4) Relatos sobre 

a Educação do campo; 5) Políticas Públicas para a Educação do Campo; 6) O Impacto das 

Políticas do PAR, no IDEB das Escolas do Campo nos municípios de Ilhéus, Itabuna e Vitória 

da Conquista. Em relação ao item caracterização dos municípios as informações apontaram que 

as características dos três municípios são análogas entre si quanto a economia e educação; 

quanto a Educação do Campo na perspectiva dos professores e gestores  observou-se que está 

longe de atingir os objetivos proposto para o atendimento da população campesina nas suas 

especificidades; a formação de professor apontou para um avanço significativo, embora essa 

em boa parte se dar em instituições privadas devido a fatores que impossibilita a entrada e 

permanência ao ensino superior; os relatos dos professores sobre a Educação do Campo, serviu 

para mostrar a realidade dos alunos nestas instituições; quanto as políticas do PAR para a 

educação do campo  as informações revelaram que essas acontecem em detrimento das escolas 

urbanas; O impacto das políticas do PAR no IDEB dos municípios analisados apontaram para 

uma elevação, porém essa poderia ser maior se atingisse os objetivos propostos já que 

encontram dificuldades quanto a sua implementação e execução. Conclui-se com esse estudo 

que as políticas do PAR necessitam passar por um processo de avaliação tanto a nível local 

quanto nacional, principalmente em relação as Escolas campesinas que encontram várias 

dificuldades para o seu cumprimento. 

 

Palavras – Chave: Educação do Campo; Educação Básica; Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica; Plano de Ações Articuladas 
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the policies of the Articulated Action Plan - PAR, and its impact 

on the Basic Education Development Index - IDEB in the Field Schools of the municipalities 

of Ilhéus, Itabuna and Vitória da Conquista during the years of 2010-2016. The PAR is 

constituted as a State policy, which has already focused on three cycles, being implemented in 

the second term of the president Luís Inácio Lula da Silva and continued in the administration 

of President Dilma and Temer. The PAR was promulgated through the Decree 6.024 of April 

24, 2007, which established the implementation of the Goal Plan Commitment Everyone for 

Education (PMCTE), as part of the Education Development Plan (PDE) strategy that acts as a 

legitimizer of governmental programs . For analysis of the information, the Dialectical 

Historical Method was used as reference, which has Marx as the greatest exponent, which 

allowed a critical analysis of reality based on the categories of totality, contradiction, mediation 

and praxis. The qualitative approach was also used to allow a direct approach with the research 

participants. Teachers, managers, coordinators of the Field Schools, PAR technician and 

municipal secretary of education were included as participants. The instruments used were: the 

documentary analysis, the interview and questionnaires. The information was organized in six 

thematic blocks: 1) Characterization of municipalities; 2) Field education from the perspective 

of teachers and school administrators from Ilhéus, Itabuna and Vitória da Conquista; 3) 

Formation of the Field teacher; 4) Reports on the Field Education; 5) Public Policies for Field 

Education; 6) The Impact of the PAR Policies, in the IDEB of the Field Schools in the 

municipalities of Ilhéus, Itabuna and Vitória da Conquista. Regarding the item “characterization 

of the municipalities”, the information indicated that the characteristics of the three 

municipalities are analogous to each other in terms of economy and education; About Field 

Education from the perspective of teachers and managers, it was observed that it is far from 

reaching the objectives proposed for the attendance of the peasant population in its specificities; 

the training of teachers pointed to a significant advance, although this in large part occurs in 

private institutions due to factors that make it impossible to enter and stay in higher education; 

the teachers' reports on Field Education served to show the reality of the students in these 

institutions; about PAR policies for field education, the information revealed that these happen 

to the detriment of urban schools; The impact of the PAR policies in the IDEB of the analyzed 

municipalities pointed to an increase, but this could be greater if it reached the proposed 

objectives since they find difficulties in its implementation and execution. It is concluded with 

this study that the policies of the PAR need to go through an evaluation process both locally 

and nationally, especially in relation to the peasant Schools that find several difficulties for its 

fulfillment.  

 

Keywords: Field Education; Basic education; Basic Education Development Index; Plan of 

Articulated Actions. 
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INTRODUÇÃO 
“ A experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já 

percorrido”. (Confúcio) 

 

A pesquisa proposta nesta dissertação se implanta no contexto das mudanças das 

analogias intergovernamentais, decorrentes das políticas de descentralização a partir da década 

de 1990 nas quais os entes federados passam a assumir responsabilidades que antes não eram 

suas, ocorrendo assim uma diminuição do papel do Estado para com as políticas públicas 

educacionais, o que provocou mudanças na configuração da educação do país. Analisar esses 

fatores entre essas relações se constitui como interesse para a pesquisadora, devido a 

proeminência política que a temática assume na contemporaneidade. Outro interesse pelo tema, 

são decorrentes das inquietações enquanto professora da educação básica fato que levou ao 

estudo, como forma de compreender como as políticas se materializam na esfera local, ou seja, 

como os municípios implantam, implementam e executam as políticas de atitude nacional e 

quais os fatores internos e externos que intervêm na concretização da política concebida pelo 

Ministério da Educação – MEC. 

Por isso elegeu-se como objetivo analisar as políticas do Plano de Ações 

Articuladas - PAR, e seus impactos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 

nas Escolas do Campo dos municípios de Ilhéus, Vitória da Conquista e Itabuna, referente aos 

anos de 2010 -2016.  

Este estudo se constitui como parte integrante de um projeto de pesquisa mais 

amplo que analisa o impacto as políticas públicas educacionais do Plano de Ações Articuladas 

- PAR nos municípios de Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna, aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Estadual de Santa Cruz, com o CAEE nº 47785615.7.0000.5526, Parecer nº 

1.235.405, e desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Movimentos Social, Diversidade e Educação 

do Campo – GEPEMDEC. O referido grupo faz parte do Centro de Estudos e Pesquisa em 

Educação e Ciências Humanas – CEPHEC, do qual também participo, e que auxilia na pesquisa. 

Nomeou o PAR, como política de investigação, devido ser considerado um 

compromisso para o estabelecimento de novas formas de colaboração entre os entes federados. 

Consagrando-se como um plano estratégico de financiamento o que aguçou os municípios para 

a sua adesão, visando o recebimento de recursos advindos do campo federal, compreender essa 

logística que movimentou as políticas educacionais praticamente em todas as dimensões seria 

de relevância para enquanto educadora e pesquisadora.  
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O recorte temporal da pesquisa justifica-se pelo fato, que os entes federados  

elaboraram seus respectivos Planos de Ações Articuladas em 2007, a partir da assinatura do 

decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007, no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

que dispõe sobre o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo 

Ministério da Educação -MEC, no mesmo ano da preparação do diagnóstico realizado em 

âmbito local, entretanto o PAR ganha maior visibilidade a partir de 2010, onde os municípios 

adquirem maturidade a respeito da proposta e constatação dos resultados da implantação dos 

programas do Plano.  

Até o presente momento o PAR já incidiu em três ciclos: 2007 a 2010; 2011 a 2015 

e o atual de 2016 a 2019, sendo que a partir do segundo ciclo o PAR o referido plano passa por 

modificações importantes nas ações de assistência técnica e financeira da União para a 

educação básica. Nesse sentido o MEC afirma que a continuidade dessa vinculação conforme 

se lê no documento “Planejando a próxima década: alinhando os planos de educação”, que o 

PAR é um instrumento importante para auxiliar os entes federados a atingir as metas pactuadas 

em seus respectivos Planos de Educação (BRASIL, MEC,2014, p.10). Reafirmando assim, a 

Lei nº 12.695, de junho de 2012. Partindo desse pressuposto, compreende-se   que no primeiro 

ciclo o PAR estava vinculado ao PDE, já a partir do segundo ciclo, passou a ser vinculado ao 

Plano Nacional de Educação – PNE, no intuito de contribuir para a realização das 20 metas que 

compõem o Plano. 

Nesse sentido, o PAR surge como instrumento para o apoio técnico e de 

financiamento entre União, estados e municípios.  Para fazer parte desse Plano os prefeitos 

assinam a adesão às políticas educacionais propostas pelo MEC, as quais são gerenciadas 

através do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da 

Educação- SIMEC. O PAR compreende mais uma das políticas de descentralização que vem 

ocorrendo desde a década de 1990, por meio das quais o sistema educacional passa por várias 

reformas pautadas na globalização capitalista. Sousa e Farias esclarecem tais ideias (2004, 

p.927) ao afirmarem que: 

 

Nos anos 1990, no contexto das relações internacionais constituído após o Consenso 

de Washington, formou-se a ideia hegemônica de que o Estado – sobretudo nos países 

periféricos - deveria focar sua atuação nas relações exteriores e na regulação 

financeira, com base em critérios negociados diretamente com os organismos 

internacionais. A reforma nas suas estruturas e aparato de funcionamento consolidou-

se nos anos 90, por meio de um processo de desregulamentação na economia, da 

privatização das empresas produtivas estatais, da abertura de mercados, da reforma 

dos sistemas de previdência social, saúde e educação, descentralizando-se seus 

serviços, sob a justificativa de otimizar seus recursos. 
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Sousa e Farias (2004) chamam atenção para a descentralização do ensino em 

decorrência dos modelos de políticas de municipalização da educação, que tem deixado os 

municípios com uma grande capitalização de funções, na sua maioria burocráticas, indo além 

do que podem realizar. O PAR faz parte de uma dessas políticas de descentralização da 

educação, visando apoio técnico e financeiro aos municípios que alcançaram índices 

insuficientes de qualidade do ensino, a partir da análise criteriosa dos indicadores do IDEB.  

É nesse sentido que essa pesquisa se consagra ao buscar resposta sobre o impacto 

das políticas do PAR no IDEB, como objetivo de verificar se de alguma forma esse Plano 

intervém para a elevação desse índice. Para isso como espaço da pesquisa foram selecionadas 

três escolas do campo dos municípios citados anteriormente que atendem a alunos do 1º ao 5º 

ano. A escolha pelas Escolas do Campo se deu pelas dificuldades que estas encontram para 

materializar tais políticas, dentro de um contexto de lutas pela qualidade do ensino, de 

permanência das escolas nas localidades do campo, e de reconhecimento enquanto sujeitos de 

direitos, em uma sociedade capitalista que invade os espaços campesinos explorando a força do 

trabalho para atingir seus objetivos que é o lucro.  

No intuído de atingir as finalidades desse estudo segue-se caminhos específicos 

como: a contextualização do PAR nos marcos do Estado Capitalista, pautado na 

descentralização e no regime de colaboração; Caracterização do PAR como instrumento de 

planejamento das políticas públicas federais, estaduais e municipais; situar o IDEB como um 

dos instrumentos de avaliação da educação básica do campo; identificar se as políticas do PAR 

têm impactado nas notas do IDEB das escolas do campo nos municípios citados. 

A pesquisa está desenvolvida em cinco capítulos distribuídos sendo que:  

O primeiro destes teve como   objetivo apresentar os caminhos percorridos para a 

coleta e análise das informações. Para isso utilizou-se o método do Materialismo Histórico 

Dialético com base nas categorias de totalidade, práxis, contradição e mediação, tendo como 

maior expoente Marx. Utilizou-se a pesquisa qualitativa, cujo os instrumentos para a análise 

das informações foram revisão bibliográfica, entrevista semiestruturada e questionários. 

 O segundo capítulo traz a discussão sobre a concepção de Estado com base em 

estudiosos sobre o tema, destacando Marx e Engels; a formação dos Estados brasileiros e o 

sistema do federalismo a partir da Constituição 1988; o neoliberalismo, o processo de 

descentralização das políticas públicas e as abordagens sobre a privatização da educação, 

reportando a presença dos grupos empresariais no cenário educacional do Brasil. 

 O terceiro capítulo, discute as políticas do PAR, analisando-as dentro do ciclo de 

política pautada em Secchi, desde a identificação do problema à sua implantação, ainda discute 
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o PAR no contexto histórico da política, suas dimensões e características, o contexto histórico 

das avaliações externas, traz a discussão o IDEB e o estreitamento curricular visto que as 

avaliações para medir o IDEB, priorizam as disciplinas de Português e Matemática, deixando 

de fora  disciplinas importante para a formação humana e no final do capítulo é feito um recorte 

temporal sobre a Educação do Campo, reportando as lutas da população campesina para 

alcançar o direito a educação para o campo. 

 No quarto capítulo, foi realizado um ensaio do “Estado da Arte”, tendo como fonte 

as teses e dissertações do banco da Capes - Plataforma Sucupira no período 2010 a 2016 onde 

a busca ocorreu sobre as políticas do PAR, IDEB e Educação do Campo, o objetivo do capitulo 

é realizar uma pesquisa aprofundada sobre o que já se pesquisou no meio cientifico sobre o 

tema, possibilitando, assim, a construção da revisão de literatura para a dissertação. 

No quinto capítulo procede a análise das informações da pesquisa, em que se buscou 

as respostas para os questionamentos levantados, tendo por base o método Materialismo 

Histórico Dialético e para a análise das informações os seguintes instrumentos:  as entrevistas, 

os questionários e as observações no campo da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

Não se pode construir uma casa sem pregos e sem tábuas. 

Se você não quer que uma casa seja construída, esconda os pregos e as tábuas. 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

2 ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

2.1  Compreendendo a proposta metodológica 

 

Este capítulo tem por finalidade distinguir os caminhos que direcionaram a 

pesquisa, compreendendo que a metodologia é o percurso percorrido para se chegar aos 

resultados esperados, neste caso especifico sobre o tema “ As Políticas do Plano de Ações 

Articuladas e seu impacto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em 

Municípios da Bahia”, cuja intenção é analisar o impacto das políticas do Plano de Ações 

Articuladas - PAR no Índice de Desenvolvimento da educação Básica – IDEB na educação do 

campo dos municípios de Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista.  

A respeito dos percursos metodológicos adotados nesta pesquisa reportamos a Marx 

o qual chama atenção para a distinção entre o método de investigação e o método de exposição, 

explicando que: 

 É, sem dúvida, necessário distinguir o método de exposição, formalmente, do método 

de pesquisa. A pesquisa tem de captar detalhadamente a matéria, analisar as suas 

várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse 

trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. Caso se consiga isso, 

e espelhada idealmente agora a vida da matéria, talvez possa parecer que se esteja 

tratando de uma construção a priori. (MARX, 1988, p. 26) 

 

Nesta vertente serão presentadas as bases teóricas e metodológicas que sustentam 

este estudo, ancoradas em autores e estudiosos das Políticas de Ações Articuladas - PAR, entre 

estes destacam-se: Farenzena; Marchand (2012); Barroso (2005); Freitas (2012); Masson 

(2012); Souza; Farias (2004); Silva (2011); Saviani (2007); Oliveira (2012); Lessard (2006) 

entre outros. 

Inicialmente serão apresentados o método escolhido para pesquisa o materialismo 

histórico, a natureza da pesquisa, o local, os instrumentos e procedimentos de coleta das 

informações. A seguir serão expostos os sujeitos participantes da pesquisa, concluindo com o 

tratamento e análise das informações. Acredita-se que percorrer estes caminhos facilitará a 

compreensão da realidade onde acontecem os fatos que construíram este estudo. 
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2.1.1 O Método Materialismo Histórico Dialético – Algumas Considerações 

 

Para análise das informações, este estudo assume como referência a metodologia 

dialética, que para Kosik (1997, p.20), implica uma explicação objetiva da realidade estudada, 

penetrando na riqueza de seus conteúdos a fim de transitar da “coisa em si” para um “concreto 

pensado”  

E, ainda, segundo Lakatos (1991, p. 101), 

Para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos mas em 

movimento: nenhuma coisa está “acabada”, encontra-se sempre em vias de 

transformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre o começo de outro.  

 

A opção pela abordagem dialética se deu como tentativa da compreensão das 

políticas públicas educacionais implantadas no Brasil a partir da década de 1990, com foco no 

Plano de Ações Articuladas – PAR a fim de contextualizá-las a partir da materialidade, do 

concreto pensado.   

 O método de análise foi o Materialismo Histórico Dialético, tal opção decorre do 

entendimento que o referido enfoque contribui para desvelar a realidade, pois busca abranger o 

real a partir de suas contradições e relações entre singularidade, particularidade e 

universalidade. 

Para Frigotto (2001, p.77): 

[...] o método está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida no 

seu conjunto. A questão da postura, neste sentido, antecede ao método. Este constitui-

se numa espécie de mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, 

o desenvolvimento e transformação dos fenômenos sócias. 

 

Partindo desse pressuposto nota-se que o método Materialismo Histórico Dialético 

não está desvinculado da realidade, ao contrário, está em constante movimento com ela. A 

intenção de Marx era entender a realidade social, buscando captar as contradições e os 

antagonismos da sociedade, comprovando a origem e o desenvolvimento do sistema capitalista 

presente nas sociedades. 

Para Triviños, (1990, p.51), o materialismo transformou as interpretações dos 

fenômenos sociais, relatando que: 

O materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis 

sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da 

prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. O materialismo 

histórico significou uma mudança fundamental na interpretação dos fenômenos 

sociais que, até o nascimento do marxismo, se apoiava em concepções idealistas da 

sociedade humana.  

 

O idealismo tendo como principal expoente Hegel, não conhece a atividade real e 

sensível como tal. O método dialético não só difere do hegeliano, mas é também a sua antítese 
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direta, para Hegel o processo de pensamento sob o nome de ideia, transforma num sujeito 

autônomo, é demiurgo do real, enquanto para Marx é o contrário, o ideal não é nada mais que 

o material, transposto e originado na cabeça do homem. 

Na introdução do livro “A Contribuição a Crítica da Economia Política”, assinada 

por Florestan Fernandes, compreende-se que o materialismo histórico, parte da junção dos 

métodos naturalistas e histórico o qual afirmar que: 

Dessa forma, o que havia de essencial e de fecundo no “método naturalista” que 

permite apanhar o que é geral nas coisas; e o que havia de essencial no “método 

histórico”, que permite captar as coisas em sua singularidade deram origem a um novo 

método de trabalho científico, conhecido posteriormente sob o nome de “materialismo 

histórico” (2008, p.24). 

 

Ao explicar a elaboração de um método, tendo como fusão outros dois totalmente 

adversos entre si, observa-se que essa composição só foi possível mediante a concepção 

dialética de Marx, o que possibilita um conhecimento completo da realidade, como subscreve 

o autor: 

Marx conseguiu fundir dois métodos aparentemente antagônicos e contraditórios em 

um só método cientifico – o materialismo histórico. Mas, naquele momento, o 

principal objetivo era mostrar como Marx chegou à elaboração de um método novo, 

através da crítica da concepção naturalista em ciências sociais (clássicos, "comtistas" 

etc.). Neste passo da exposição podemos compreender, entretanto, agora 

positivamente, porque Marx chegara àqueles resultados. Isso de fato só foi possível 

graças à sua concepção de dialética: possibilidade de um conhecimento sintético e 

completo da realidade - o conceito como reprodução do concreto, noção hegeliana - e 

a existência de um movimento dialético imanente às próprias coisas (desenvolvimento 

das formas sociais, como movimento do real, no tempo, por exemplo), que nos afasta 

de Hegel. (FERNANDES, 2008, p.26) 

 

A compreensão do método do Materialismo Histórico Dialético não é algo simples, 

há os que odeiam e não leem, os que leem e não entende e os que gostariam de ler, mas não 

leem, afastando uma grande parte dos cientistas sociais de Marx, como relata Fernandes (2008, 

pp.27-28):  

 
A barreira que tem afastado de Marx uma grande parte dos cientistas sociais é ao 

mesmo tempo um dos elementos fundamentais da teoria marxista do conhecimento. 

Trata-se das relações entre teoria e prática. A Economia, a Sociologia etc. nasceram e 

se desenvolveram sob o signo da ação; o ideal de seus fundadores era conseguir o 

controle da vida social para os homens, como já havia sido parcialmente realizado em 

relação às forças da natureza. Mais do que isso, pensavam em obter, por meio das 

ciências sociais particulares, técnicas sociais tão perfeitas que se poderia, no futuro, 

organizar racionalmente a sociedade, segundo planos sociais, econômicos etc., de 

modo a reduzir ao mínimo os desperdícios de energia humana e os desajustamentos 

sociais. Todavia, apesar de toda a nostalgia da prática, teoria e ação são distanciadas 

de tal forma, que afinal de contas tem-se o direito de perguntar a que espécie de 

aplicação aspiram e que eficiência prática pode ter uma teoria cuja prova é sempre 

ministrada teoricamente. 
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Os estudos de Marx, vai muito além da teoria, pois estuda a realidade em sua 

totalidade, dando uma resposta a sociedade, indo da “coisa em si” para um “concreto pensado”. 

Com esses resultados Marx marca uma nova etapa na história das investigações cientificas, pois 

desdobram diante das ciências sociais novas possibilidades de desenvolvimento cientifico. Com 

o Materialismo Histórico, a economia política tornou-se verdadeiramente uma ciência social, 

pois passa a dar uma explicação cientifica e logica da sociedade capitalista, a qual Marx dedicou 

seus estudos. (FERNANDES, 2008, p. 25) 

Nesse sentido, ressalta também as afirmações de Masson, onde a autora relata que 

para abordar um tema de pesquisa faz-se necessário recorrer a um método, que contribua para 

as análises das informações, porém, que estas não fiquem apenas nas bases teóricas, mas que 

colabore para a transformação da realidade, reportando ao método marxista, ao afirmar que. 

 
[...] a mera explicitação do método contribuirá para a transformação da realidade, 

porém sem a clareza dos fundamentos de um método para a explicitação da realidade 

torna-se mais difícil a tarefa de compreensão e transformação do real. Consideramos 

o método marxiano adequado, na medida em que nos possibilita compreender melhor 

as contradições da sociedade capitalista (MASSON, 2007, p. 2). 

 

Para a autora o método do Materialismo Histórico Dialético, permite o 

posicionamento do pesquisador diante da realidade e o seu estudo despontará uma determinada 

visão de mundo e as informações que contribuirão para a legitimação ou transformação do real.  

 É nesse viés que foram caminhadas as compreensões, em torno das políticas 

públicas educacionais, especificamente as políticas do PAR,  concretizadas nas escolas do 

campo dos municípios de Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, cujo projeto contou com a 

abordagem do método do Materialismo Histórico Dialético, partindo da realidade destas 

instituições, buscando obter informações que possam possibilitar aos sujeitos envolvidos uma 

comparação entre o real e o ideal, promovendo reflexão que levem a promoção de melhorias 

no cenário educacional destas populações. As quais historicamente o que conquistou foram 

através de lutas, o que atualmente parece adormecido, ressaltando as asseverações de Marx 

(1999, p. 7), “A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história 

da luta de classes”.  As lutas dos povos campesinos em busca de uma educação de qualidade 

que atendesse as suas particularidades não é algo recente no Brasil, surgindo desde o império 

até os dias atuais, a procura de uma proposta que valorizasse a cultura do homem do campo. 

 Caldart (2004) relata que a proposta da Educação do Campo tem como objetivo a 

valorização dos saberes dos camponeses.  Para essa autora, expressão do quando se diz 

Educação do/no Campo ressalta que se trata de uma educação que é pensada para e com os 
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sujeitos do campo. E não uma educação pensada para a cidade, sendo implantada no campo. E 

no, se reporta aos direitos dos povos do campo em estudar no espaço onde vivem, sem precisar 

deslocar para a cidade para obter conhecimento escolar. 

As políticas públicas para a educação do campo devido a algumas de  suas 

peculiaridades como: dificuldade ao acesso, organização pedagógica, pequeno número de 

alunos por escola,  têm  se mostrado falhas para o atendimento à população, entretanto, as 

reivindicações por melhorias se concentram apenas nos grupos sociais como no Movimento 

dos Sem Terra – MST, Pastoral da Terra e outros movimentos isolados que acabam perdendo 

força com facilidade, conformando com as poucas políticas destinadas pelo Estado, dificilmente 

percebe-se movimentos da população em busca de melhores condições de funcionamento das 

escolas do campo. Segundo Marx (2008, p.23), “não é a consciência dos homens que determina 

o ser social; ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência”. Os povos do 

campo precisam se reconhecer enquanto cidadãos de direitos e lutar pela conquista dos mesmos. 

São nesses pressupostos de ausências de políticas idealizadas com exclusividade 

para a educação do campo, e as mediações realizadas para que as existentes venham a acontecer 

as quais nem sempre atingem aos objetivos propostos, é nessa vertente que localiza esse estudo, 

partindo dos planos sociológico, econômico e político, pressuposições existentes na obra de 

Marx. Como adverte Masson (2007, p.3), “A obra marxiana é uma pesquisa das relações 

econômico-políticas, por isso Marx dedicou-se ao conhecimento do homem nos planos 

sociológico, econômico e político”.  

O Materialismo Histórico Dialético, propõe um novo olhar sobre a realidade social, 

Marx (1996, p.12) ressalta a função social do conhecimento no sentido de enriquecer a própria 

existência humana, a práxis em sua dimensão transformadora. “ É na práxis que o homem deve 

demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do pensamento [...] não 

basta interpretar, o que importa é transformar ” (SOUZA, 2014, p.3). 

Como Marx nos alerta, não basta interpretar a realidade e sim promover meios para 

transformar, e esta é a proposta deste estudo, que sirva de objeto de transformação é não apenas 

como mais uma pesquisa sobre políticas educacionais que não reflete a realidade. Nesse sentido, 

salienta Jesus (2014, p. 229):  

Dessa forma, quando pensamos que o ser humano, ao produzir condições materiais, 

transforma a sua própria realidade e, para além disso produz a própria história, 

acumulando experiências e legando às próximas gerações o resultado de suas 

transformações, ele constitui-se em um ser que constantemente se educa e aos seus 

pares também. Estabelece-se, portanto, não apenas a construção de saberes, mas 

necessidade de transmissão, apropriação e ressignificação, ou seja, um exercício 

pedagógico que contribui para a humanização do ser humano. 
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Humanizar o humano é propor uma reflexão em torno das transformações ocorridas 

na educação, marcada pela sociedade capitalista, das políticas neoliberais, do reducionismo dos 

gastos sociais e do Estado. Nesta perspectiva o método Materialismo Histórico Dialético surge 

como interpretação e, para além, como construtor de alternativas para a ruptura com a sociedade 

capitalista (JESUS, 2014, p. 230). 

Assim, justifica-se a escolha pelo método do Materialismo Histórico Dialético, 

como mais adequado para as discussões no campo das pesquisas e dos estudos em educação, 

pois esse propicia a composição de uma inquietude no pesquisador, não buscando culpados ou 

vítimas, não propondo juízo de valor, muito menos procurando soluções para a manutenção do 

status quo, entretanto, compreendendo a realidade, investigando-se opções para transformá-la 

(MARX, 2006; MARX; ENGELS, 1995).  

No item a seguir serão relatadas algumas características da abordagem qualitativa, 

escolhida para a pesquisa, como serão também apresentadas algumas discussões em torno das 

divergências entre a pesquisa qualitativa e o método do Materialismo Histórico Dialético. 

 

2.1.2 Natureza da Pesquisa – A Abordagem Qualitativa e o Materialismo Histórico 

Dialético nas Pesquisas Sociais  

 

A pesquisa para essa dissertação foi de cunho qualitativa, de natureza exploratória. 

Segundo Ludke e André (1986), a abordagem qualitativa envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada; enfatiza mais o 

processo que o produto e se preocupa em relatar a perspectiva dos participantes. Nessa vertente 

encontra-se esse estudo como um espaço que busca compreender as políticas públicas 

educacionais, particularmente as do Plano de Ações Articuladas, como se desenvolvem, se 

configuram e quais os seus impactos no IDEB dos municípios Ilhéus, Itabuna e Vitória da 

Conquista.  

Segundo Minayo (1997, pp.21-22):  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível ou realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 
 

Desta forma se encontra este texto dissertativo, o qual para a sua análise foi levado 

em consideração as circunstâncias sociais, econômicas e políticas relacionados ao conjunto 
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teórico que se identificam com os pressupostos do método do Materialismo Histórico Dialético 

da interpretação da realidade desvelando as suas contradições e buscando meios para 

transforma-la. Assim está pautada a escolha pela abordagem qualitativa tomando como base os 

estudos de Marx, a sua reflexão sobre o capitalismo e seus efeitos na sociedade marcada pela 

dominação de uma classe por outra e as decorrências destas ações para a população, já que a 

investigação qualitativa proporciona meios para que o pesquisador esteja em contato direto com 

o investigado. 

Freitas (2002, p. 22) defende a tese de que a perspectiva sócio-histórica, tendo o 

materialismo-dialético como pano de fundo e expressando em seus métodos e arcabouço 

conceitual as marcas de sua filiação dialética, pode fundamentar o trabalho de pesquisa em sua 

forma qualitativa. A autora analisa obras de autores sócio históricos, os quais revelam a carência 

do método das ciências exatas para o estudo do homem em sua totalidade, ao qual afirma que: 

 

Analisando a produção de autores sócio-históricos como Vygotsky, Bakhtin e Luria, 

percebo como a sua abordagem teórica pode fundamentar o trabalho de pesquisa em 

sua forma qualitativa, imprimindo-lhe algumas características próprias. A perspectiva 

sócio-histórica baseia-se na tentativa de superar os reducionismos das concepções 

empiristas e idealistas. Isso fica evidente no que Vygotsky (1896-1934) assinala como 

a “crise da psicologia” de seu tempo, que se debate entre modelos que privilegiam ora 

a mente e os aspectos internos do indivíduo, ora o comportamento externo. Procura 

desse modo construir o que chama de uma nova psicologia que deve refletir o 

indivíduo em sua totalidade, articulando dialeticamente os aspectos externos com os 

internos, considerando a relação do sujeito com a sociedade à qual pertence. Assim, 

sua preocupação é encontrar mé- todos de estudar o homem como unidade de corpo e 

mente, ser biológico e ser social, membro da espécie humana e participante do 

processo histórico. Percebe os sujeitos como históricos, datados, concretos, marcados 

por uma cultura como criadores de idéias e consciência que, ao produzirem e 

reproduzirem a realidade social, são ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos por 

ela (2002, p.22) 

 

Com base na afirmação da autora, a pesquisa qualitativa com enfoque sócio 

histórico, pode responder, os questionamentos que envolve as relações do homem com a 

sociedade, em seus aspectos biológicos, sociais e histórico, ou seja em sua totalidade evitando 

os reducionismos que podem surgir nas concepções empiristas e idealistas. 

Partindo desse pressuposto, compreende-se que a pesquisa qualitativa é capaz de   

reconhecer as categorias de contradição, movimento e totalidade, próprias da dialética marxista, 

respondendo a questões particulares de pesquisa.   

O Materialismo Histórico Dialético, promoveu um avanço nas interpretações dos 

fenômenos sociais. É neste aspecto que a pesquisa está situada, buscando a compreensão e 

relevância das políticas do Plano de Ações Articuladas – PAR   para as Escolas do Campo, 
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tendo como referencial o Materialismo Dialético com as suas categorias e as metodologias 

favoráveis a pesquisa qualitativa. 

 

2.1.3 Local da Pesquisa 

 

Para escolha do local da pesquisa levamos em consideração o seguinte critério:  um 

total de três municípios, localizados entre as regiões sul e sudoeste da Bahia que tenham 

implantado as políticas do PAR e com área de abrangência UESB e UESC, dentre esses: Ilhéus, 

Itabuna e Vitória da Conquista. 

Para maior compreensão sobre os municípios analisados segue algumas 

informações como: densidade demográfica, população e localização, outros elementos serão 

expostos no quinto capítulo dessa dissertação que tem como objetivo a análise das informações 

da pesquisa. 

a) Vitória da Conquista é um dos municípios mais populosos da Bahia com 374 mil 

habitantes no último censo, os quais se chamam conquistenses. O município se 

estende por 3405,6Km². A densidade demográfica é de 90 habitantes por Km² no 

território do município. Vizinho dos municípios de Barra do Choça, Caatiba e 

Anagé. Situada a 874 metros de altitude, Vitória da Conquista tem as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude: 14º 51’53” sul, Longitude: 40º 50’ 13” Oeste1. 

Figura 1: Localização do Município de Vitória da Conquista no Estado da Bahia 

 

Fonte: https//.google.com.br/mapas 

                                                           
1 Disponível em WWW.cidade.com.br/município-vitoria-da-conquista.html  
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b) Ilhéus está entre as sete cidades mais importantes da Bahia (Salvador, Feira de 

Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Itabuna, Juazeiro e Ilhéus). Junto com Itabuna, Ilhéus 

é considerada o centro regional de serviços. Sedia o Aeroporto Jorge Amado que é portão de 

entrada para as principais cidades do Sul da Bahia. É a cidade com o mais extenso litoral entre 

os municípios baianos. A variedade de recursos naturais, o litoral e a história conferem a Ilhéus 

uma vocação para a atividade turística, sendo considerada a quinta cidade com maior fluxo de 

turismo na Bahia para o turista internacional. O município de Ilhéus está localizado no Litoral 

Sul do Estado da Bahia e abrange uma área de 1.583 km², com uma população de 184.236 

habitantes (IBGE, projeção 2010), sendo 154.318 na zona urbana e 29.918 na zona rural 2.  

 

Figura 2: Localização do Município de Ilhéus no Estado da Bahia 

 

Fonte: https//www.gogle.com.br/mapas 

c) Itabuna é um dos municípios do Estado da Bahia. Os habitantes se chamam 

“itabunense”. O município se estende por 432,2km² e conta com 204 710 habitantes no último 

censo. A densidade demográfica é de 473,6 habitantes por km² no território do município. 

Vizinho dos municípios de Itajuípe, Ilhéus e Buerarema. Situada a 63 metros de altitude, 

Itabuna tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 14º 47’ 21” sul, Longitude: 39º 16’ 

40” Oeste3.   

 

 

                                                           
2 Disponível em www.nossailheus.org.br 
3 Disponível em: www.cidades.com.br/municipio-itabuna-html 

http://www.nossailheus.org.br/
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Figura 3: Localização do Município de Itabuna no Estado da Bahia 

 

Fonte: https//www.google.com.br/mapas 

 

No primeiro momento a coleta das informações foi realizada com os sujeitos que 

atuam nas Secretárias Municipais de Educação (Secretário de Educação, Coordenador da 

Educação do Campo e Assessor da Educação do Campo); e no segundo momento foram 

escolhidas três (3) escolas do campo em cada município considerando os seguintes critérios de 

inclusão: 1) as escolas de grande porte; 2). As escolas nas quais foram implementados o maior 

número de programas do PAR. Aquelas escolas que não atenderam ou não estão de acordo com 

os critérios anteriormente mencionados não participaram da pesquisa, salvo se fizer necessário 

para confronto de resultados ou análise. As etapas foram iniciadas   município de Ilhéus, e, 

seguidamente, Itabuna, sendo por último, o município de Vitória da Conquista.  

 

 2.1.4 Instrumentos e procedimentos de coleta das informações 

 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica das políticas públicas 

educacionais do campo que fazem parte do PAR, e que estão em processo de implementação 

nos municípios pesquisados, no intuito de observar quais os objetivos, os pressupostos teóricos 

que as fundamentam, e como estão estruturadas legalmente nas instâncias Federal, Estadual e 

Municipal. Posteriormente, foi realizado uma análise documental de Resoluções, Decretos e 

Pareceres existentes sobre o PAR para compreensão do impacto no IDEB dos municípios 

estudados. 

Segundo Moreira, (2008, p.276): 
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A análise documental, muito mais que localizar, identificar, organizar e avaliar textos, 

som e imagem, funciona como expediente eficaz para contextualizar fatos, situações, 

momentos. Consegue dessa maneira introduzir novas perspectivas em outros 

ambientes, sem deixar de respeitar a substância original dos documentos  

 

Para maior aprofundamento das informações sobre o funcionamento das políticas 

públicas nas escolas municipais no que diz respeito à implementação das políticas educacionais 

do PAR nos municípios abrangidos por esta pesquisa tanto do ponto de vista das Secretarias 

Municipais como na visão dos sujeitos da comunidade escolar (diretor, coordenador e um 

professor) foram realizadas também entrevistas semiestruturadas. 

Segundo Triviños (2007, p.145),  

A entrevista semiestruturada é um dos principais meios para o pesquisador realizar a 

coleta de dados, pois ao mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador, 

oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação.    

 

Para maior veracidade dos resultados foram também aplicados questionários de 

questões abertas e fechadas em cada município como instrumentos de coleta de informações, 

com 44 professores que atuam nas escolas do campo dos três municípios investigados, 

perfazendo um total de 132 questionários, a fim de colher informações sobre a implementação 

das políticas educacionais do PAR que tenham como objetivo de avaliar o impacto no IDEB 

dos municípios citados. A apresentação das razões para se chegar a este quantitativo de 44 

questionários a serem aplicados apresentaremos mais adiante, na seção em que serão 

informados os sujeitos da pesquisa. 

 O referido instrumento foi composto pelas categorias: formação inicial e 

continuada, planejamento escolar, gestão escolar e infraestrutura, dentre outras. 

 

 2.1.5 Sujeitos da Pesquisa 

 

O estudo foi realizado em três municípios da Bahia onde objetivou alcançar um 

número significativo de participantes, com a intenção de obter dados que evidenciem a 

realidade vivenciada na Educação do Campo. Por isso, almejamos um total de cinquenta e três 

sujeitos investigados, sendo nove (9) para entrevistas e quarenta e quatro (44) para aplicação 

de questionários. A escolha acontecerá da seguinte forma:  

 

1) Entrevistas:  

a) Secretarias Municipais de Educação (3 sujeitos) em cada 

município investigado: o (a) secretário (a) de educação, um (1) assessor (a) que 
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responde pela educação do campo e um (1) coordenador (a) da educação do campo. 

Os dois últimos sujeitos foram indicados para pesquisa pelo secretário de 

educação. 

b) Comunidade escolar do campo foram 3 (três) escolas pesquisadas 

em cada município, sendo entrevistados 3 sujeitos em cada uma: o diretor, um 

coordenador e um professor, totalizando nove (9) sujeitos entrevistados em cada 

município. Ou seja, levando em consideração as entrevistas realizadas nos três 

municípios, ao finalizar a pesquisa, obteve um quantitativo de 27 entrevistas 

realizadas. Como critério de escolha para estes sujeitos, consideraremos apenas os 

que são responsáveis pelas atividades docentes na modalidade da educação do 

campo. 

Com estes sujeitos foram realizadas entrevistas semiestruturadas, às quais foram 

gravadas em áudio, pois acreditamos que essa dinâmica permitiu um maior rigor na condução 

e acompanhamento do processo de desenvolvimento da investigação. Os encontros para 

realização das entrevistas aconteceram em momentos distintos para cada um dos sujeitos, e no 

caso das entrevistas realizadas com professores, estas serão em horários distintos ao da aula 

para que não comprometesse a carga horária de aulas, e não houvesse violação do direito do 

educando. Os entrevistados foram devidamente informados sobre o local, horário e a data das 

entrevistas. Todas as informações colhidas foram exclusivamente para o tratamento e análise 

das informações da pesquisa. A participação dos sujeitos que foram entrevistados não resultou 

em nenhum tipo de despesas para os mesmos e os seus dados de identificação, bem como outros 

confidenciais, foram mantidos em sigilo de forma a garantir sua privacidade e integridade 

moral.  

 

2) Aplicação de questionários: 

 

Para a aplicação dos questionários contou-se com o apoio das secretarias municipais 

de educação de cada município investigado as quais convidou os sujeitos da pesquisa. Durante 

a aplicação respeitou-se o limite de cinquenta e três sujeitos (53) em cada município para 

realização de entrevistas e questionários. Tendo em vista que deste total, realizaremos 

entrevistas com nove (9), restaram apenas quarenta e quatro (44) sujeitos para os questionários. 

Dessa forma, em cada município, a secretaria de educação convidou os sujeitos da pesquisa 

para participar de uma reunião, 44 professores que atuam na educação do campo, sendo que 

dentre estes estiveram inseridos os que trabalham na Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
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Na referida reunião, solicitada pelo pesquisador às respectivas secretarias, às quais agendaram 

previamente com os professores, os sujeitos, divididos em dois grupos, tiveram esclarecimentos 

sobre a pesquisa e responderam individualmente os questionários, em um tempo estimando de 

mais ou menos 40 minutos. A coleta de dados por meio desse instrumento de pesquisa iniciou-

se por Ilhéus, seguido do município de Itabuna e, por último, o município de Vitória da 

Conquista. 

 

2.1.6 Tratamento e análise das informações 

 

Após a realização das entrevistas e aplicação dos questionários, todas as 

informações produzidas foram organizadas levando-se em consideração, sempre, coleta das 

informações, o contexto em que estas/estes foram obtidas/ obtidos. Posteriormente, as 

informações, já agrupadas/sistematizadas, foram confrontadas com o referencial teórico, 

havendo triangulação, no sentido de interpretá-las da maneira mais cabível possível, 

observando que a interpretação do conhecimento não se restringe à mera descrição factual 

daquilo que está codificado na lógica da linguagem. (TRINDADE; FAZENDA, 2001, p. 219). 

Nesse sentido, as categorias utilizadas para esta pesquisa foram: totalidade, práxis, 

contradição e mediação, tomadas do método dialético a fim de que a realidade seja considerada 

como totalidade concreta. Para Masson (2012), captar a realidade em sua totalidade não 

significa, no entanto, a apreensão de todos os fatos, mas um conjunto amplo de relações, 

particularidades e detalhes que são captados numa totalidade que é sempre uma totalidade de 

totalidades. A categoria mediação é fundamental por estabelecer as conexões entre os diferentes 

aspectos que caracterizam a realidade. A totalidade existe nas e através das mediações, pelas 

quais as partes específicas (totalidades parciais) estão relacionadas, numa série de 

determinações recíprocas que se modificam constantemente. A práxis representa a atividade 

livre, criativa, por meio da qual é possível transformar o mundo humano e a si mesmo. A 

contradição promove o movimento que permite a transformação dos fenômenos. O ser e o 

pensar modificam-se na sua trajetória histórica marcados pela contradição, pois a presença de 

aspectos e tendências contrários contribui para que a realidade passe de um estado qualitativo 

a outro (MASSON, 2012). 

As categorias do método do Materialismo Histórico Dialético foram utilizadas 

durante o desenvolvimento desta pesquisa, onde priorizou a sua aplicação na análise das 

informações que constitui o quinto capítulo, onde procurou-se desvelar a realidade vivenciada 
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pelos sujeitos que compõem a comunidade escolar do campo e a implementação e implantação 

das políticas públicas educacionais ofertada a essa população. 

A contribuição relevante da dialética é a compreensão da natureza das 

determinações sócio-ontológicas para delimitar os desafios para a superação da 

autorreprodução do capital. Desta forma, apropriar-se-á da teorização, frente à realidade posta, 

para compreendê-la, sempre confrontando e analisando aspectos empíricos, históricos, 

ideológicos, sociais, entre outros, em busca de interpretar o objeto de estudo em sua totalidade. 

 

2.1.7 Localizando o Objeto de Estudo na Perspectiva Marxista 

 

Tendo o foco principal desta pesquisa as políticas educacionais fazem – se 

necessário um breve esclarecimento do pensamento marxista sobre a educação.  Na obra de 

Marx e Engels não tem nenhum escrito propriamente dito sobre educação e ensino escolar, no 

entanto devido a riqueza dos seus escritos e a imensidade da sua obra pode-se abordar assuntos 

sobre o tema através do método Materialista e suas categorias. “Para Marx, a educação é o 

processo pelo qual os homens tomam consciência de seu ser social e da necessidade de sua 

superação” (MORAES, 2014, p.90). 

 Jesus (2014, p.229), aborda que: 

[...] em textos sobre educação e ensino, de 1868, Marx definiu como educação três 

aspectos fundamentais: Educação intelectual, 2) Educação corporal, tal como se 

consegue com exercícios de ginástica e militares, 3) Educação tecnológica que 

simultaneamente objetivava os processos científicos dos processos de produção e, ao 

mesmo tempo, iniciava as crianças no manejo das ferramentas, cujo resultado seria 

elevar a classe operaria a uma condição superior à da burguesia e da aristocracia. 

Engels já afirmava que os operários eram expulsos tanto no plano material, como no 

moral, psíquico e intelectual pela classe dominante (ENGELS, 1988).  Dessa forma, 

a função instrumentalizadora da educação funcionaria no sentido de preparação da 

classe operária para o embate com os setores dominantes da sociedade.  

 

O período que Marx passou na Inglaterra, verificou o estado de miséria absoluta em 

que as indústrias haviam alocado seus operários, experiência que o levou a sustentar seus 

debates sobre as lutas de classe. Onde o mesmo presenciou as condições insalubres de trabalho 

das crianças, onde eram arrancadas dos seus leitos imundos e obrigadas a trabalhar, por um 

salário de pura subsistência (MARX, 2002).  

Foram essas condições que levou Marx a pensar uma proposta para a educação, que 

levasse a superação das contradições existente nas sociedades capitalistas, através da educação, 

o proletariado adquiria ferramentas para o embate com a classe dominante. No entanto, no 
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contexto da sociedade contemporânea, marcada pela globalização capitalista, onde a educação 

é transformada em objeto de desejo de muitos, Jesus (2014, p.231), realça que:  

No bojo de tais mudanças, a educação transformou-se em objeto de muitos desejos, 

desde o controle e a privatização de recursos públicos, passando pela prescrição de 

currículos como forma de construção e sujeição de trabalhadores, bem como da 

oportunidade de uma inclusão nos limites de uma cesta básica, até o reforço ao 

pensamento liberal em que os mais talentosos, estejam onde estiverem, não podem ser 

alijados do processo. Portanto, a démarche de tal projeto passou a ser a 

universalização: “ toda criança na escola” é uma palavra de ordem, com muitos 

significados, é bem verdade. 

 

O Ministério da Educação - MEC ao promover o projeto visando “toda criança na 

escola”, cujo objetivo é estabelecer como prioridade a meta de assegurar vagas na escola para 

todas as crianças na faixa da escolarização não dimensionou outras questões como:  

permanência, qualidade, sucesso e o fracasso escolar. Uma vez que estes não estariam sobre a 

responsabilidade do Estado, mas sim das famílias e da escola. Constituindo assim um tripé de 

desresponsabilização do Estado, responsabilização (accountability) da escola e de seus gestores 

e individualização dos resultados. Ao Estado caberia avaliar, através da aplicação de testes 

padronizados, onde os resultados tomando-se como referencias as médias internacionais 

(JESUS, 2014, p. 231). 

Apoiando-se no método do Materialismo Histórico Dialético, para o estudo das 

políticas educacionais, tendo como propriedade da universalidade (as políticas do PAR), da 

singularidade (as políticas do PAR, em Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista), e a 

particularidade (O Impacto das políticas do PAR no IDEB das escolas do campo nos municípios 

citados), possibilitando a percepção proporcionado pelo caráter empírico e o teórico que 

constituem as políticas educacionais para o campo, como determinantes nos contextos 

históricos e sociais. 

Para aprofundamento e entendimento do método, o atrelamento entre a 

singularidade, particularidade e universalidade são fundamentais, onde dissociadas entre si 

podem provocar uma desvinculação da realidade pesquisada. 

Reportando as categorias da dialética escolhidas para a pesquisa (totalidade, 

contradição, práxis e mediação), segundo Cheptulin (2004, p. 3), 

O estudo das leis e das categorias da dialética tem um papel importante na elevação 

do nível cultural do homem. E isso porque os resultados do desenvolvimento do 

conhecimento cientifico e da pratica social concentram-se nas leis e categorias 

filosóficas. As categorias e leis são graus do desenvolvimento, do conhecimento e da 

prática sociais, conclusões tiradas da história do desenvolvimento da ciência e da 

atividade prática. Familiariza os homens com as categorias e as leis da dialética, fazê-

los assimilar sua essência, nada mais é do que os iniciar na cultura humana e alargar 

seus horizontes. 
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O método do Materialismo Histórico Dialético, promoveu meios para a 

compreensão do conhecimento, através de reflexão crítica da realidade e da análises dos 

documentos sobre o PAR e IDEB, das transcrições das entrevistas e dos questionários que 

foram essenciais na abstração do conhecimento e das informações sobre a pesquisa, 

possibilitando a abrangência dialética, reverenciando o particular e o geral que são 

consignações do método, tomando como base ainda as categorias para concretização de ilações 

e conclusões acerca do objeto de pesquisa, ressaltando as categorias do método: conteúdo e 

forma, que segundo Cheptulin (2004,p.263), 

O conteúdo não pode ser o simples conjunto dos elementos ou aspectos que 

constituem a coisa, ele e um processo no qual todos esses elementos e aspectos 

encontram-se constantemente em interação, em movimento mudam-se um no outro e 

manifestam às vezes uma, às vezes outra de suas propriedades. 

 

Já a categoria de forma Cheptulin (2004), expõe que “a forma é a estrutura interna 

do conteúdo”, ressaltando o específico na categoria de forma o autor expõe que:  

O específico para a categoria de “forma” é refletir o laço entre os elementos, os 

momentos que constituem o conteúdo da estrutura do conteúdo e não da manifestação, 

não da expressão do interior no exterior. Sendo uma estrutura do conteúdo que inclui 

tanto os processos internos, como s externos da coisa, do objeto, a forma penetra tanto 

no domínio interior, como no domínio exterior, tanto na essência, como no fenômeno 

(p.265). 

 

Cheptulin (2004), adverte que ambas as categorias são relevantes e que uma está 

ligada a outra; o todo conexo às suas partes, “A forma e o conteúdo estando em correlação 

orgânica, dependem um do outro, e essa dependência não é equivalente ”.  

No contexto marxiano, a totalidade que é prescindida como categoria de forma   é 

um todo estruturado que se desenvolve e se cria como produção social do homem, nesse sentido, 

foi adotada como categoria para analisar as políticas públicas educacionais presentes nas ideias 

liberais e no sistema capitalista, observando as consequências e as representações presentes nos 

municípios pesquisados com a seguinte disposição categórica: 

a) A práxis, que se caracteriza como uma atividade prática que 

teoriza a ação – reflexão- ação dos professores, gestores escolares e gestores 

municipais, na implementação e execução das políticas destinadas a educação do 

campo; 

b) As contradições que são manifestadas pelas ações não sucedidas 

inerentes a singularidade da política nos municípios supracitados, o que caracteriza 

como a luta dos contrários entre a implementação das políticas do PAR e sua execução 

nas escolas do campo.  Foi levado em conta as especificidades das manifestações e 
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das resoluções das contradições na sociedade de forma antagônicas e não- 

antagônicas.  

c) A mediação, tomou como referência as ações implantadas pelas 

equipes gestoras na implementação das políticas nas instituições educacionais 

pertencentes ao campo. Tendo a mediação como uma necessidade para a descrição da 

particularidade do objeto, a relação com o aparente, singular ou contingente com o 

processo mais expressivo que o determina. 

As categorias aqui elencadas, possibilitaram uma investigação coerente e abstrata 

da realidade e muito contribuiu para a análise das informações na essência dos fenômenos 

estudados. 

No capítulo a seguir será abordado temas que ajudaram na compreensão do contexto 

em que as políticas públicas educacionais se efetivaram e se estabeleceram de forma que 

contribuem para a compreensão e análise das informações da pesquisa.  
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CAPITULO II 

 

“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstancia de sua escolha e sim sob aquelas 

que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”. 

Karl Marx, O 18º Brumário de Luiz Bonaparte. 

 

3 O ESTADO: CRIAÇÃO, CRISE E SUAS TENTATIVAS DE RESTRUTURAÇÃO 

 

Este capítulo aborda o surgimento dos Estados e algumas das políticas públicas 

educacionais por ele desenvolvidas. Para isso foram utilizados estudos com base em teóricos 

marxistas os quais são fontes para essa pesquisa. 

Nessa vertente faz notória a abordagem de Marx (1982) onde o autor aborda o 

Estado numa concepção materialista da história e conclui que o mesmo emerge das relações de 

produção, e não representa o bem comum, mas sim, é a expressão política da estrutura de classe 

inerente à produção, que tem a burguesia como expressão política de dominação.   

Além da concepção sobre o Estado, esse capítulo também apresenta as políticas 

adotadas pelo mesmo a partir da década de 1990 com a redefinição do seu papel, passando a 

funcionar como gerenciador, financiador e avaliador, transferindo responsabilidades para os 

entes federados que passam a assumir a execução das políticas públicas, no entanto, os estudos 

revelam que os municípios não estavam preparados para esses encargos gerando problemas 

quanto a aplicabilidade de algumas políticas, de modo que isso  vem gerando perdas para a 

população que necessita dos serviços públicos, as quais serão abordadas nessa pesquisa. 

 

3 .1  Concepção de Estado 

 

Para compreender a contextualização das políticas públicas educacionais se faz 

necessário entender como surgiram os Estados, visto que exercem importante papel na forma 

das organizações das sociedades e nas mudanças históricas que passaram os seus povos no 

decorrer do tempo. 

Ao deixar de ser nômade, o homem passa a viver em grupos maiores, com novas 

regras de convivência, a divisão de territórios também se torna uma necessidade para a vida 

atual, com o surgimento de relações estáveis e orgânicas entre os três elementos: a população, 

o território e o poder da autoridade. Desta tríade aparecem os Estados. Para Bobbio (2017, p. 

96),  
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O Estado, entendido como ordenamento político de uma comunidade, nasce da 

dissolução da comunidade primitiva fundada sobre os laços de parentesco e da 

formação de comunidades mais amplas derivadas da união de vários grupos familiares 

por razões de sobrevivência interna (o sustento) e externa (a defesa). Ao passo que, 

para alguns historiadores contemporâneos, como já se afirmou o nascimento do 

Estado assinala o início da era moderna, segundo aquela mais antiga e mais comum 

interpretação o nascimento do Estado representa o ponto de passagem em idade 

primitiva, gradativamente diferenciada em selvagem e bárbara, à idade civil, onde 

‘civil’ está ao mesmo tempo para ‘cidadão’ e ‘civilizado’. 

 

A vida da população passa por várias modificações, surgem preocupações que antes 

não existiam, como a produção de alimentos e a defesa das comunidades, o que anteriormente 

era composto de grupos familiares passa a fazer parte indivíduos de outras desinências. 

Independentemente desses fatores o homem sempre teve a necessidade de associar-se, surgindo 

com isso os primeiros agrupamentos, e, por conseguinte a formação dos Estados. 

No entanto, existem controvérsias quanto ao conceito de Estado, o qual é discutido 

por alguns autores, dentre esses Meirelles (2001, p. 54), que afirma: 

O conceito de Estado varia segundo o ângulo em que é considerado. Desde um viés 

sociológico, político ou constitucional, podendo ser entendido como corporação 

territorial dotada de um poder de mando originário; como comunidade de homens, 

fixada sobre um território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção, 

ou ainda pessoa jurídica territorial soberana. 

 

O Estado passa a ser uma instituição capaz de conter e impor regras às atitudes dos 

homens, os quais deixam de ser selvagens e ferozes passando a ser civilizados, como relata 

Hebeche, (1988, p. 71): 

 

De fato, a natureza criou os homens com sede de tudo abraçar e a impotência de atingir 

todas as coisas. Como o desejo de possuir é mais forte do que a faculdade de adquirir, 

disto resulta o descontentamento por si próprios. Esta é a origem dos seus variados 

destinos. Uns querem mais, outros temem perder o que já ganharam; daí o atrito e a 

guerra que, por sua vez, provoca a destruição de um império para servir a elevação de 

outro. Só o Estado tem condições de frear as paixões que, entregues a si mesmas, 

levariam a comunidade ao colapso.  

 

Hebeche (1988), ao afirmar que o Estado surge como forma de frear as ações dos 

homens, leva a compreender que o poder será exercido por alguém que controle e exerça sua 

autoridade sobre outrem. Não é por acaso que a difusão da origem do nome ‘Estado’ parte do 

livro de Maquiavel, “O Príncipe”, como pode ser constatado por Bobbio (2017, p. 85): 

 

É indiscutível que a palavra “Estado” se impôs graças à difusão e ao prestigio do 

Príncipe, de Maquiavel. A obra começa, como se sabe, com as seguintes palavras. “ 

Todos os estados, todos os domínios que imperaram e imperam sobre os homens, 

foram e são ou repúblicas ou principados”. 
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Entretanto, o autor traz a discussão que isso não quer dizer que o termo tenha sido 

introduzido por Maquiavel, visto que amplas pesquisas sobre o uso de “Estado” na linguagem 

dos séculos XV e XVI mostram que a passagem do significado da palavra status de “situação” 

para “Estado” no sentido moderno da palavra já ocorrera, mediante o isolamento do primeiro 

termo da expressão clássica status rei publicae [ constituição, estado da coisa pública]. O autor 

ainda ressalta que “O próprio Maquiavel não poderia ter escrito aquela frase exatamente no 

início da obra se a palavra em questão já não fosse de uso corrente” (BOBBIO, 2017, p. 85). 

Partindo desse princípio destaca a concepção dos autores quanto as doutrinas 

sociológicas e jurídicas que segundo Jellinek (1911, p.73), a doutrina geral do Estado “tem por 

conteúdo a existência objetiva, histórica ou natural do Estado”, enquanto a doutrina jurídica se 

ocupa das “normas jurídicas que naquela existência real devem se manifestar”. 

Weber (1908-20, p. 309), afirma que “quando se fala de direito, ordenamento 

jurídico, norma jurídica, é necessário um particular rigor para diferenciar o ponto de vista 

jurídico do sociológico”. Para o autor o qual é considerado um dos fundadores da sociologia 

jurídica a distinção entre os dois pontos de vistas é indispensável para deixar bem claro que ele 

se ocuparia do Estado como sociólogo e não como jurista. 

Entretanto, Bobbio (2017, p. 74) aborda que Kelsen critica o ponto duplo de vista 

de Jellinek, por ele denominado de teoria dual, para Kelsen o Estado é resolvido completamente 

no ordenamento jurídico desaparecendo como entidade diversa do direito. O autor ainda ressalta 

que “de todas as teses Kelsenianas, a da redução radical do Estado a ordenamento jurídico foi 

a que teve menor sucesso”. 

Diante das transformações do puro Estado de direito em estado social e as teorias 

jurídicas do Estado, execradas como formalistas, foram abandonadas pelos próprios juristas. 

Partindo desse pressuposto Bobbio (2017), relata que com isso, recuperaram o rigor os estudos 

de sociologia política, que têm por objeto o estado como forma complexa de organização social, 

sendo o direito apenas um dos elementos constitutivos. 

Ao analisar as teorias sociológicas do Estado o sobredito autor aborda que duas 

destas mantiveram- se em campo nos últimos anos, por muitas vezes provocando polêmicas 

entre si ou ignorando-as. São as teorias: marxistas e funcionalistas, entre ambas existem 

diferenças tanto com respeito à concepção de ciência como com respeito ao método. Contudo, 

o ponto crucial de divergência se refere à colocação do Estado no sistema social em seu 

conjunto.  A concepção marxista da sociedade distingue, em cada sociedade histórica, a partir 

da fase do desenvolvimento econômico, dois momentos que são postos com respeito à sua força 

determinante e à sua capacidade de condicionar o desenvolvimento do sistema e a passagem de 
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um sistema ao outro, sobre o mesmo plano: a base econômica e a superestrutura. Já a concepção 

funcionalista a qual descende do sociólogo norte-americano Talcott Parsons, concebe o sistema 

global em seu conjunto como diferenciado em quatro subsistemas (pattern-maintenance, goal-

attainment, adaptation, integration), caracterizados pelas funções igualmente essenciais que 

cada um deles desempenha para a conservação do equilíbrio social, fazendo assim com que 

sejam reciprocamente interdependentes (BOBBIO, 2017, p. 75). 

Nesse sentido nota-se que a teoria funcionalista se preocupa fundamentalmente com 

a dificuldade da conservação social e a teoria marxista se atenta para a necessidade da mudança 

social. Percebe-se ainda que a teoria marxista parte do princípio que é onde ocorre as mudanças 

sociais, econômicas e como isso as divisões de classe, pressupostos básicos para o surgimento 

dos Estados, que na visão de Engels nasce da dissolução da sociedade gentílica fundada sobre 

o vínculo familiar, assinalando assim à passagem da barbárie à civilização.  

Para Bobbio (2017, p.98), 

Diante de todas as interpretações precedentes sobre a origem do Estado e diante da 

própria teoria de Morgan, Engels distingue-se pela interpretação exclusivamente 

econômica que dá desse evento extraordinário que é a formação do Estado. É uma 

interpretação que traz a mente a reconstrução fantástica de Rousseau, que faz a 

sociedade civil surgir do ato daquele que antes dos demais cercou seus terrenos e disse 

“ Isto é meu”, ou seja, da instituição da propriedade privada. Para Engels, na 

comunidade primitiva, seja ela a gens dos Romanos ou as tribos dos Iroqueses, vigora 

o regime da propriedade coletiva. Com o nascimento da propriedade individual nasce 

a divisão do trabalho, com a divisão do trabalho a sociedade se divide em classe, na 

classe dos proprietários e na classe dos que nada têm, com a divisão da sociedade em 

classe nasce o poder político, o Estado, cuja função é essencialmente a de manter o 

domínio de uma classe sobre outra recorrendo inclusive a força, e assim a de impedir 

que a sociedade dívida em classe se transforme num estado de permanente anarquia. 

 

Nesse sentido compreende-se que o Estado passa a existir a partir do momento em 

que a propriedade coletiva deixa de existir passando a propriedades individuais, com divisão de 

trabalho e com isso as sociedades de classe e o poder político representado pelo Estado, 

mantenedor de domínio sobre as populações, passando a classe dominante exercer seu poder 

sobre as demais. No livro, “A Ideologia Alemã, Marx e Engels (1988, p.78), fazem a seguinte 

análise: 

O Estado surge da contradição entre o interesse de um indivíduo (ou família) e o 

interesse comum de todos os indivíduos. A comunidade se transforma em Estado, 

aparentemente divorciado do indivíduo e da comunidade, mas, na realidade, baseado 

em relações com grupos particulares pela divisão do trabalho.  

 

Ainda na introdução do livro “ A Ideologia Alemã”, Marx (1988), enfatiza a 

incidência da divisão do trabalho no desenvolvimento histórico, expondo que em todas as fases 

sempre prevalece o poder da classe dominante, desde o surgimento dos agrupamentos às 

sociedades civilizadas, como pode ser constatado em: 
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Primeiro, na comunidade tribal, a divisão do trabalho se baseia nas diferenças dos 

sexos. Depois, toma por base as diferenças de forças físicas entre os indivíduos de 

ambos os sexos. Com o surgimento da divisão entre cidade e campo, as imposições 

naturais se tornaram secundárias e avultam as condições sociais propriamente ditas. 

A formação da classe dos comerciantes, separada dos produtores, faz avançar ainda 

mais o processo da divisão social do trabalho. Deste processo se origina a propriedade 

nas suas diversas formas desde a propriedade comunal tribal até a propriedade privada 

burguesa. Divisão do trabalho e propriedade são termos idênticos (MARX, 1998, p. 

25). 

 

 Para explicar a funcionalidade do Estado tomamos a acepção dada por Marx 

(1998), quando aborda que a divisão do trabalho tomou proporções diferentes quando se 

separam o trabalho manual do intelectual, passando o trabalho intelectual a ser função 

privilegiada de certo segmento da classe dominante, que se dedica a pensar. O que pode ser 

constatado também no livro “Educação e Poder” onde Aplle (2001) faz referência à divisão do 

trabalho manual e mental e como as escolas acabam contribuindo para essa separação através 

do currículo e das atividades desenvolvidas por essas instituições, o autor afirma que: 

 

A ênfase colocada na produção de conhecimento técnico permite-nos constatar como 

as escolas ajudam na manutenção de uma determinada diferenciação que radica no 

centro da divisão social do trabalho – a diferença entre trabalho mental e trabalho 

manual. Os estudantes identificados como capazes de produzir - através do seu 

trabalho excedente posterior - importantes quantidades de conhecimento 

técnico/administrativo vão sendo progressivamente "colocados" no lado mental de tal 

dicotomia. Isto é feito a nível interno, através das operações "naturais" do currículo e 

das actividades de orientação educativa da escola. Os que rejeitam ou são rejeitados 

por este cálculo específico de valores são "colocados", novamente através dos 

currículos e da orientação educativa da escola, numa trajectória que permitirá 

posteriormente extrair-lhes o trabalho excedente sob a forma de serviço e/ou de 

trabalho manual. O facto de a cultura, a linguagem e os valores dos grupos dominantes 

serem utilizados no ensino inicial em tais escolas leva a que as crianças pobres e das 

minorias étnicas sejam colocadas no lado manual da dicotomia. ( p. 101-102) 

 

O autor alerta para o fato de que a divisão do trabalho em manual e mental acaba 

por privar os trabalhadores do conhecimento necessário para compreender e liderar aspectos 

importantes do processo de produção, a classe dominante controlando o conhecimento mental, 

consagra também a acumulação e o controle do capital econômico. Nessa mesma vertente 

destaca-se o pensamento de Marx (2003) que em uma das teses centrais do “Manifesto 

Comunista”, relata que desde o surgimento da propriedade privada até os nossos dias, a 

humanidade tem realizado a sua história, em cada período, através da luta incessante entre as 

classes sociais antagônicas. A partir do momento que o excedente econômico passa a ser 

apropriado por um grupo particular da sociedade como propriedade privada, instaura-se a luta 

de classe, ocorrendo uma ruptura entre os interesses dos indivíduos e os interesses comunitários, 

resultando, assim, no aparecimento das classes sociais. 



45 
 

  

O poder no Estado é manifestado pela classe dominante sobre a proletária, no 

entanto, é essa classe que gera as riquezas através da venda da sua força de trabalho, que por 

muitas vezes está na divisão do trabalho manual, a classe dominante detentora de todo poder 

político e econômico, acaba – se por sobrepor o seu poder dominando o Estado. Como nos 

adverte Marx (2003, p.46), “o poder político propriamente dito é o poder organizado de uma 

classe para oprimir a outra”, este poder político surge necessariamente do fato de que, a classe 

que domina economicamente é, portanto, a classe que domina o Estado. 

O Estado tem o poder de dominar as classes, principalmente a dos que nada têm, 

que vendem a força do seu trabalho em troca de um salário que por muitas vezes é insuficiente 

para atender as necessidades básicas de sobrevivência, e a conciliação entre essas classes cada 

vez se torna menos possível, visto que quem detém o poder simplesmente não quer perdê-lo, 

como salienta Paniago; Melo e Andrade (2012, p. 12-13),  

 

Contra os apologistas do Estado burguês que defendem a concepção de que o Estado 

é um órgão de “conciliação” das classes, Lênin reitera a tese marxiana segundo a qual 

o Estado é, por sua natureza, um órgão de dominação de classe; um órgão cujo 

princípio fundamental é a opressão de uma classe por outra; um órgão cuja função se 

manifesta concretamente como a “ordem” que legaliza e garante tal opressão etc. 

Neste sentido, se a conciliação entre as classes fosse possível, o Estado sequer poderia 

existir enquanto tal. 

 

Os referidos autores questionam-se a existência do Estado enquanto poder 

econômico e político, a sua dominação entre as classes, como já foi abordado nesse texto, o 

surgimento do Estado para conter a barbárie, fato que já foi presenciado na história com a queda 

do império romano, onde para conter a população a igreja passa a ser o Estado, e com esse 

poder inicia contravenções punindo a população com atos de arbitrariedade, fato esse 

constatado pelo contexto histórico no período da idade média. Atualmente, destaca-se o poder 

nefastos do capitalismo, como salienta Fernandes (1972, p.42) ao afirmar que:  

 

Trata-se de uma realidade sócio econômica que não se transformou superficialmente, 

já que a degradação material e moral do trabalho persiste e com ela o despotismo nas 

relações humanas, o privilegio das classes possuidoras, a super concentração da renda, 

do prestigio social e do poder, a modernização controlada de fora, o crescimento 

econômico dependente, etc.  

 

Dentre as funções do capitalismo encontra-se a dominação de uma classe sobre 

outra, o que impede que a classe do proletariado possa atingir seus fins particulares ou até 

mesmo a própria sobrevivência. No livro “O Estado e a Revolução”, Lenin (1917, p.19) faz 

menção as palavras de Engels sobre a extinção do Estado onde cita na íntegra as palavras do 

autor: 
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O proletariado toma o poder do Estado e transforma primeiramente os meios de 

produção em propriedade do Estado. Mas, procedendo assim, suprime-se a si próprio 

como proletariado, assim como suprime todas as desigualdades de classe e 

antagonismos de classe e, ainda, o Estado como Estado. A sociedade anterior, 

evoluindo entre antagonismo de classe, tinha necessidade do Estado, isto é, em cada 

caso concreto, de uma organização da classe exploradora, a fim de manter as suas 

condições de produções próprias, designadamente para manter sobretudo, pela força, 

a classe explorada nas condições de expressão peculiares ao modo de produção 

existente (escravatura, servidão, salariato). O Estado era o representante oficial da 

sociedade inteira, a sua síntese num corpo visível, mas só o era na medida em que era 

o Estado da classe que, na sua época representava também toda a sociedade: na 

antiguidade, O Estado dos cidadãos proprietários de escravos; na Idade Média, da 

nobreza feudal; no nosso tempo, da burguesia. Quando ele se torna efetivamente o 

representante de toda a sociedade, torna-se a si próprio supérfluo. Quando não há 

classe social para oprimir; quando, com a dominação de classe e a luta pela existência 

individual motivada pela anarquia anterior da produção, são eliminados também os 

choques e os excessos que deles resultam, nada mais há para suprimir que torne 

necessário um poder de repressão, um Estado. 

 

Em suas palavras o autor coloca que o Estado representado pela classe burguesa 

exerce seu poder sobre o proletariado, explorando e alienando, não havendo classe dominante 

para oprimir, não há necessidade de repressão, sendo assim, o Estado deixa de existir, ou seja, 

mas próprias palavras de Lenin (1917, p.20), “ O governo sobre as pessoas dá lugar à 

administração das coisas e a direcção das operações de produção. O Estado não é abolido, 

extingue-se.” 

A revolução tão abordada por Lenin, Engels e Marx talvez não se cumpra e a classe 

do proletariado jamais chegue ao poder, no entanto, só o fato de alguém ter exposto a ideia da 

revolução há a esperança da sua concretização nem que seja em um tempo remoto onde o povo 

tenha aprendido a lutar pela causa comum e não fragmentada em pequenos grupos (MST, 

LGBT, Movimento Negro, Sindicatos e outros), assim, o Estado poderá ser extinguido de fato 

como menciona os autores, ocorrendo justiça social, econômica e política sem a necessidade de 

uma classe exercer o seu poder sobre a outra. 

 

3.1.1 Formação dos Estados Brasileiros – O Sistema do Federalismo 

 

Como está expresso nos livros de História nacional que se estuda na escola, o Brasil 

foi colonizado por portugueses que exploraram suas riquezas o quanto puderam, na tentativa de 

impedir a colonização de suas terras por estrangeiros, a coroa portuguesa tratou de dividir 

território brasileiro para que assim alguém pudesse dele cuidar. A primeira tentativa foi as 

capitanias hereditárias onde seus donatários eram portugueses nomeados pelo rei de Portugal 

D. João III, entretanto, o sistema de capitanias hereditárias não deu muito certo devido à falta 

de recursos de alguns donatários, a extensão do território brasileiro e os ataques indígenas, 
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porém, duas das capitanias prosperaram: a de São Vicente que tinha como donatário Martim 

Afonso de Sousa e a de Pernambuco, do donatário Duarte Coelho. 

Embora o sistema de capitanias hereditárias não tenha atingido seu objetivo, acabou 

deixando marcas na divisão territorial do Brasil, uma divisão desigual o que gerou os grandes 

latifúndios onde poucos são os detentores de terras enquanto muitos nada têm, situação que 

pendura até os dias atuais. A distribuição das terras através da reforma agrária diminuiria as 

desigualdades o que culminariam no crescimento da economia do país como afirma Oliveira 

(1972, p. 131), “ A reforma agrária poderia liquidar tanto a fonte fornecedora do “exército de 

reserva” das cidades quanto o poder patrimonialista”.   

Com o fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o governo português mais 

uma vez cria um novo sistema administrativo para o Brasil, o governo- geral, sendo mais 

centralizador que o sistema anterior, porém ao governador geral caberia as funções antes 

atribuídas aos donatários. Nesse período a região nordeste do país prospera em virtude da 

economia impulsionada pela produção e comércio do açúcar. 

Com a chegada da família real para o Brasil, o país passa a ser governado pelo rei 

de Portugal, transferindo a capital do país para o Rio de Janeiro, mais tarde por questões 

administrativas e com o fim da guerra contra Napoleão, D. João retorna para Portugal, deixando 

seu filho como príncipe regente do Brasil, obedecendo ordens de Portugal situação que finda 

com a proclamação da independência, com a renúncia de D. Pedro, primeiro imperador do 

Brasil, assume o poder seu filho que permanece por quase cinquenta anos. É notório relatar que 

durante esses períodos ocorreram vários movimentos separatistas nacionais com revoltas que 

tinham como objetivo a independência de algumas regiões do país. Como salienta Neves (2006, 

p. 21): 

 

O sentimento de separação da metrópole e a consciência de uma ligação com a terra 

de origem desenvolveram-se, sobretudo, a partir do século XVIII. Com tantas 

dificuldades de comunicação e com tantos interesses que se contrapunham, formar 

uma comunhão nacional em um território tão extenso não foi tarefa fácil. Inicialmente 

as rebeliões foram muitas vezes nativistas, movimentos locais contra interesses 

contrariados ou contra injustiça e discriminação por parte da Coroa, como a Revolta 

de Beckman no Maranhão em 1684, e a Revolta de Felipe do Santos, em Minas Gerais, 

em 1720.  Posteriormente, surgiram sentimentos separatistas mais definidos 

politicamente, com bases ideológicas mais consistentes. Assim, podem ser 

caracterizadas a Inconfidência Mineira de 1789, fortemente influenciada pela 

Revolução Norte-Americana; a Conjuração Baiana ou Revolução dos Alfaiates em 

1798, com bases sociais bem aprofundadas; e, sobretudo, a Revolução Pernambucana 

de 1817, com grande influência nos estados do Nordeste, que conseguiu implantar, 

pelo curto período de dois meses, um governo republicano em Pernambuco, o 

primeiro a ocorrer em território brasileiro.  

 



48 
 

  

Esses movimentos foram fundamentais para o processo da proclamação da 

independência do Brasil e, posteriormente, para a proclamação da república. Sendo que o 

processo de independência acabou por frustrar a população brasileira que sonhava com mais 

direitos políticos, a Constituição de 1824 outorgada pelo imperador D. Pedro I centralizava o 

poder nas suas mãos, uma vez que exercia o poder moderador, o qual podia nomear os 

presidentes de província, dissolver a Câmara quando julgasse necessário e tinha o direito de 

escolher os senadores vitalícios, poderes esses que acabaram por gerar descontentamento 

provocando várias reações, dentre estas destacamos: a Sabinada (1837), na Bahia, a Balaiada 

(1830-1841), no Maranhão e a Farroupilha (1835-1845), no Rio Grande do Sul. 

Apesar de não conseguir êxito durante o império, vários grupos políticos, foram 

incorporados aos partidos liberais e republicanos, que pregavam ideias federalistas. Porém 

Neves (2006, p. 37), salienta que:  

A adoção de um sistema federativo e descentralizado de estado ocorreu com a 

Proclamação da República, a partir de 1889, com a concessão de autonomia às antigas 

províncias, então elevadas à categoria de Estado pela Constituição de 1891. 

Considera-se como Estado aquele em que as unidades administrativas que o compõem 

gozam de autonomia, embora não possam considerar-se independentes. 

 

Assim ocorre a formação dos Estados brasileiros com autonomia própria, porém 

dependentes de uma instância maior, o governo federal. Martins (2011), relata que ao contrário 

da Federação americana que foi constituída por agregação, a brasileira foi por desagregação, 

constituída com base num Estado unitário que se tornou federativo: as províncias dependentes 

foram transformadas em estados autônomos. 

Ainda sobre a autonomia dos Estados brasileiros Neves (2006, p. 38), adverte que:  

 

A ampla autonomia dada aos Estados durante a Primeira República também fez com 

que estes aumentassem consideravelmente o custo de manutenção administrativa. No 

intuito de promover a auto-suficiência dos Estados, a Constituição de 1891, no seu 

artigo oitavo, determinou que cada um deles arrecadasse o imposto de exportação de 

produtos produzidos no seu território. Essa medida permitiu que o Estado de São 

Paulo, principal produtor e exportador de café, produzisse uma receita expressiva, 

tornando-se, assim, um dos estados mais ricos da Federação. 

 

As desigualdades continuam presentes, enquanto alguns Estados são detentores de 

riquezas advindas da geração de impostos outros não conseguem cumprir com as obrigações 

básicas para com a população. A esse respeito Comparato (1998), define o princípio da 

harmonia federativa: todas as unidades federadas, sem exceção, devem atuar concentradamente 

para a realização dos objetivos da República Federativa, enunciados no art. 3º da Constituição.  

Segundo a Constituição Federal de 1988, o art. 3º constitui dos seguintes objetivos:  
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 I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 

nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

No aspecto legal, se constitui como um dever das unidades federativas de cooperar 

umas com as outras, fazendo valer o princípio da solidariedade. Entretanto, não é bem isso que 

ocorre, dificilmente um Estado colabora com outro em relação ao setor financeiro, cabe a União 

a complementação de recursos. Partindo desse pressuposto Martins (2011, p. 31) afirma que: 

“Visto do ângulo do “federalismo fiscal”, a equalização requer a estruturação de um sistema de 

transferência inter-governamentais para compensar as desigualdades existentes”. 

Nem sempre os repasses da esfera federal são suficientes para suprir as necessidades 

econômicas dos Estados, além do que, ainda existem outros obstáculos referentes a boa gestão 

dos recursos públicos, o apadrinhamento e os desvios da verba pública tão presente no cenário 

nacional. 

Nesse sentido Abrucio (2010, p. 46), ressalta que:  

 

[...] a dependência financeira ou a escassez de recursos para dar conta das demandas 

dos cidadãos; baixa capacidade administrativa, o que implica dificuldade para 

formular e implementar os programas governamentais, mesmo quando há dinheiro 

federal ou estadual envolvidos; e os males que atrapalham a democratização dos 

municípios, como o clientelismo, a “prefeiturização” (isto é, o excesso de poder nas 

mãos do prefeito), o pouco interesse em participar politicamente e /ou de controlar os 

governantes. A disparidade de resultados está vinculada, em boa medida, a 

heterogeneidades entre os municípios, em termos financeiros e administrativos. 

 

A fragilidade demonstrada pelo sistema do federalismo brasileiro, onde a 

Constituição Federal dá amplos poderes para Estados e Municípios a gozar de maior autonomia 

política e administrativa, trouxe consigo alguns problemas que os entes federados enfrentaram 

como a escassez de recursos para a implementação de políticas públicas. 

Nesta mesma vertente destaca as afirmações de Mafassioli (2011, p.57), ao relatar 

que: 

A partir do que foi estabelecido na CF, os entes federados, União, Distrito Federal, 

estados e municípios, passaram a desempenhar um novo papel, particularmente, no 

que se refere à gestão de políticas sociais. Os municípios foram reconhecidos como 

entes federativos autônomos, com competência para organizar e prestar diferentes 

tipos de serviços públicos de interesse local, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão. O nível federal passou a transferir para os estados, e, principalmente, 

para os municípios, um conjunto de responsabilidades e prerrogativas na gestão das 

políticas, programas e prestação de serviços sociais e assistenciais. O mesmo 

movimento pode ser referido na direção estado/municípios. 
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Com o processo de federalismo, o Brasil passa por mudanças significativas no seu 

modo de pensar e executar as políticas públicas, entretanto a sua economia, já passava por um 

processo de desaceleração. 

   As mudanças na base da economia do Brasil, acenderam para situações 

singulares, o que tem deixado setores desprovidos de ações que viabilizem o desenvolvimento, 

provocando um atraso econômico. Nesse sentido encontra-se os estudos de Oliveira (1972), os 

quais apontam para algumas especificidades do Estado brasileiro, dentre essas destaca as 

mudanças ocorridas na economia que neste período se tratava de uma base estritamente rural 

passando para industrial, levando a população a um subdesenvolvimento assumido por uma 

forma própria das economias pré-industriais. 

No caso do Brasil alguns aspectos foram determinantes para o novo ciclo 

econômico dentre esses destacam – se: a regulamentação das leis de relação entre trabalho e o 

capital, a reformulação do aparelho e da ação estatal e o papel da agricultura que passa a assumir  

importante função referente as condições necessárias à inversão para o novo ciclo, funcionando 

nesse momento como subsetor de produtos para a exportação, com a finalidade  de suprir as 

necessidades de bens de capital intermediário de produção externa, antes de meramente servir 

como pagamento dos bens de consumo; já que a industrialização visava atender às necessidades 

da acumulação e não do consumo. 

Essa nova função assumida pela agricultura acarretou consequências para a classe 

trabalhadora a qual apresentou uma redução do custo da força do trabalho urbano, como 

também o crescimento do número de proletariado rural disponível às culturas comerciais de 

realização tanto do mercado interno como externo. Algumas das medidas tomadas nesse 

período acabam por antecipar as indicações Kenesianas dentre essas: a influência 

governamental, desvalorização cambiária e a ampliação da oferta monetária ocorrendo 

mudanças abreviadas na economia do país.   

Oliveira (1972), faz uma analogia da teoria do subdesenvolvimento com o 

ornitorrinco, um animalzinho mamífero da subclasse dos prototérios, adaptado à vida aquática, 

tem bico córneo, semelhante ao bico de pato, pés espalmados e rabo chato e é ovíparo, conserva 

características reptilianas, possui uma homeotermia imperfeita. Um animal com esses aspectos 

é difícil constatar o seu desenvolvimento, o qual adaptou-se ao meio que lhes foi 

disponibilizado para a sua sobrevivência.  Ao refletir sobre os rumos que a economia do Brasil 

vem tomando nos últimos anos, com crises após crises, com soluções desastrosas de conter a 

inflação e avançar economicamente, a comparação com o ornitorrinco não é de todo exagerada, 

levando o autor a afirmar que: 
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O ornitorrinco é isso: não há possibilidade de permanecer como subdesenvolvido e 

aproveitar as brechas que a Segunda Revolução Industrial propiciava; não há 

possibilidade de avançar, no sentido da acumulação digital – molecular: as bases 

internas da acumulação são insuficientes, estão aquém das necessidades para uma 

ruptura desse porte. Restam apenas as “acumulações primitivas”, tais como as 

privatizações propiciaram: mas agora como domínio do capital financeiro, elas são 

apenas transferências de patrimônio, não são, propriamente falando “acumulação”. O 

ornitorrinco está condenado a submeter tudo à sua voragem da financeirização, uma 

espécie de “buraco negro”: agora será a previdência social, mas isso o privará 

exatamente de redistribuir a renda e criar um novo mercado que sentaria as bases para 

a acumulação digital – molecular.  O ornitorrinco capitalista é uma acumulação 

truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão. 

 

A economia dos países do sistema capitalista tardio como o Brasil ainda busca 

meios para se adequar ao novo sistema, provocando rupturas constantes em suas economias 

gerando um subdesenvolvimento, o que tem deixado como saldo um déficit para com as 

políticas públicas em setores essenciais de assistência à população, como a educação e a saúde, 

levando a buscar soluções imediatas para a solução. Dentre essas estão a descentralização, como 

vestígio das novas ideias neoliberais da década de 1990. 

Com a descentralização das políticas públicas, o Brasil passa por transformações na 

sua gestão, o que tem causado debates entre vários segmentos da sociedade.  No item seguinte 

será abordado alguns desses pontos relevantes sobre os desafios que os entes federados têm 

enfrentado com as mudanças na forma de gerir os recursos públicos, as alterações provocadas 

pela crise do capitalismo e as novas configurações das políticas públicas. 

3.1.2 As Ideias Neoliberais – Ponto Chave para as Mudanças nas Políticas Públicas 

 

Com a crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973 quando o capitalismo 

chegou a uma grande recessão, com baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação, é 

nesse cenário que as ideias neoliberais começam a ganhar espaço. 

Para os pensadores do neoliberalismo a crise restaurada tinha suas vertentes no 

poder dos sindicatos e no movimento operário os quais pressionavam o Estado para aumentar 

as verbas destinadas aos gastos sociais. Como afirma Anderson (1996, p. 2): 

As raízes da crise, afirmavam Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no 

poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento 

operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões 

reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado 

aumentasse cada vez mais os gastos sociais. 

 

Para combater esses indícios era necessário conservar o Estado forte mantendo as 

estabilidades monetárias com uma disciplina orçamentaria, contenção de gastos com bem-estar 

e a quebra dos sindicatos. Porém as ideias do neoliberalismo não se propagaram rapidamente, 
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levou mais ou menos uma década, quando a maioria dos governos da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, continuavam empregando as ideias do 

Keynesianismo para sanar a crise. No entanto, Harvey (2013, p.135), afirma que “ De modo 

mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo 

e do Keynesianismo de conter as contradições inerentes ao capitalismo”. 

 O neoliberalismo ganhou força com a chegada de Thatcher ao governo da 

Inglaterra seguido de outras potências mundiais como Reagan nos Estados Unidos, Schmidt na 

Alemanha. Em 1980 a ideologia neoliberal triunfa lançando pacotes de medidas cada vez mais 

ambiciosas, sendo o modelo inglês o pioneiro e mais puro, como salienta Anderson (1996, p.3): 

 

Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevando as taxas de juros, 

baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram controles 

sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de desemprego massivos, aplastaram 

greves, impuseram uma nova legislação anti-sindical e cortaram gastos sociais. E 

finalmente esta foi uma medida surpreendentemente tardia, se lançaram num amplo 

programa de privatização começando por habitação pública e passando em seguida a 

industrias básicas como o petróleo, o gás e a água. Esse pacote de medidas é o mais 

sistemático e ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de capitalismo 

avançado. 

 

Nos Estados Unidos onde praticamente não existia um estado de bem-estar, a 

prioridade era militar não respeitando a disciplina orçamentária lançando numa corrida 

armamentista gerando um grande déficit público. Todo esse esforço com o objetivo de competir 

militarmente com a União Soviética em uma tentativa de quebrar sua economia. Já no 

continente europeu os governos optaram por um neoliberalismo mais cauteloso, mantendo a 

proeminência na área orçamentária e nas reformas fiscais.  

Enquanto os países do norte da Europa elegiam governos envolvidos com os ideais 

neoliberalistas os governos do sul do continente contrastavam com a linha reacionária desse 

governo. Porém, os governos socialistas na França fracassaram entre si, sendo forçados pelos 

mercados financeiros a praticar uma política neoliberal, demonstrando a hegemonia alcançada 

pelo neoliberalismo, cujo objetivo era deter a inflação dos anos 1970. 

Ao refletir sobre o neoliberalismo percebe-se que o mesmo aumentou o grau de 

desigualdades e de pobreza, porém esses fatores não interferiram integralmente para o 

crescimento do neoliberalismo ganhando um alento na Europa com grande êxito eleitoral nos 

anos 1990, sendo a vitória mais expressiva a queda da União Soviética de 1989 a 1991 num 

período em que o neoliberalismo começa a mostrar limitações.  
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Na América Latina pode-se destacar a política do Chile no governo de Pinochet 

como pioneira do ciclo neoliberal da história contemporânea. Nesse sentido, Anderson (1996, 

p.10) afirma que:  

Friedman e Hayek podiam olhar com admiração a experiência chilena, sem nenhuma 

inconsistência intelectual ou compromisso de seus princípios. Mas esta admiração foi 

realmente merecida, dado que à diferença das economias de capitalismo avançado sob 

os regimes neoliberais dos anos 80, a economia chilena cresceu a um ritmo bastante 

rápido sob o regime de Pinochet, como segue fazendo com a continuidade da política 

econômica dos governos pós-Pinochet dos últimos anos. 

  

 Com o sucesso da economia do Chile, questiona-se o destino do neoliberalismo na 

América Latina onde pode encontrar mais ou menos resistência a sua implantação do que na 

Europa Ocidental.  “Nesse sentido, qualquer balanço atual do neoliberalismo só pode ser 

provisório. Este é um movimento ainda inacabado” (ANDERSON, p. 12). Na visão do autor o 

neoliberalismo ainda resiste na economia dos países mais ricos do mundo. 

Anderson (1996, p.12), ainda afirma que:  

Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma 

revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o 

neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades 

marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas como queria. Política e 

ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito num grau com o qual seus 

fundadores provavelmente jamais sonham, disseminando a simples ideia de que não 

há alternativas para os seus princípios, que todos, seja confessando ou negando, têm 

de adaptar-se a suas normas. 

 

Os neoliberalistas defendem uma visão em que o Estado não deve intervir na 

regulação do comércio exterior e tampouco na regulação de mercados financeiros, pois o livre 

movimento de capitais garantiria maior eficiência na redistribuição de renda. Ademais, 

defendem a estabilidade monetária como meta primeira, o que só seria assegurado por 

contenção dos gastos sociais e manutenção da taxa 'natural' de desemprego, associada a 

reformas fiscais, com redução de impostos para os altos rendimentos (BEHRING & 

BOSCHETT,2007). 

Partindo desse pressuposto percebe-se que com a restruturação do capital em 

andamento desde a desordem do neoliberalismo na década de 1980 afetou drasticamente o 

modelo de Estado forte e mantenedor das políticas que permitiam a expansão do estado de bem-

estar social à população, o Estado passa a adotar uma política de restrição, seletividade e 

focalização, indo de encontro com os compromissos firmados no pós-guerra. 
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3.1.3 Redefinição do Papel do Estado para as Políticas Públicas 

As discussões em torno do novo papel do Estado para as políticas sociais geraram 

embates nos cenários políticos e educacionais, a partir dos anos de 1990 estas discussões se 

acirraram, desde então a educação encontra-se no contexto das mudanças sociais, políticas e 

econômicas inseridas na crise do capitalismo e de restruturação do capital.  

Nessa vertente observa-se que a crise do capital acaba por ditar novas estruturas na 

composição das políticas do Estado, como afirma Abrucio, (2003, p.173-199): “A crise do 

Estado afeta a organização das burocracias públicas; existe a necessidade premente de priorizar 

corte de gastos em todas as áreas e há urgência em se aumentar a eficiência governamental”. 

Com estas medidas a pretensão era tornar o Estado mais forte, permitindo o 

desenvolvimento de condições essenciais para as reformas necessárias à superação da crise, no 

entanto, essas reformas acabariam em perdas de direitos sociais conquistados pela classe 

trabalhadora. Segundo Cabral Neto (2009, p.172),  

A reforma gerencial que se delineia para essa nova conjuntura deveria, no seu 

conjunto, ter como principais características a desburocratização, a descentralização, 

a transparência, a accountability, a ética, o profissionalismo, a competividade e o 

enfoque no cidadão. 

 

Nesse sentido, nota-se que com a crise instaurada, englobando as dimensões social, 

econômica e a organização do Estado, levou-se ao fracasso da estratégia de recomposição do 

capitalismo. 

Cabral Neto (2009) ressalta que os teóricos do neoliberalismo apontam pela 

necessidade de reformas urgentes, entre elas: desviar as exigências do Estado para o mercado, 

controlar as exigências em seu lugar de origem e criar mecanismo de filtragem para eleger 

prioridades, porém era necessário atacar em todas as áreas, tais como: redimensionamento do 

papel do Estado reduzindo gastos públicos na área social e revendo o modelo de administração. 

Nesse sentido, o neoliberalismo é apontado como solução que em sua versão pura propunha o 

Estado mínimo, mais forte no sentido de garantir as mudanças pretendidas pelo campo 

conservador. Como salienta Peroni (2003, p. 19) “o que aparentemente seria uma proposta de 

Estado mínimo, configura-se como realidade de Estado mínimo para as políticas sociais e de 

estado máximo para o capital”.  

Partindo desse pressuposto surge a defesa de um novo modelo de gestão pública 

tendo como princípio a organização das burocracias públicas, priorização de gastos em todas 

as áreas e o aumento da eficiência governamental, deixando claro que o modelo Weberiano 
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adotado no país não mais respondia aos anseios da sociedade que urgiam por mudanças, pois 

essas vieram com a reforma gerencial do governo. 

 Para Bresser Pereira (1998), a reforma gerencial tem como objetivo aumentar a 

eficiência e a efetividade dos órgãos do Estado, melhorar as qualidades das decisões estratégicas 

do governo e assegurar o caráter democrático da administração pública.  

Como estratégia da nova gestão pública o modelo gerencial vem passando por 

modificações desde a sua formulação, resumidamente o atual modelo de gerencialismo 

apresenta da seguinte forma: a) incentivo às parcerias; b) adoção de mecanismos de avaliação 

de desempenho; c) maior autonomia em todos os níveis hierárquicos do sistema; d) 

descentralização; e) adoção do planejamento estratégico; f) flexibilização das regras que regem 

a burocracia pública; g) profissionalização do servidor público; h) desenvolvimento de 

habilidades gerenciais. Esse novo modelo de governo não tem sido aplicado no Brasil em sua 

plenitude.  

Para Bresser Pereira (2003), ainda persistem no Brasil setores ligados a uma 

burocracia meritocrática dominados pelo patrimonialismo enquanto outros setores são mais 

modernos, o autor cita como exemplo a Constituição Federal de 1988 que se aproxima da 

perspectiva Weberiana, e o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado que se aproxima 

da vertente gerencial inglesa.  

Para Pereira (2003) a Constituição Federal de 1988 propunha mudanças na gestão 

pública que trouxeram ganhos à administração, no entanto, essas mudanças não se 

consubstanciaram completamente por conta de uma série de fatores, dentre eles a 

democratização do Estado e a multiplicação exagerada dos municípios e os poucos incentivos 

à cooperação intergovernamental, esses problemas se arrastam por vários governos sendo 

apenas transformados. Dentre esses citamos o governo de Fernando Collor de Mello, cancelado 

rapidamente pelo impeachement em 1992, o mesmo implantou o conceito de estado mínimo e 

o conceito de marajás, as medidas tomadas nesse período foram danosas ao Estado, houve o 

desmantelamento de diversos setores e políticas públicas, além da redução de atividades estatais 

essenciais. 

Segundo o sobredito autor, no período do governo de Itamar Franco foram 

produzidos documentos importantes como os “diagnósticos sobre a situação da administração 

pública brasileira (principalmente o trabalho organizado por Andrade e Jaccoud,1993) ”.  

No plano educacional Bonamino (2003, p. 256) coloca que: 

 [...] as políticas adotadas nesse contexto começaram a movimentar-se na 

periferia do Estado, em municípios e estados que passaram a ser governados 
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por setores de oposição ao governo militar e que procuravam impelir 

modificações de envergadura no sistema educativo, com base em reformas 

estruturais que tinham como foco a ampliação e melhoria da escola pública. 

 

No entanto, nota-se que neste período não ocorreram grandes iniciativas reformistas 

na gestão pública, pois a iniciativa mais significativa na gestão pública ocorreu no governo de 

Fernando Henrique Cardoso - FHC, com destaque para  a  criação do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado -MARE que, sob a direção do Ministro Bresser-Pereira, 

procede a um diagnóstico que ressalva, sobretudo, o que havia de negativo na Constituição 

Federal de 1988 e apoiava-se fortemente no estudo e tentativa de aprendizado em relação à 

experiência internacional recente, marcada pela construção da nova gestão pública.  

Neste período o ideal meritocrático do modelo Weberiano não foi abandonado, e 

sim, aperfeiçoado. No segundo mandato de FHC os três primeiros anos foram caracterizados 

pela ausência de estratégias de gestão pública.  

O governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva foi marcado por uma série de 

iniciativas advindas de experiências anteriores da modernização do Estado brasileiro, 

principalmente, no campo do governo eletrônico e na nova moldagem que deu a Controladoria 

Geral da União. Abrucio (2007) salienta que a pior característica desse governo foi o loteamento 

dos cargos públicos por vários partidos, já como legado positivo deixa o aperfeiçoamento de 

importantes mecanismos de controle da corrupção, o autor ainda menciona que com a 

redemocratização do país ocorre uma série de ações inovadoras que não ficam circunscritas a 

um período governamental.  

Lula chega a presidência, com a constituição de alianças políticas de centro 

esquerda que abrangeu, além do Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB); Partido Liberal (PL); o Partido da Mobilização Nacional (PMN) e o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), para reeleição concorrendo para o seu segundo mandato 

novamente Lula realiza nova aliança, desta vez com Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB); Partido Liberal (PL); e Partido Republicano brasileiro (PRB). 

As críticas tecidas a constituição destas alianças são demasiadamente negativas, 

tanto pela população como pelo cenário político, sendo considerado como empecilho para a 

gestão de Lula, sendo que em seu primeiro mandato (2003 a 2006), aparentemente o governo 

de Lula realiza o programa de Fenando Henrique Cardoso. 

Freitas e Silva (2016) ressalta algumas medidas e programas na área educacional 

implantados durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentre esses 

destacam-se: a Constituição da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo – 
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SEEA, o lançamento do programa “Toda Criança Aprendendo”, Programa Brasil Alfabetizado, 

Programa Nacional Livro Didático e do Programa de Alimentação Escolar, Transporte e Saúde 

Escolar para toda a educação Básica, Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias 

Municipais de educação do Semiárido – PROFORTI, Programa Nacional de Capacitação de 

Conselheiros Municipais de Educação – PRÓ – CONSELHO, Programa Nacional  Escola de 

Gestores e Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. 

O Programa Toda Criança Aprendendo lançado em 2003, tinha como objetivo 

melhorar o desempenho dos alunos da rede pública e incentivar a formação de professores da 

1ª a 4ª série do ensino fundamental. Com esse objetivo, são apresentadas quatro ações que 

estruturariam o programa: a implantação de uma política nacional de valorização e formação 

de professores; a ampliação do atendimento escolar, por meio da extensão da jornada e da 

duração do ensino fundamental; o apoio à construção de sistemas estaduais de avaliação da 

educação pública; a implementação de programas de apoio ao letramento da população 

estudantil (FREITAS; SILVA, 2016, p. 79). 

De acordo com Freitas e Silva (2016, p.81), o programa Toda Criança Aprendendo 

ainda constou de: 

A intervenção do Toda Criança Aprendendo com foco na formação do professor 

assumiu centralidade por meio da implantação do Sistema Nacional de Formação 

Continuada e Certificação de Professores, que foi instituído por meio da Portaria 

Ministerial 1043, publicada no Diário Oficial da União em 9 de julho de 2003. 

 

Esses mesmo documento conforme Freitas e Silva (2016, p.81), “expõe argumentos 

quanto à necessidade de desenvolver ações de melhoria da qualidade da educação, baseado em 

dados do Sistema Avaliação da Educação Básica, vinculando a melhoria da educação à 

formação de professores”. Nesse momento cresce as cobranças quanto a formação do professor, 

conectadas ao crescimento dos índices da educação básica. 

O segundo mandato de Lula (2007- 2010), foi demarcado por avanços na condução 

das políticas educacionais dentre esses destacam – se:  o Plano de desenvolvimento da Educação 

e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

profissionais da Educação - FUNDEB, instituído pela Medida Provisória nº 339/2006, 

posteriormente convertida em Lei nº 11.494/2007, (FREITAS e SILVA, 2016, p. 85).  O 

FUNDEB substituiu o Fundo de Financiamento e Manutenção do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério – FUNDEF, e com a aprovação do novo fundo esse passa a distribuir 

proporcionalmente os recursos entre os três níveis da educação básica, (educação infantil, 

ensino fundamental e médio), sendo de grande ganho para a educação infantil, cujo 
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financiamento era de responsabilidade dos municípios, o que gerava um déficit quanto a sua 

manutenção o que replicava também na  aprendizagem dos alunos. 

No ano de 2007 também foi publicado o Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007 

que instituía o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, a partir da adesão ao Plano 

de Metas os estados, municípios e Distrito Federal passaram a elaboração de seus respectivos 

Plano de Ações Articuladas – PAR em regime de colaboração com a União, proporcionando 

assistência técnica e financeira com o objetivo da melhoria da qualidade da educação básica. 

A presidente Dilma, primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Brasil, se 

elege pelo Partido dos Trabalhadores, onde também mantem alianças políticas, eleita para o 

primeiro mandato em 2011, sendo reeleita em 2014, porém, não conclui o mandato afastando-

se em 2016 por um processo de impeachment. No campo das políticas educacionais Dilma deu 

continuidade às políticas desenvolvidas pelo presidente anterior, fez destinação dos recursos do 

pré-sal para o setor da educação, sanciona o Plano Nacional de Educação 2014-2014, com 

previsão de 10% do Produto Interno Bruto- PIB, cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – Pronatec, cujo objetivo é a oferta de  cursos técnicos e profissionalizantes, 

visando a melhoria da qualidade da mão de obra nacional,  impactando diretamente na 

produtividade das empresas brasileiras. Intensificou o Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM, aumentou a oferta para os estudantes nas universidades federais, estaduais e institutos 

de tecnologia por meio do Sistema de Seleção Unificada –Sisu, e intensificou o Programa 

Ciência sem Fronteira, garantindo bolsas de estudo para os estudantes que pretendiam estudar 

fora do país.  

Após o processo de impeachment, assume a presidência Michel Temer, com fortes 

críticas da população o qual apresenta grande nível de rejeição, além de vários processos de 

investigação judiciais. No campo educacional, dentre as medidas do seu governo, destaca-se a 

Lei nº 13.415/2017, que propõe a Reforma do Ensino Médio, a implantação da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, publicada no dia 22 de dezembro de 2017, através da Resolução 

CNE/CP nº 02 a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades 

no âmbito da Educação Básica. No entanto, a resolução atende nesse primeiro momento à 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental. A Base Nacional do Ensino Médio será objeto de 

elaboração e deliberação posteriores. 

Nesse sentido, nota-se que no campo educacional, a partir da década de 1990 foram 

implantadas reforma com a intenção de modernizar a gestão em todas as suas instâncias 

abarcando os níveis macro (ministérios), intermediário (secretarias estaduais e municipais) e 

micro (escolas) dos sistemas de ensino. 
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3.1.4 Gestão Educacional no Brasil a Partir da Década de 1990 

 

No final do século XX e início do século XXI, o Brasil inclui na sua agenda de 

política educacional a reforma de gerência adotada no país em todos os níveis e etapas. Segundo 

Cabral Neto (2009, p.197), 

A defesa desse novo enfoque de gerenciamento encontra-se presente nos principais 

documentos da política educacional, na América Latina e, particularmente no Brasil 

e têm como objetivo basilar a modernização da gestão, considerada uma estratégia 

importante para garantir o sucesso escolar. 

 

Essa nova forma de se pensar a educação é fato concreto no Brasil, no entanto, há 

de se analisar os efeitos desse sistema de gerenciamento no que tange as políticas públicas 

educacionais vigentes no país. Assim, questionamos: a população encontra-se capacitada para 

gerir e discutir as formas de gestão implantadas pelo Estado? A descentralização, a consulta 

social sobre as necessidades da política, a autonomia escolar, a participação e a co-gestão 

comunitária, segundo os autores Cabral Neto; Rodrigez (2007), são princípios inerentes à nova 

gestão pública e ao gerencialismo, na sua versão mais atual. Como afirma Peroni (2003, p.68) 

“A proposta de descentralização do MARE, é mais uma forma de desobrigação do Estado, o 

qual quer repassar tarefas para a sociedade que, até então, eram suas, de acordo com o proposto 

pela Public Choice4. ” 

A autora ainda discute as circunstancias históricas que cercam a implantação da 

proposta atual de descentralização/centralização evidenciando que esteve intimamente 

vinculado, desde a Independência, ao patrimonialismo e ao clientelismo. Peroni (2003, p.69) 

ressalta: 

Observamos que a proposta atual de descentralização ocorre em um contexto de 

grande competividade internacional, cuja regra é a desregulamentação, como meio de 

eliminar os obstáculos ao livre jogo do mercado, e que, em se tratando de Brasil e de 

América Latina, além desse processo, vive-se a crise avassaladora da dívida externa, 

que se aprofundou nos anos 1980, tornando esses países reféns dos organismos 

internacionais, principalmente do FMI, cuja determinação é a de se diminuírem os 

gastos públicos. 

 

A referida autora ainda traz a discussão a Constituição Federal de 1988, reportando 

que se trata de um marco legal no processo de descentralização. Trazendo no seu Art. 18, “a 

organização política- administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, o 

Estados, o Distrito Federal e os munícipios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

Esta Lei assegura a autonomia do município e, inclusive, detalha alguns princípios desta 

autonomia, que são: a elaboração da Lei Orgânica, a eletividade do prefeito, do vice-prefeito e 

                                                           
4 Public choice ou escolha pública -  proposta liberal de administração pública. 
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dos vereadores, a instituição e aplicação de tributos, o direito de o município legislar sobre 

assuntos locais e organizar o serviço público local. Como também a Constituição reserva 

competências exclusivas da União. 

No entanto, essa autonomia delegada aos municípios pela Constituição Federal de 

1988, intitulada de Constituição Cidadã, vem justamente no momento em que os municípios se 

encontram com altas taxas de dívidas para com a União, faltando-lhes recursos para investir em 

políticas sociais. Voltando-se a reflexão de Peroni (2003, p. 19) “ o que aparentemente seria 

uma proposta de Estado mínimo, configura-se como realidade de estado mínimo para as 

políticas sociais e de estado máximo para o capital”. 

Partindo desse princípio observa-se que a descentralização no Brasil, ainda está 

distante de acontecer como deveria, as poucas ações que giram em torno do discurso da gestão 

administrativa e da modernização do Estado estão tornando-o mais excludente, o que não 

deveria ocorrer em um país que prega a equidade social. É notório perceber que o Estado não 

se afasta definitivamente das políticas públicas em especial as educacionais, pois ele continua 

a regular o cenário educacional, centralizando o controle através das avaliações externas, dos 

Parâmetros Curriculares, da Base Nacional Comum Curricular, do financiamento da educação 

como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, o repasse do Programa Dinheiro Direto na Escola -

PDDE 

Barroso (2005) chama a atenção para o termo regulação presente nas discussões 

referentes ao debate sobre a reforma da administração do Estado na educação e sua 

modernização, em que o Estado age como regulador e avaliador das políticas públicas baseadas 

nos resultados, ao afirmar que: 

 
O Estado não se retira da educação. Ele adota um novo papel, o do Estado regulador 

e avaliador que define as grandes orientações e os alvos a atingir, ao mesmo tempo 

que monta um sistema de monitorização e de avaliação para saber se os resultados 

desejados foram, ou não alcançados. Se, por um lado, ele continua a investir uma parte 

considerável do seu orçamento em educação, por outro, ele abandona parcialmente a 

organização e a gestão quotidiana, funções, que transfere para níveis intermediários e 

locais, em parceria e concorrência com autores privados desejosos de assumirem uma 

parte significativa do ‘mercado’ educativo. (BARROSO, 2005, p. 7). 

 

 Lessard (2006) também discute que a noção de regulação está associada ao 

equilíbrio, à adaptação, correção, compromisso e pressão visando à conformidade e 

estabilização de comportamentos. Na sua perspectiva, a evolução da regulação no mundo do 

trabalho não escolar está bem presente na educação e essa evolução ultrapassa a instituição 

escolar através dos fenômenos econômicos atuais de globalização dos mercados. 
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Os autores abordam os caminhos que as políticas educacionais estão seguindo com 

o processo de redefinição do papel do Estado, adotando uma política de quase mercado, onde 

os pais exercem o papel de clientes. 

Nesse sentido Afonso (2005, p. 122) adverte que: 

Por um lado, o Estado quer controlar mais de perto os resultados escolares e 

educacionais (tornando-se mais estado, Estado – avaliador) mas, por outro lado, tem 

de partilhar esse escrutínio com os pais e outros ‘clientes ou consumidores’ (...). 

Produz-se assim um mecanismo de quase-mercado em que o estado, não abrindo mão 

da imposição de determinados conteúdos e objetivos educacionais (de que a criação 

de um currículo nacional é apenas um exemplo), permite, ao mesmo tempo, que os 

resultados/produtos do sistema educativo sejam também controlados pelo mercado. 

 

Na visão do autor o Estado reafirma o seu papel de regulador mantendo o controle 

em suas mãos através do currículo, dos resultados apresentados pelas avaliações externas, sendo 

mais valorizados que os procedimentos pedagógicos adotados no interior das unidades 

escolares. O que se presencia atualmente é a adoção de um currículo mínimo onde se prioriza 

as habilidades em leitura e interpretação de texto e cálculos matemáticos, que são essenciais 

para a realização das avaliações externas, abandona-se as outras disciplinas e induz os 

professores a focalizar todos os seus esforços nos conteúdos que serão avaliados deixando de 

dar destaque a outros aspectos importantes para a formação humana. Freitas (2012, p.389) 

reflete que: 

[...]  o que não está sendo dito é que a “focalização no básico” restringe o currículo de 

formação da juventude e deixa muita coisa relevante de fora, exatamente o que se 

poderia chamar de “boa educação”. Além disso, assinala para o magistério que, se 

conseguir ensinar o básico, já está bom, em especial para os mais pobres. 

 

Redução do currículo, privatização dos serviços educacionais, reforma do ensino 

médio, nova Base Nacional Curricular Comum são algumas das ações adotadas pelo Estado 

com o objetivo de alcançar qualidade do ensino ofertado pelo país, no entanto, estas medidas 

estão indo de encontro com a realidade vivenciada pelas instituições escolares e a população 

que dela faz parte. 

 

3.1.5 A Aproximação do Processo de Privatização da Educação no Brasil 

 

A redefinição do papel do Estado para com as políticas educacionais, levaram a 

tomada de decisões no que se refere a organização pedagógica, aos conteúdos e metodologias 

escolares. Nesta vertente Peroni (2003, p.15) ressalta que: 

No Brasil, o processo de reformas na área da educação nos anos de 1990 deu-se em 

duas frentes: uma, por meio da representação de um projeto global para a educação – 
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a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – e outra, que se constitui na implementação de um 

conjunto de planos setoriais e decretos do Executivo. 

 

Com a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases - LDB, traz a toma os debates sobre 

a liberdade de ensino e de sua laicidade, e sobre o financiamento e o papel do Estado na 

educação. Ao mesmo tempo que a Constituição Federal de 1988 garante direitos dos cidadãos 

a educação gratuita e de qualidade. Nesse sentido, vale ressaltar a reflexão de Oliveira (2009, 

p. 2008).  

Ao mesmo tempo em que se assiste, na matéria educativa, à tentativa de resgate de 

direitos e garantias estabelecidos na Constituição Federal de 1988, adotam-se políticas 

que estabelecem nexo entre a elevação dos padrões de desempenho educativo e a 

crescente competitividade internacional, especialmente através das parcerias público-

privadas e contratos de gestão que trazem consequências para a democratização da 

educação. 

 

Sendo a educação um direito de todos, dever do Estado, essencial para a projeção do 

futuro da população, a privatização rompe com todos esses princípios, dando direito somente 

para aqueles que podem dela participar, levando a classe menos favorecida a se distanciar deste 

contexto. Wood (2003, p. 8) destaca que “o capital foi capaz de estender seu alcance econômico 

para muito além das fronteiras de qualquer nação-Estado”. Na visão da autora o sistema 

capitalista necessita do Estado para garantir o seu crescimento, assim sendo, as reformas 

adotadas pelo Estado se tornam um dos meios principais para a privatização e a perpetuação do 

capital. 

Partindo desse pressuposto destaca-se a abordagem de Lima (2013, p. 178-179) que 

compreende a privatização da seguinte maneira 

Privatização pode, portanto, significar muitas e diferentes coisas, desde a erosão das 

responsabilidades estatais em benefício de privados, desregulação, concessão a 

privados, parcerias, construção de redes nacionais de ensino, já não públicas, mas 

híbridas ou baseadas em parcerias público-privadas, escolas públicas com estatutos 

de fundação e regidas pelo direito privado, escolas públicas cuja gestão foi 

concessionada a privados, financiamento através da captação de alunos e respectivos 

“cheques-ensino” pagos pelo Estado, interferência crescente no currículo, na prática 

pedagógica, na avaliação, etc., por parte de instituições privadas, empresas e 

fundações, organizações não-governamentais diversas ou do chamado “terceiro 

setor”. Privatização pode, ainda, significar a crescente introdução de modos de gestão 

considerados típicos das organizações privadas, ideologicamente consideradas mais 

bem geridas, em busca da “zero-burocracia”, mais ágeis e manejáveis em ambientes 

incertos e turbulentos, centradas nas necessidades do cliente ou consumidor, 

induzindo a competitividade no seu interior através da adoção de mercados internos, 

ou seja, seguindo os princípios normativos e as prescrições técnico-instrumentais da 

chamada “Nova Gestão Pública”. 

 

No Brasil já é possível observar esse movimento, como concessões de bolsas de 

estudos permitindo que os alunos estudem nas escolas privadas, através de programas 

financiados pelo Estado como aborda Freitas (2012, p. 387): 
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 Movimentos nesta direção já podem ser percebidos, como o Programa Universidade 

para Todos (Prouni – no ensino superior) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec – no ensino médio), ambos de transferência de verbas 

públicas para iniciativa privada. 

 

Outra estratégia utilizada pelos municípios é a aquisição de propostas padronizadas 

de ensino, material apostilado, material didático e paradidático, contratação de profissionais 

para formação de professores, gestores e coordenadores escolares, gerando um esvaziamento 

dos recursos destinados à educação investidos de forma inadequada não trazendo benefícios 

para o desenvolvimento da qualidade do ensino, tornando a educação pública um mercado 

dinâmico disputado a todo custo por empresas diversas. 

Com o ensejo de melhorar a qualidade da educação, o Estado transfere para a 

iniciativa privada com a contratação de serviços visando estratégias de resultados e elevação 

dos índices educacionais. Ações como essas tem prejudicado programas escolares tido como 

eficientes e eficazes além de deixar professores com baixa alta estima, por não se enquadrarem 

nas propostas formuladas pelas empresas que não conhecem a realidade educacional brasileira 

ficando difícil essas propostas serem empregadas dentro das salas de aula.  

Nessa vertente Freitas (2012, p. 381) adverte para a ação dos empresários no campo 

da educação através do Movimento Todos pela Educação, cujo propósito é estabelecer um plano 

de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, implantando modelos 

americanizados de gestão educacional a exemplo das Escolas Charters5.  

 Sardinha (2013, p. 19), relata que:  

As escolas charter representam um dos modelos de reforma da educação básica que 

propõe a gestão privada de escolas para o conjunto da sociedade subsidiadas pelo 

fundo público. Este modelo de funcionamento do sistema educacional nasce nos 

Estados Unidos no início da década de noventa e ganha diferentes contornos nos seus 

estados, segundo os ordenamentos da legislação aprovada nas assembleias locais. 

 

A autora realiza um estudo sobre o modelo de Escolas Charters implantadas em um 

conjunto de escolas pernambucanas como projeto piloto denominado Procentro (2005 - 2007). 

O referido projeto é financiado pela Fundação Itaú Social que justifica o modelo como 

alternativa para as escolas de educação básica que apresentam o desempenho no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB abaixo das metas desenvolvidas no escopo do 

                                                           
5 As escolas charter são escolas privadas que acessam o fundo público condicionadas a um conjunto de regras 

definidas em lei pelo governo federal (como no caso de algumas instituições filantrópicas). Todavia, foram 

implementadas também na gestão de escolas públicas através de ONGs, associações de pais e professores, 

empresas, etc. Este modelo de gestão tem sido implementado nos EUA desde 1991, tornando-se uma medida 

prioritária de descentralização do sistema de ensino no programa do governo federal estadunidense No Child Left 

Behind.  
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movimento “Todos pela Educação”. Sardinha chega à conclusão que as ações privatizantes na 

escola pública no Brasil difundem um ethos contrastante com as bases do ensino público, laico 

e universal, conquistados pelos trabalhadores da educação e pela sociedade como um todo, num 

longo processo de construção democrática. A aplicação deste modelo para todo o Brasil 

representa um drástico retrocesso que aprofunda a condição de capitalismo dependente do país. 

O modelo de Escola Charters no Brasil retrata uma privatização do público 

funcionando sob um contrato anual, impondo metas específicas a serem atingidas o que 

acentuam as disputas entre as escolas na busca por melhores resultados centrados no 

desempenho do aluno o que também provoca cobranças exageradas na figura do professor. 

Neste contexto Saviani (2014, p. 39) coloca que: 

 

 No Brasil o modelo de avaliação orientado pela formação de rankings e baseados em 

provas padronizadas aplicadas uniformemente aos alunos de todo o país por meio da 

“Provinha Brasil”, “Prova Brasil”, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENAD) está, na prática convertendo 

todo o “sistema de ensino” numa espécie de grande “cursinho pré-vestibular”, pois 

todos os níveis e modalidades de ensino estão organizando-se em função do êxito nas 

provas buscando aumentar um pontinho no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). 

 

Segundo o documento A Transformação da Qualidade da Educação Básica no 

Brasil (2013)6, O IDEB constatou o seguinte crescimento   de 2007 para 2009, numa escala de 

zero a 10, apresentou os seguintes resultados: no Ciclo I do Ensino Fundamental passou de 4,2 

para 4,6; no Ciclo II passou de 3,8 para 4,0; e no Ensino Médio, com o pior desempenho, passou 

de 3,5 para 3,6. 

Como pode-se perceber os índices apresentaram pouca evolução, permanecendo 

um grande déficit na educação, longe de atingir o percentual desejável em relação aos países 

desenvolvidos que obtiveram média 6,0. Segundo os dados do documento supracitado os 

índices alcançam um nível apenas regular, ainda são insatisfatórios, para a qualidade de ensino 

desejável. Ainda segundo o documento, um estudo divulgado recentemente pela Economist 

Inteligence Unit, constata que a educação é o gargalo mais importante para o Brasil realizar o 

seu potencial econômico. 

Nesse sentido, a educação deveria ser levada mais a sério pelos governantes deste 

país, o que não é percebido, uma vez quer o cenário educacional no Brasil é desastroso, pois 

                                                           
6 O documento registra a chegada das escolas charter no Brasil. O primeiro, intitulado, é assinado por entidades 

como Casa do Saber, Fundação Bradesco e Instituto Unibanco e por especialistas como Francisco Soares e Ruben 

Klein. O texto incentiva a criação de arcabouços institucionais para regular a participação de instituições não 

governamentais na gestão de escolas públicas. 
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podemos observar desde falta de investimento, precariedade nas instalações públicas e 

profissionais mal renumerados, estando longe de atingir a qualidade dos países desenvolvidos. 

Ainda segundo o documento A Transformação da Qualidade da Educação Básica 

no Brasil (2013), o ponto de partida para a “Transformação” consiste em uma ampla 

mobilização da sociedade em torno do problema da qualidade da educação básica e a criação 

do Plano multipartidário e plurianual de transformação, tendo como objetivo seis macrotemas 

fundamentais, sugeridos como as ações de maior impacto a serem realizadas nos próximos anos 

que são: 1. Reestruturação da Formação e da Carreira do Magistério; 2. Criação de um Currículo 

Mínimo Nacional e Aperfeiçoamento das Avaliações; 3.  Reforma da Estrutura da Escola e 

Novos Sistemas de Ensino; 4. Fortalecimento da Liderança e da Capacidade de Gestão nas 

Escolas; 5. Reforma do Ensino Médio; 6. Reforço das Políticas de Investimento.  

Algumas dessas ações já são evidenciadas no Brasil, comprovando assim a 

ideologia do capital na educação básica, dentre essas ações destaca-se a criação de um currículo 

mínimo nacional com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, com uma proposta de 

“caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” 

(BRASIL, 2007). 

A respeito da interferência dos empresários nos currículos para a educação básica 

Freitas (2014, p. 1090), adverte que:  

 

Os empresários aceitam a correlação entre pobreza e baixa aprendizagem, mas 

defendem a tese liberal de que cabe à escola compensar as desigualdades sociais 

garantindo acesso ao conhecimento, leia-se, garantindo o “básico” para todos, mesmo 

sabendo que mais da metade das variáveis que afetam o rendimento do aluno estão 

fora da escola e que existem complexas interações entre a cultura do entorno das 

escolas e as próprias escolas. 

 

Confirmando assim a categoria da contradição do método materialista, onde propõe 

um ensino básico para todos sem admitir as diferenças culturais e sociais de cada um, como 

ressalta Freitas (2014, p. 1090) “É como se garantir ao aluno o acesso ao básico, redimisse a 

sociedade de ter promovido a desigualdade social que o vitimou, abrindo-lhe as portas do 

sucesso, agora, na dependência de seu empenho”, o seu sucesso agora depende dele, caso não 

ocorra a culpa é sua. Nessa vertente o processo de exclusão agora não é mais do governo e da 

sociedade e sim do próprio aluno que não se adapta ao processo. 

Saviani (2014) afirma que o Brasil chegou ao século XXI sem resolver um 

problema que os principais países resolveram na virada do século XIX para o XX: a 

universalidade do ensino fundamental, com a consequente erradicação do analfabetismo. 
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Para esse autor, a política brasileira até os dias de hoje se apresenta com 

características condensadas nas seguintes palavras: filantropia, protelação, fragmentação e 

improvisação. Sendo que a filantropia diz respeito à demissão do estado em consonância com 

a ideia de Estado mínimo, que traduz na tendência de considerar que a educação é um problema 

de toda a sociedade e não propriamente do Estado; a protelação significa o adiamento constante 

do enfrentamento dos problemas; a fragmentação é constatada pelas inúmeras medidas que se 

sucedem e se justapõem; a improvisação manifesta-se no fato de que para cada ponto que se 

levanta como importante se busca logo aprovar uma emenda constitucional, uma lei ou baixar 

um decreto sem tentar para sua efetiva necessidade e sua aproximação com outras medidas 

correspondentes ou de efeito equivalentes (SAVIANI, 2014, p. 37-38).  

As discussões aqui levantadas apontam que as políticas sociais no Brasil caminham 

para a privatização, onde observa-se cada vez mais o afastamento do Estado que mantêm o seu 

papel de regulador e avaliador desse processo. 
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CAPITULO III 

 

“a teoria [...] se torna uma força material tão logo se apodera das massas”  

Karl Marx 

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E SUAS VÁRIAS FACES NO 

CONTEXTO DA DESCENTRALIZAÇÃO 

 

O terceiro capítulo desse estudo aborda as políticas públicas educacionais, dentre 

essas as avaliações em larga escala, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e o Plano 

de Ações Articuladas. Como o foco desta pesquisa é a avaliação destas políticas na Educação 

do Campo em municípios da Bahia, será abordado no final deste capítulo da dissertação a sua 

conjuntura no Brasil. 

O objetivo do capitulo é esclarecer a necessidade dessas políticas, os rumos que 

vêm tomando na educação, suas causas e consequências para a população, principalmente, 

aquela que precisa da educação pública de qualidade, direito este assegurado pela Constituição 

Federal de 1988, no seu Artigo 205º, o qual subscreve:  “A educação, direito de todos e dever 

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

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2003, p. 49). 

Sendo a elaboração do Plano de Ações Articuladas constituída para o cumprimento 

das metas do Compromisso Todos pela Educação e aquisição das metas do IDEB, faz se 

necessário um aprofundamento do contexto histórico das avaliações em larga escala vigentes 

no país, dentre esses a constituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – 

SAEB. Já que o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e o Plano de Ações Articuladas - PAR constitui 

como eixos principais do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, estabelecidos por 

meio do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. 

Nesse sentido Souza (2009, p. 01), esclarece que:  “Esse plano foi lançado com o 

objetivo principal e declarado de atacar o problema dos baixos níveis de qualidade do ensino, 

revelado nas várias avaliações oficiais realizadas pelo MEC e em avaliações internacionais de 

que o Brasil participa, juntamente com outros países. ” 

A partir destas asseverações nota-se os vínculos estabelecidos entre o PAR, as 

metas do Compromisso Todos pela Educação, o IDEB e, posteriormente, com as 20 metas do 
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Plano Nacional de Educação 2014 – 2024, sendo que o efeito mais perceptível está no fato das 

transferências de obrigações da União para os entes federados (estados e municípios), cujo 

objetivo principal é a elevação dos índices educacionais para se alcançar a média 6,0 nas 

avaliações igualando aos dos países desenvolvidos. 

Porém, antes da abordagem dessas temáticas se faz necessário o enfoque sobre 

política pública, o qual será explorado de acordo com os estudos de autores pesquisadores sobre 

o assunto, os quais buscam refletir os conceitos, as probabilidades e os vários desafios sobre a 

ótica da singularidade, particularidade e universalidade, presentes no enfoque materialista 

histórico – dialético, exaltando os julgamentos decorrentes do método de investigação sobre as 

políticas públicas educacionais.  

4.1 Políticas Públicas Educacionais na Totalidade do Capitalismo 

 

Com o apogeu das ideias liberais iniciam no Brasil, um novo modelo de regulação 

das políticas públicas, com discussões ainda pouco difundida nos meios acadêmicos. Como 

afirma Oliveira (2005, p. 754): 

As discussões sobre o atual modelo de regulação das políticas educativas emergiram 

muito recentemente, em conseqüência do ciclo de reformas que muitos países 

conheceram nos seus sistemas educacionais, a partir dos anos de 1990. No Brasil, até 

muito pouco tempo atrás essa discussão, assim nomeada, inexistia. Os primeiros 

trabalhos que empregam a expressão “regulação das políticas educativas” começam a 

aparecer só na presente década e ainda são muito poucos. 

 

Como as discussões são bem recentes no Brasil, urge a necessidade de conceituar 

políticas públicas que segundo Souza (2006), não existe uma única, nem melhor, definição 

sobre o que seja política pública. No entanto, a autora cita autores como Mead (1995) que define 

política pública como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas, ainda utiliza a definição de Lynn (1980), como sendo um conjunto 

de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. A autora ainda faz menção a Peteres 

(1986), Dye (1984), porém, relata que a definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, 

ou seja, decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: 

quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.  

Para esse estudo apoiaremos nas considerações do conceito de políticas públicas 

abordada por Souza (2006, p. 26), como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 

“colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação e, quando necessário propor mudanças no 

rumo ou curso das ações. 
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Segundo a autora o tema das políticas públicas é relativamente recente na pesquisa 

acadêmica do Brasil; apenas nas últimas décadas foi incorporado à nossa agenda de pesquisa, 

impulsionado, em parte, pela constituição de grupos temáticos em algumas associações 

científicas.  

Apesar de ser um tema recente, como relata a autora, há de se considerar também 

que é crescente no campo cientifico, como a própria autora aborda no seu artigo “Estado do 

campo da pesquisa e políticas públicas no Brasil”, onde menciona que esse é um problema cuja 

solução mais tem avançado, com a constituição de fóruns específicos sobre políticas públicas 

em espaços acadêmicos como a Associação Brasileira de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Ciências Sociais - Anpcs e a Associação Brasileira de Ciência Política – ABCP, além do avanço 

da informatização dos periódicos nacionais como os portais da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES e Scientific Electronic Library Online 

- Scielo. (SOUZA. 2003, p.16).  

Alguns fatores são apontados  como sendo responsáveis por dar  visibilidade ao 

campo das políticas públicas, os quais consisti em: O primeiro foi a adoção de políticas 

restritivas de gasto, que passaram a dominar a agenda da maioria dos países, em especial os que 

estão em desenvolvimento; O segundo fator é que as novas visões sobre o papel dos governos 

substituíram as políticas keynesianas do pós-guerra por políticas restritivas de gastos; O terceiro 

fator está direcionado aos países em desenvolvimento e de democracia recente, principalmente, 

os da América latina, esses países ainda não conseguiram formar coalizões de equacionar a 

questão de como desenhar políticas públicas capazes de estimular o desenvolvimento 

econômico e de promover a inclusão social de grande parte da população. (Idem) 

O caso do Brasil se enquadra nesses fatores o que tem proporcionado um aumento 

significativo de estudos na área das políticas públicas, principalmente, no campo das políticas 

sociais em saúde e educação. A implementação de políticas públicas no campo educacional visa 

a melhoria da sua qualidade, no entanto, esse discurso tem sido mais retórico do que substancial, 

onde as distâncias entre as intenções da política, implementação e execução é um longo a 

caminho a ser percorrido, e nesse percurso pode ocorrer a descontinuidade dessas políticas 

deixando essas de existir, situação bem comum no país como exemplificam Souza e Secchi 

(2015, p.79- 80): 

No Brasil, por exemplo, a reforma do Estado na década de 1990, as privatizações e o 

avanço de conceitos como coprodução e governança fizeram com que as funções 

governamentais fossem abandonadas em sua integridade, ou pelo menos 

compartilhadas entre estado e sociedade. Por esse motivo, o conceito de extinção está 

relacionado a funções relativas à produtividade econômica na área de minério, 



70 
 

  

energia, telefonia e crédito no varejo, as quais foram redimensionadas nos governos 

federal e estaduais.   

 

As descontinuidades das políticas públicas no Brasil é uma situação agravante, onde 

na maioria das vezes essas são políticas de governo e não de Estado, suas rupturas são 

frequentemente presenciadas pela população que são as maiores vítimas desse processo, 

Oliveira (2011, p.329), define as políticas de governo e de Estado como: 

Considera-se que políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num 

processo elementar de formulação e implementação de determinadas medidas e 

programas, visando responder às demandas da agenda política interna, ainda que 

envolvam escolhas complexas. Já as políticas de Estado são aquelas que envolvem 

mais de uma agência do Estado, passando em geral pelo Parlamento ou por instâncias 

diversas de discussão, resultando em mudanças de outras normas ou disposições 

preexistentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade. 

 

Partindo desse pressuposto o Plano de Ações Articuladas – PAR, uma das vertentes 

dessa pesquisa, se enquadra como uma política de Estado. Como relata Oliveira (2011, p.329): 

“ O MEC buscou realizar e implementar uma política de Estado ao reunir programas de governo 

e atribuir orientação, integração e estabilidade à organização da educação Nacional. ”  

O Plano de Ações Articuladas - PAR se encontra no seu terceiro ciclo, perpassando 

os governos dos Presidentes (a) Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e de Michel Temer, 

fazendo parte do ciclo de política pública que segundo Souza (2006) é constituído dos seguintes 

estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das 

opções, implementação e avaliação.  

Enquanto Secchi (2012, p.33), relata que: “ O ciclo de políticas públicas é um 

esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases 

sequenciais e interdependentes ”.   

Segundo o autor já foram desenvolvidas várias versões para a visualização do ciclo 

de políticas públicas, o qual ele se restringe ao modelo das setes fases principais que são: 1) 

identificação do problema, 2) formação da agenda, 3) formulação de alternativa, 4) tomada de 

decisão, 5) implementação, 6) avaliação, 7) extinção; no entanto adverte que essas fases 

geralmente se apresentam misturadas e suas sequências se alternam, não tendo um ponto de 

início e de finalização sendo seu processo incerto e as fronteiras entre as fases não são nítidas, 

contudo, o ciclo de políticas públicas tem grande utilidade pois ajuda a organizar as ideias, faz 

com que  a complexidade de uma política pública seja simplificada e ajuda políticos, 

administradores e pesquisadores a criar referencial comparativo para casos heterogêneos 

(SECCHI, 2012, pp. 33-34).  
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Portanto esse foi o ciclo de política adotado para a análise da política do PAR, onde 

compreendeu ser a melhor opção para a sua abrangência.  A seguir é apresentado a figura – 4 

referente as sete fases do ciclo de políticas públicas, adaptado segundo os estudos Secchi 

(2012). 

Ciclo de Políticas Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  com base em Secchi (2012, p.33) 

 

Secchi (2012) ajuíza sobre as fases do ciclo de políticas públicas, iniciando pela 

identificação do problema, relatando que “[...] um problema é a discrepância entre o status quo 

e uma situação ideal possível. Um problema público é a diferença entre o que é e aquilo que se 

gostaria que fosse a realidade pública. ” O autor traz a contribuição de Sjoblom (1984, apud 

SCCHI, 2012, p.34) quanto a identificação do problema público que envolve: “a percepção do 

problema; a definição ou delimitação do problema; a avaliação da possibilidade de resolução”. 

Partindo das compreensões dos autores observa-se que o PAR surge como 

alternativa da resolução do problema da qualidade da educação básica, devido aos baixos 

índices apresentados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, sendo o 

problema identificado, procurou-se a sua avaliação da possibilidade de resolução.  

No entanto, o PAR se constitui como mais uma política de descentralização do 

Estado, que segundo o portal do MEC se estabelece como um novo regime de colaboração, 

conciliando a atuação dos entes federados sem lhes ferir a autonomia, educacional, visando à 

melhoria dos indicadores educacionais (BRASIL, 2017). 

Identificação 

do problema 

 

Formação da 

agenda 

 

Formulação 

de 

alternativas 

 

Tomada de 

decisão 

 

Avaliação 

 

Extinção 

 



72 
 

  

Identificado o problema, e tendo interesse na resolução, este poderá entrar na lista 

de prioridades de atuação. Essa lista de prioridades segundo Secchi (2012, p. 35) é conhecida 

como agenda, que pode tomar forma de um programa de governo, um planejamento 

orçamentário, um estudo partidário ou, ainda, de uma simples lista de assuntos que o comitê 

editorial de um jornal entende como importante. 

De acordo com Cobb e Elder (1983, apud Secchi,2012, p.36), existem dois tipos de 

agenda: agenda política: conjunto de problemas ou temas que a comunidade política percebe 

como merecedor de intervenção pública; agenda formal: também conhecida como agenda 

institucional, é aquela que elenca os problemas ou temas que o poder público já decidiu 

enfrentar. 

Ainda segundo Cobb e Elder (1983), existem três condições para que um problema 

entre na agenda política: atenção; resolubilidade; competência. 

O PAR entra na formação da agenda a partir da constatação dos baixos índices da 

educação básica, levando o governo a pensar em estratégias para alavancar esses índices, 

através de assistência técnica e financeira aos Municípios, Estados e União. 

Entrando o problema na agenda a próxima etapa segundo Secchi (2012, p. 37) é a 

formulação de alternativa, que é “o momento em que são elaborados métodos, programas, 

estratégias ou ações que poderão alcançar os objetivos estabelecidos. Um mesmo objetivo pode 

ser alcançado de várias formas, por diversos caminhos. ” 

Nesta etapa, os policymakers do governo apresentam propostas de possíveis 

soluções para o problema incluído na agenda, despontando suas ideias e confiança sobre as 

relações de causa e efeito. Neste momento podem aparecer conflitos entre os especialistas no 

que tange a concepção, ao desígnio e o procedimento da política. 

 O PAR entra na formulação de alternativas de políticas públicas, para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem, devido as muitas pressões de organizações como: a 

Organização das Nações Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Banco Mundial (BM), entre 

outros. Para não ficar fora dessa agenda o Brasil iniciou reformas nos seus sistemas de 

educação, as quais nem sempre são bem-vindas, pois a maioria não tem a participação dos 

envolvidos no processo, com essa ação o país pretende atingir a média 6,0 no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, índice alcançado pelos países desenvolvidos. 

Ao ser instituídas as políticas PAR, passam a girar em torno dos interesses destas 

instituições, mais especificamente do capitalismo, que propõe formação de exército de reserva 
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pouco qualificado para inserção no mercado de trabalho, com a oferta maior que a procura, 

torna-se mais fácil o controle da população aos seus interesses. 

A próxima etapa é a tomada de decisão, que segundo Scchi (2012, p. 40) se 

constitui.   

No processo de elaboração de política pública, a tomada de decisões é vista como a 

etapa que sucede a formulação de alternativas de solução. A tomada de decisão 

representa o momento em que os interesses dos atores são equacionados e as intenções 

(objetivos e métodos) de enfrentamento de um problema público são explicitadas. 

 

Nesta etapa os especialistas do governo já têm o problema identificado e neste 

momento buscam uma solução para o mesmo. No entanto, nem sempre as decisões são 

perfeitas, podendo essas não serem satisfatórias, existindo três formas de entender a dinâmica 

de escolha de alternativas de solução para problemas públicos que são: ” Os tomadores de 

decisão têm problemas em mãos e correm atrás de soluções; os tomadores de decisão vão 

ajustando os problemas às soluções, e as soluções aos problemas; os tomadores de decisão têm 

soluções em mãos e correm atrás dos problemas” (SECCHI, 2012, p. 40). 

 A respeito da dimensão da tomada de decisões pertinente as  políticas do PAR, 

observa-se que as pressões dos grupos empresariais, como: o Grupo Pão de açúcar, Fundação 

Itaú-Social, Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho, 

Fundação Educar-DPaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça Parte-Instituto, Brasil Voluntário, 

Instituto Ayrton Senna, Cia Suzano, Banco ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre 

outros, foram fundamentais para que a política acontecesse, fazendo com que o governo 

ingressasse em ação, na implementação e formulação das políticas. Observa-se nesse caso, uma 

demonstração de poder da classe dominante sobre o Estado, como pode ser constatada nas 

palavras de Mészàros (2007, p.203):  

É compreendida como a extensão historicamente válida e a transformação radical dos 

grandes ideais educacionais defendidos no passado mais remoto. Pois esses ideais 

educacionais tiveram de ser não apenas minados com o passar do tempo, mas ao final, 

completamente extintos sob o impacto da alienação que avança cada vez mais e da 

sujeição do desenvolvimento cultural em sua integridade aos interesses cada vez mais 

restritivos da expansão do capital e da maximização do lucro. 

 

O autor ainda adverte que quanto mais “avançada” a sociedade capitalista, mais 

unilateralmente centrada na produção de riqueza reificada como fim em si mesma e na 

exploração das instituições educacionais em todos os níveis, também na forma de 

“privatização” promovida pelo Estado para a perpetuação da sociedade de mercadorias 

(MÉSZÁROS, 2007, p.294). 

Ao adotar políticas de interesse dos grupos de empresários a educação do Brasil 

passa a ir de encontro com a política de quase mercado, negando a formação política dos 
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cidadãos que passam a serem educados para atuarem nos postos de trabalho. Como salientam 

Marx e Engels (1983, p. 10), “ O estado de classe estava intimamente ligado ao ensino de classe. 

Ainda que não sem tensões, o aparato escolar se convertia em um apêndice da classe dominante 

[...]” 

A quinta etapa se constitui na implementação da política, essa fase vem logo após 

da tomada de decisão compõe como importante no processo, visto que é neste momento que 

são convertidas em ações para a população. Segundo Secchi (2012, p.45), 

A importância de estudar a fase de implementação está na possibilidade de visualizar, 

por meio de instrumentos analíticos mais estruturados, os obstáculos e as falhas que 

costumam acometer essa fase do processo nas diversas áreas de política pública 

(saúde, educação, habitação, saneamento, políticas de gestão etc.). Mais do que isso, 

estudar a fase de implementação também significa visualizar erros anteriores à tomada 

de decisão, a fim de detectar problemas mal formulados, objetivos mal traçados, 

otimismos exagerados. 

 

A implementação do Plano de Ações Articuladas - PAR, instituído pelo Decreto 

6.094/2007, ocorreu no segundo mandato do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2007-2010), no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE. 

Segundo Saviani (2009), em 2007, no período em que aconteceu a primeira 

execução da assistência técnica e financeira aos municípios foram beneficiados 1.242, atingindo 

um percentual de 23% dos municípios brasileiros. Já em 2009, esse percentual aumentou para 

1.822, correspondendo a quase 33% dos municípios. 

Segundo Yari e Oliveira (2016, p. 200), 

A adesão do Município, Estados ou Distrito Federal ao Plano de Metas Compromisso 

Todos pela educação, é realizada de maneira voluntária, sendo que esta adesão implica 

responsabilidade do ente federado em promover a qualidade da educação básica em 

sua esfera de competência, que será expressa pelo cumprimento de meta de evolução 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Já no texto da Lei 12.695, 

de julho de 2012, conforme exposto, a assistência técnica e financeira está 

condicionada à adesão ao PAR. 

 

Nesse sentido nota-se que sendo a adesão voluntaria, não existe uma necessidade 

da adesão ao plano, no entanto os que não aderirem não contaram com a assistência técnica e, 

principalmente, a financeira.  

Desde a sua implementação o Plano de Ações Articuladas – PAR já incidiu em  três 

ciclos, sendo que o primeiro ciclo abrangeu o período de 2007 a 2010, segundo mandato do 

presidente Lula, o segundo ciclo no período de 2011 a 2015, no mandato da presidenta Dilma 

e a etapa atual compreendendo o período de 2016 a 2019, tendo início no governo do presidente 

Temer, nessa etapa os estados e municípios serão orientados a fazerem o diagnóstico, de suas 

redes para, com base em dados atualizados, elaborarem seus respectivos Planos de Ações 

Articuladas. A partir do segundo ciclo o PAR passa a ser vinculado ao Plano Nacional de 
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Educação PNE, ocorrendo um alinhamento do PAR com o PNE que acontece em todas as 20 

metas e estratégias relacionadas à educação básica.  

A avaliação é a sexta etapa do ciclo de políticas públicas. Segundo Secchi (2012, p. 

49):  

 A avaliação é a fase do ciclo de políticas públicas em que o processo de 

implementação e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de 

conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou. É 

o momento-chave para a produção de feedback sobre as fases antecedentes. 

 

Diante disso, Secchi (2012) relata que as avaliações de política pública passam por 

três momentos que são: avaliações ex ante (anterior à implementação) e avaliação ex post 

(posterior à implementação). Existe ainda a avaliação in itinere, também conhecida como 

avaliação formativa ou monitoramento, que ocorre durante o processo de implementação para 

fins de ajustes imediatos (Idem, p. 49). 

Para avaliar uma política pública urge a necessidade de elementos do processo 

avaliativo que compreende a definição de critérios, indicadores e padrões. Os critérios 

utilizados para a avaliação são: economicidade, eficiência econômica e administrativa, eficácia 

e equidade. Indicadores são artifícios (proxies) que podem ser criados para medir input 

(entradas do sistema) relacionados à gastos financeiros, recursos humanos ou recursos 

materiais; output relacionados à produtividade de serviços/produtos, e resultado (outcome) 

relacionados aos efeitos da política pública. Os padrões podem ser: absolutos como metas 

quantitativas e qualitativas; históricos valores ou descrições já alcançadas no passado e que 

facilitam a comparação por períodos (meses, anos) e, por consequência, geram informações 

sobre declínio ou melhora da política pública e padrões normativos relacionados a regras, 

normas e leis (SECCHI, 2012, p. 50- 51). 

Os processos de avaliação de uma política pública podem levar a sua continuação, 

reestruturação ou a extinção da política. Quanto a avaliação da política do Plano de Ações 

Articuladas - PAR , por ser uma política que ainda está em execução, apesar de estar no seu 

terceiro ciclo os dados obtidos são muitos recentes, impossibilitando uma avaliação 

aprofundada, no entanto, ao  analisar as ações do Plano conclui-se que estes se constituem como 

estrutura de medidas econômicas de descentralização de recursos financeiros para estados e 

municípios, que segundo o Governo Federal poderão melhorar a qualidade da Educação Básica, 

contudo, ficou evidente que as ações do PAR devem ter o acompanhamento sistemático do 

MEC, bem como, o monitoramento do comitê local, para que as unidades educacionais possam 

ser melhores atendidas. 
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A última etapa do ciclo de políticas públicas é a extinção da política pública.  

Segundo Secchi (2012, p. 53),  

Os estudos sobre término ou extinção de políticas públicas ganharam impulso a partir 

da década de 1970, nos países desenvolvidos, quando diversas políticas sociais 

vinculadas ao Estado de bem-estar social foram colocadas em xeque. A partir desses 

estudos construiu-se uma base teórica para o entendimento de quando as políticas 

públicas morrem, continuam vivas ou são substituídas por outras. 

 

Nem sempre a extinção de uma política pública pode ser enfrentada como nociva 

para a sociedade, devendo rever os motivos para essa extinção, ou seja, se já cumpriu com a 

sua finalidade. Giuliani (2005, apud SECCHI, 2012, p.53) aponta três fatores para a extinção 

de uma política pública sendo: O problema que deu origem a política é percebido como 

resolvido; os programas, as leis ou as ações que ativavam a política são percebidos como 

ineficazes; o problema, embora não resolvido, perdeu a importância e saiu das agendas políticas 

e formais. 

No quadro a seguir é demonstrado os marcos legais e lógicos do PAR, com as suas 

evoluções 

Quadro 1: Marcos Legais e Lógicos do PAR 

                                                                                                                                             (Continua) 

PAR- 2007- 2010 

Decreto nº 6.094, de 2 de abril de 2007 

2007 Inicio do 1º ciclo- critérios de atendimento aos municípios: vulnerabilidade social, situação 

econômica e financeira, déficit das vagas na educação infantil; Atendimento aos estados: 

Reformas, ampliações e construções.  

2008 Caminhos da escola, monitoramento de obras no SIMEC. Atendimento a estados – PAR e 

Brasil profissionalizado; Empenhos e pagamentos parciais dos convênios.  

2009 Expansão do atendimento a creches 

2010 Registro de Preço para mobiliário 

PAR- 2011- 2015 

Lei Ordinária nº 12.695/2012 

2011 Novo ciclo do PAR – início da execução do PAC7 (creches e quadras) 

2012 Início da execução do PAC (veículos, mobiliário e equipamentos). Lei 12.695 Emendas por 

meio do PAR. Atendimento a construção de escolas do campo, quilombola e indígena 

(PRONACAMPO) 

2013 Metodologias inovadoras para construção de creches. Atas de registro de preços. 

                                                           
7 PAC- Programa de Aceleração do Crescimento, criado em 27 de janeiro de 2007, através do Decreto 6.025 

representa um novo modelo de planejamento, gestão e execução do investimento público. Articula projetos de 

infraestrutura público e privados e medidas institucionais para aumentar o ritmo de crescimento da economia. 
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2014 Regras para pagamento de veículos e mobiliário: repasse conforme inserção de contratos e 

notas fiscais.  Prêmio CGU8 para PAR e Proinfância9. 

2015 Resolução para pagamento de obras liberação de recursos parcelados, mediante execução. 

Prêmio CGU obras/ monitoramento 

PAR- 2016-2019 

2016 Início do 3º ciclo, nesta etapa foram implementadas diversas melhorias tanto na interface, 

visando à facilidade da utilização do SIMEC, Modulo PAR pelo usuário, quanto de conteúdo 

com a disponibilização de dados a partir da integração do PAR com outros sistemas do 

Ministério da Educação, oferecendo diversas informações úteis ao diagnóstico das redes e à 

gestão da educação no município ou no estado. 

FONTE: Elaboração da autora com base nas informações UNDIME (2017)  

O PAR como uma política pública ainda está em execução no seu terceiro ciclo, 

como não atingiu seu objetivo de elevação dos índices da educação básica igualando aos dos 

países desenvolvidos com a media 6,0, não se pode prever por quanto tempo a política 

permanecerá em atividade visto que os problemas apontados para o desenvolvimento da 

educação básica estão longe de serem resolvidos. 

No item seguinte será abordado as avaliações em larga escala no Brasil, suas 

inferências no processo educativo, quem ganha ou quem perde com essas avaliações dentro de 

um cenário onde a educação funciona na lógica do mercado capitalista. Ressaltando as palavras 

de Mészáros (2008, pp. 76 - 77) “ [...] a educação não pode funcionar suspensa no ar. Ela pode 

e deve ser articulada adequadamente e redefinida constantemente no seu inter-relacionamento 

dialético com as condições da transformação social emancipadora e progressiva em curso. ” 

4.1.2 Avaliações em Larga Escala no Brasil: Como tudo começou 

 

No contexto da reforma do Estado para com as políticas públicas, a escola cada vez 

mais é cobrada pela qualidade, principalmente, a escola pública que se ver acuada a se adequar 

aos modelos de avaliações sistêmicas em nome de uma qualidade educacional que por muitas 

vezes não representa a realidade, uma mesma qualidade que responsabiliza as escolas pelo 

desempenho dos alunos em testes padronizados. Submetidas às pressões externas em função 

dessas políticas de regulação em vigor e inseridas em programas governamentais como o Plano 

                                                           
8 CGU- Controladoria Geral da União é um órgão do Governo Federal responsável por realizar atividades 

relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de 

controle interno, auditória pública, correição, prevenção e combate a corrupção e ouvidoria.  
9 Proinfância- Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil, instituído pela Resolução nº 06 de 24 de abril de 2007. 
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de Ações Articuladas – PAR as escolas se veem pressionadas a mostrar e garantir a qualidade 

de seu trabalho (COSTA; COSTA, 2017, p. 49). 

O PAR está estruturado em quatro dimensões, cuja terceira dimensão aborda sobre 

a “Prática pedagógica e Avaliação”, a qual tem como objetivo analisar a organização do 

trabalho pedagógico do professor e as avaliações em sala de aula, contudo, a dimensão se 

amplia para outras finalidades como adverte Costa e Costa (2017, p. 50), salientando que: 

Na dimensão III “Prática pedagógica e Avaliação” a discussão da avaliação se 

restringe ao âmbito da aprendizagem e do micro espaço das escolas. Entretanto, para 

além das questões que acontecem nesses micros espaços, a institucionalização do 

Comitê Local do PAR, evidencia o papel mobilizador da comunidade no sentido de 

acompanhar a execução das ações e o alcance das metas estabelecidas pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ou seja, diretamente relacionada à 

regulação exercida pela política de avaliação externa.  

 

Nesse sentido, se faz necessário uma análise crítica de como iniciou-se o processo 

de avaliação externa no Brasil, visto que o PAR foi elaborado inicialmente, para os municípios 

que apresentava em suas redes escolares resultados insatisfatórios no IDEB. 

Os estudos referentes a avaliação do desempenho escolar no Brasil são bem 

recentes, onde antes se tinha a preocupação de garantir o acesso à educação para todos, direitos 

esses assegurados pela Constituição Federal de 1988 no seu art. 205, que já foi anteriormente 

mencionado nesta pesquisa.   

Um dos poucos estudos na área se refere a Gatti (2014), no qual a autora relata o 

pouco interesse dos pesquisadores educacionais sobre o tema ao abordar que:  

 

A avaliação de desempenho escolar, vinculada a programas de avaliação externa de 

redes escolares, como programa de governos, é relativamente recente no Brasil – não 

chega aos trinta anos. Embora ensaios desse tipo de avaliação possam ser encontrados 

em vários momentos de nossa história educacional, eles se caracterizaram mais como 

pesquisa do que como processos ligados a políticas educacionais ou a serviço de 

gestões escolares de modo direto. Assim é que, as questões ligadas à avaliação 

educacional relativa a desempenhos de sistemas educacionais adentram um tanto 

tardiamente nas discussões no campo da educação, sofrendo aqui, em sua valorização 

e desenvolvimento como campo teórico, dos efeitos relativos à quase ausência de 

formação nos cursos de educação de profissionais especializados. Esta formação vem 

se dando por outros caminhos. Campo sujeito ainda a fortes críticas ideológicas, conta 

com massa crítica intelectual relativamente pequena, grande parte composta por 

profissionais oriundos de outras áreas que não propriamente a da educação. (p.10) 

 

A dificuldade da abordagem sobre o tema, está na falta de fontes escritas, como 

relata a autora afirmando que as discussões no campo da educação ainda são tímidas, não 

ocorrendo formação adequada de profissionais ligados a educação, sendo o campo vinculado a 

outras áreas. 
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 De acordo com Gatti (2013, p. 50), foi a partir da década de 1960 que surgiu 

fortemente a preocupação específica com processos avaliativos escolares, baseados em critérios 

mais claramente enunciados e instrumentos que poderiam garantir, até certo ponto, que a 

avaliação do nível de realização obtido estivesse mais objetivamente garantida. 

No entanto, a autora adverte que essas avaliações eram dirigidas excepcionalmente 

aos processos seletivos para o ingresso no ensino superior, devido ao aumento de alunos 

concluintes do ensino médio, acirram-se as disputas por vagas nesse nível de ensino. Nesse 

sentido, a preocupação com a avaliação do desempenho escolar não estava voltada ao sistema 

como um todo, mais somente para aqueles que poderiam ou não submergir em cursos de nível 

universitários.  A inquietação com o desempenho escolar dos alunos dos vários níveis da 

educação básica só vai manifestar-se ao final dos anos de 1980, despontando-se a partir da 

metade da década de 1990 e 2000, período marcado pelo avanço das políticas educacionais, no 

contexto da globalização (GATTI, 2014, p.11). Nesse sentido, o EDURURAL, pode ser 

considerado como marco das avaliações externas no Brasil, como se observa:  

 

[...] uma experiência que pode ser colocada como um marco na história de 

desenvolvimento de estudos de avaliação de políticas e programas, envolvendo não 

só estudos de rendimento escolar, mas de variados fatores, foi a da avaliação do 

Projeto EDURURAL – um projeto de educação desenvolvido em todos os estados do 

Nordeste brasileiro conduzido pelo Ministério da Educação em parcerias com os 

estados. Essa avaliação foi realizada pela Universidade Federal do Ceará com a 

participação da Fundação Carlos Chagas. A avaliação acompanhou a implementação 

e desenvolvimento do projeto, sob vários aspectos, de 1982 até 1986. Avaliaram-se as 

formas de gerenciamento geral do projeto e, por amostra, o gerenciamento local, 

analisando-se o sistema de monitoria, dados sobre os professores, as Organizações 

Municipais de Ensino (OME), os alunos, as famílias. Desenvolveram-se testes para 

avaliar crianças em nível de segundas e quartas séries do ensino fundamental, 

considerando sua pertinência à zona rural em classes, em geral, multisseriadas. Estas 

provas foram desenvolvidas a partir de amostras de exercícios e trabalhos colhidos 

nas escolas dos três estados onde essa avaliação específica se desenvolveu - Piauí, 

Ceará e Pernambuco. Coletaram-se materiais de alunos, trabalhou-se com o pessoal 

da região, e, depois é que se deu a forma final das provas. O que se tentava era 

construir um conjunto de provas tanto quanto possível adequado àquela realidade, 

buscando maior validade para os dados de rendimento escolar. As crianças foram 

avaliadas em 1982, 1984 e 1986. (IDEM, p. 16) 

 

 De acordo com Neto (2007) foram investidos US$ 91,4 milhões, sendo que 35% 

do total eram oriundos de um empréstimo solicitado ao Banco Mundial. Tinha por objetivo 

expandir o acesso à escola primária, diminuir as taxas de repetência e evasão e melhorar o 

rendimento escolar dos alunos. Foi implantado em mais de 400 municípios, escolhidos entre 

aqueles considerados menos desenvolvidos. Com a assinatura do acordo de empréstimo em 

1980, a Fundação Carlos Chagas foi contratada para desenvolver os estudos, elaborar os 
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projetos e aplicar essa avaliação. Segundo Gomes Neto e Rosemberg (1994), o contrato era no 

valor de “US$ 1,1 milhão, correspondente a 1,5% dos recursos totais do projeto”.  

 Os alunos participantes do programa foram da 2ª e 4ª série do ensino fundamental, 

o desempenho dos alunos foi considerado como uma das dimensões da qualidade do ensino, 

aferido através de provas nas áreas de português e matemática. (HORTA NETO, 2007, p.7) 

Gatti e Vianna (1991, apud HORTA NETO, 2007, p.6) destacam que a escolha das 

series escolhidas se justificaram pelos seguintes motivos: 

 

A 2ª série foi escolhida porque esta permitiria: 1) uma avaliação de modo mais 

consistente do que na 1ª série dos primeiros efeitos da escolarização no que diz 

respeito às disciplinas selecionadas e 2) uma verificação dos efeitos do programa 

sobre o problema de retenção na 1ª série que, se diminuída, implicaria o aumento do 

contingente de alunos que permaneciam na escola e o melhor fluxo do sistema de 

ensino. Quanto à 4ª série, sua inclusão justifica-se pela importância de um estudo de 

eficiência e da qualidade do ensino rural, na medida em que reside aí a sua 

terminalidade. 

 

 O que chamou a atenção dessas informações foi que as iniciativas das avaliações 

em larga escala se deu com a educação rural, a qual consta como objetivo dessa pesquisa, além 

de ser realizada em classes multisseriadas de Estados nordestinos com uma população 

considerada de baixo poder aquisitivo. Ambiente bem propício para que a classe dominante 

encontrasse seus achados para a dinâmica do capital e a alienação da população, como expressa 

Mészáros (2006), no livro “A teoria da alienação em Marx”. 

 

Nenhuma sociedade pode perdurar sem seu sistema próprio de educação. Apontar 

apenas os mecanismos de produção e troca para explicar o funcionamento real da 

sociedade capitalista seria bastante inadequado. As sociedades existem por intermédio 

dos atos dos indivíduos particulares que buscam realizar seus próprios fins. Em 

consequência, a questão crucial, para qualquer sociedade estabelecida, é a reprodução 

bem-sucedida de tais indivíduos, cujos "fins próprios" não negam as potencialidades 

do sistema de produção dominante. Essa é a verdadeira dimensão do problema 

educacional: a "educação formal" não é mais do que um pequeno segmento dele. 

(p.262) 

 

A partir de então as preocupações em torno das avaliações do nível de aprendizagem 

dos alunos tendem a crescer em todo país, fazendo com que surgissem novos projetos que 

investigassem a qualidade da educação. Dentre esses destaca-se o Projeto Nordeste, “com o 

objetivo de propiciar uma avaliação sistemática dos resultados escolares, medidos em termos 

do desempenho do aluno, dos professores e da rede escolar”, uma das metas que o projeto previa 

estabelecer era “aumentar a capacidade nacional para a avaliação sistemática do desempenho 

dos sistemas de ensino básico” (BRASIL, 1994, p. 10). 
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 Segundo Neto (2007, p.6), em meados do ano de 1984, começou a ser desenhado 

o Projeto Nordeste pela Secretaria Nacional de Educação Básica – SENEB do MEC.  

Este projeto, desenvolvido em parceria com o Banco Mundial, foi negociado durante 

10 anos e foi assinado em 1994. Participavam do projeto, além do banco, os governos 

dos nove estados nordestinos e o governo federal. O valor total do projeto, 

considerado à época como o maior empréstimo que o banco havia feito na área social 

até então, foi de US$ 736,6 milhões, cabendo ao banco, ao governo federal e aos 

governos estaduais, respectivamente, as seguintes parcelas: US$ 418,6 US$ 149,9, 

US$ 168,1. O projeto, com duração prevista de cinco anos (1993/94 até 1999) seria 

organizado em subprojetos estaduais (um para cada estado) e um subprojeto nacional. 

 

Mais uma vez a região nordeste do país é tida como referência para avaliação da 

educação básica. E qual o motivo para essa escolha? Em torno de quais finalidades os estados 

do Nordeste estariam envolvidos? 

Responder a estes questionamentos nos remete a pensar nos interesses do 

capitalismo, dos grupos empresariais, na educação funcionado como quase mercado, na 

redefinição do papel do Estado. Temas que já foram discutidos no primeiro capítulo desta 

pesquisa. 

Segundo Gatti (2014), aproximadamente no final de 1987, foi proposto que se 

fizesse uma avaliação de rendimento escolar em 10 capitais de estados do país, para se aquilatar 

se um processo de avaliação mais amplo por parte do Ministério seria viável e traria resultados 

relevantes, para isso foi contratada a Fundação Carlos Chagas. 

Ainda segundo a autora, a avaliação foi realizada nas 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries de escolas 

públicas em 10 capitais de estados brasileiros, sendo aplicadas provas em Língua Portuguesa 

(com redação), Matemática, e Ciências. Constava de um plano piloto onde seriam avaliadas a 

viabilidade do processo, se as provas aplicadas seriam adequadas, como as administrações 

estaduais e as escolas receberiam esse tipo de avaliação. Com o sucesso dessa etapa, as 

discussões realizadas em alguns Estados sobre os resultados obtidos e os fatores a eles 

associados, os estudos avaliativos forma expandidos para mais 20 capitais, depois para mais 39 

cidades distribuídas em 14 Estados (GATTI, 2014). 

Segundo Vianna (1990;2005, apud NETO, 2007, p. 7), em 1988, a Fundação Carlos 

Chagas assinou um contrato com o governo do estado do Paraná para a realização de uma 

pesquisa em sua rede de ensino. A base dessa pesquisa foi o trabalho anteriormente 

desenvolvido para o INEP, e foi realizada em duas etapas, avaliando quase 30.000 alunos em 

29 cidades do Estado. 

Com a experiência adquirida com os programas de avaliação anteriormente citados 

serviram de base para a implantação do SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Brasileira. 
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Nesse sentido ressaltamos as afirmações de Bonamino; Franco (1999, p.110), os quais relatam 

que:  

 

A origem do SAEB relaciona-se com demandas do Banco Mundial referentes à 

necessidade de desenvolvimento de um sistema de avaliação do impacto do Projeto 

Nordeste, segmento Educação, no âmbito do VI Acordo MEC/Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Brasil, 1988)43. Tal demanda, aliada ao 

interesse do MEC em implementar um sistema mais amplo de avaliação da educação, 

levou a iniciativas que redundaram na criação do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Público de 1º Grau – SAEP. Já em 1988, houve uma aplicação piloto do SAEP 

nos estados do Paraná e Rio Grande do Norte, com o intuito de testar a pertinência e 

adequação de instrumentos e procedimentos. No entanto, dificuldades financeiras 

impediram o prosseguimento do projeto, que só pôde deslanchar em 1990, quando a 

Secretaria Nacional de Educação Básica alocou recursos necessários à viabilização do 

primeiro ciclo do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico. 

 

 

Segundo o Portal do Inep, o Saeb se constitui como: 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, é composto por um conjunto de 

avaliações externas em larga escala e tem como principal objetivo realizar um 

diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no 

desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino 

ofertado. O levantamento produz informações que subsidiam a formulação, 

reformulação e o monitoramento das políticas públicas nas esferas municipal, estadual 

e federal, visando a contribuir para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do 

ensino. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores sobre fatores de 

influência do desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados (BRASIL. 2017). 

 

O Saeb é considerado um dos mais avançados sistemas de avaliação externa, no 

entanto, se constitui como uma política do Estado avaliador, aferindo o desempenho dos alunos 

em etapas finais do ensino fundamental e médio. Com isso prevê meios de como aplicar 

recursos visando alcançar a meta prevista para o IDEB atingindo os índices dos países 

desenvolvidos, funcionando como mais um instrumento da descentralização das políticas 

públicas favorecendo o mercado e seus grupos de empresários. 

Freitas (2014, p.1089) no seu texto “Os reformadores empresariais da educação e a 

disputa pelo controle do processo pedagógico na escola”, nos chama atenção para a necessidade 

de se entender os objetivos dos empresários na educação, ressaltando que: 

É esta contradição entre ter que qualificar um pouco mais e ao mesmo tempo manter 

o controle ideológico da escola, diferenciando desempenhos, mas garantindo acesso 

ao conhecimento básico para a formação do trabalhador hoje esperado na porta das 

empresas, que move os reformadores a disputarem a agenda da educação, 

responsabilizando a escola pela falta de equidade no acesso ao conhecimento básico, 

ou seja, responsabilizando a escola por não garantir o domínio de uma base nacional 

e comum a todos. 

 

O quadro abaixo demonstra a evolução do Saeb de 2009 a 2007, configurando as 

alterações e avanços que sofreu durante esse período, o público que atingiu, as alterações no 
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formato com inclusão do ensino médio, a inclusão da Prova Avaliação Nacional da 

Alfabetização – ANA e a participação das escolas privadas. 

 

Quadro 2: Histórico do SAEB 
                                                                                                             (Continua) 

ANO  AÇÕES  

1990 A primeira aplicação do Saeb aconteceu em 1990 com a participação amostral de 

escolas que ofertavam as 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino Fundamental em escolas 

públicas da rede urbana. Os estudantes foram avaliados em Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências. As 5ª e 7ª séries também foram avaliadas em relação e este 

formato se manteve na edição de 1993. 

1995 A partir de 1995 foi adotada uma nova metodologia de construção do teste e análise de 

resultados: a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Dessa forma, a comparabilidade entre 

os resultados das avaliações ao longo do tempo se tornou possível. Neste ano foi 

decidido que o público avaliado se restringiria às etapas finais dos ciclos de 

escolarização: 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (que correspondem ao 5º e 9º anos 

atualmente) e 3º ano do Ensino Médio. Além da amostra da rede pública, em 1995 foi 

acrescentada uma amostra da rede privada. Neste ano não foram aplicados testes de 

Ciências. 

 

1997 Nas edições de 1997 e 1999, os estudantes matriculados nas 4ª e 8ª séries foram 

avaliados em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências e os estudantes de 3º ano do 

Ensino Médio em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Nas 

edições de 1990 e 2003 as provas foram aplicadas a um grupo de escolas sorteadas em 

caráter amostral – o que possibilitou a geração de resultados para unidades da 

federação, regiões e Brasil em diferentes escalas. 

2001 É importante ressaltar que a partir da edição de 2001, o Saeb passou a avaliar apenas 

as áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Tal formato se manteve nas edições de 

2003, 2005, 2007, 2009 e 2011. 

 

2005 Em 2005 o Saeb foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, de 21 de março de 

2005. O sistema passou a ser composto por duas avaliações: Avaliação Nacional da 

Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), 

conhecida como Prova Brasil. 

 

A Aneb manteve os procedimentos da avaliação amostral (atendendo aos critérios 

estatísticos de no mínimo 10 estudantes por turma) das redes públicas e privadas, com 

foco na gestão da educação básica que até então vinha sendo realizada no Saeb. A 

Anresc (Prova Brasil), por sua vez, passou a avaliar de forma censitária as escolas que 

atendessem a critérios de quantidade mínima de estudantes nas séries avaliadas, 

permitindo gerar resultados por escola. 

 

A Anresc (Prova Brasil) foi idealizada para atender a demanda dos gestores públicos, 

educadores, pesquisadores e da sociedade em geral por informações sobre o ensino 

oferecido em cada município e escola. O objetivo da avaliação é auxiliar os 

governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim 

como a comunidade escolar, no estabelecimento de metas e na implantação de ações 

pedagógicas e administrativas – visando melhorar a qualidade do ensino. 

 

Na edição de 2005, o público-alvo da Anresc (Prova Brasil) se consolidou nas escolas 

públicas com no mínimo 30 estudantes matriculados na última etapa dos anos iniciais 

(4ªsérie/5º ano) ou dos anos finais (8ªsérie/9º ano) do Ensino Fundamental. A 

metodologia utilizada nessa avaliação foi similar à utilizada na avaliação amostral, com 

testes de Língua Portuguesa e Matemática. O foco era, respectivamente, em leitura e 

resolução de problemas. 
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2007 Em 2007 passaram a participar da Anresc (Prova Brasil) as escolas públicas rurais que 

ofertavam os anos iniciais (4ª série/5º ano) do Ensino Fundamental e que tinham um 

mínimo de 20 estudantes matriculados nessa série. A partir dessa edição, a Anresc 

(Prova Brasil) passou a ser realizada em conjunto com a aplicação da Aneb – a 

aplicação amostral do Saeb –, utilizando os mesmos instrumentos. 

2009 Na edição de 2009, os anos finais (8ª série/9º ano) do Ensino Fundamental de escolas 

públicas rurais que atendiam ao mínimo de alunos matriculados também passaram a 

ser avaliados. 

 

2011 Em 2011, cerca de 55.924 escolas públicas participaram da parte censitária e 3.392 

escolas públicas e particulares participaram da parte amostral. Os resultados estão 

disponíveis em "Saeb/Prova Brasil 2011: primeiros resultados". 

 

2013 Na edição de 2013 a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), prevista no Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, passou a compor o Saeb a partir 

da divulgação da portaria nº 482, de 7 de junho de 2013. Outra inovação desta edição 

foi a inclusão em caráter experimental da avaliação de Ciências, a ser realizada com os 

estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. 

2015 As proficiências médias em Língua Portuguesa melhoraram em todos os níveis de 

ensino de 2013 para 2015, embora uma parte expressiva dos alunos ainda esteja nos 

níveis mais baixos da Escala de Proficiência, principalmente, no 9º ano do Ensino 

Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio. As proficiências médias em Matemática 

evoluíram nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, mas caíram no Ensino 

Médio pela segunda vez consecutiva. 

 

Participaram da avaliação todas as escolas públicas brasileiras com pelo menos 20 

estudantes matriculados no 5º ou 9º anos do Ensino Fundamental, o que representa 

cerca de 4 milhões de estudantes. Além desse conjunto de escolas, uma amostra de 

instituições privadas com dez ou mais estudantes matriculados no 5º ou 9º anos do 

Ensino Fundamental ou na 3ª série do Ensino Médio foi considerada. 

 

O Saeb também contém uma amostra de escolas públicas municipais e estaduais com 

dez a 19 alunos matriculados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e uma amostra de 

escolas públicas estaduais e municipais com dez ou mais alunos matriculados na 3ª 

série do Ensino Médio. 

 

Com exceção das escolas que compuseram essa amostra, todas as escolas e municípios 

que obtiveram pelo menos 50% de participação de estudantes do 5º ou no 9º ano do 

Ensino Fundamental têm os resultados divulgados. Os dados da 3ª série do Ensino 

Médio são apresentados apenas por estado e para o Brasil. Já o Painel Educacional 

estará disponível para os estados, Distrito Federal e municípios a partir de outubro. 

2017 A maior edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) começa na 

próxima segunda-feira, 23 de outubro de 2017. Até 3 de novembro, as provas de Língua 

Portuguesa e Matemática serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para 6.569.728 alunos, de 73.684 

escolas, localizadas em 5.570 municípios brasileiros. A aplicação dura um dia e todas 

as instituições estão previamente agendadas. 

 

O Saeb ganha uma condição especial em 2017. “Abrimos a possibilidade de a avaliação 

ser feita de forma mais abrangente, com aplicação universal aos alunos da 3ª série da 

rede pública e participação voluntária das escolas privadas. Em uma ação apoiada pelas 

equipes técnicas do Inep, conseguimos passar uma das funções do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) para o Saeb, a perspectiva de um Boletim da Escola. O Saeb 

coleta dados mais adequados para a avaliação da qualidade da educação ofertada nos 

sistemas de educação e nas escolas brasileiras”, destaca Maria Inês Fini, presidente do 

Inep.  

Público ampliado – São duas novidades no Saeb 2017. Pela primeira vez, as provas e 

os questionários serão aplicados para todos os alunos do último ano do Ensino Médio 

das escolas públicas, e para aqueles de escolas privadas que aderiram à avaliação. A 
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ampliação do público avaliado, associada ao encerramento da divulgação do Enem por 

Escola, permitirão uma avaliação mais ajustada e o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de todas as escolas participantes. 

Serão avaliadas as escolas públicas com dez ou mais alunos matriculados em turmas 

regulares do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, e da 3ª ou 4ª série do Ensino Médio. 

Os instrumentos também serão aplicados para os alunos da 3ª ou 4ª série do Ensino 

Médio de escolas particulares que aderiram ao Saeb 2017. E será mantida a avaliação 

de uma amostra de escolas privadas com pelo menos dez alunos matriculados em 

turmas regulares do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª ou 4ª série do Ensino 

Médio, mesmo que não tenham aderido à avaliação. A manutenção dessa amostra visa 

preservar a série histórica do sistema de avaliação e permitir resultados comparáveis 

por estado. 

Fonte: Adaptado pela autora com base nas informações do portal.inep.gov.br/educação-basica/saeb. 

Alguns critérios para aplicação da prova brasil, chama atenção como quantidade de 

alunos por turma (no mínimo 20), pois nem todas as escolas rurais contam com esse quantitativo 

nas turmas finais do ensino fundamental, ficando boa parte delas de fora do processo.  

Ainda na edição de 2017, segundo o portal do INEP, ficaram de fora também as 

turmas multisseriadas, de correção de fluxo, de Educação Especial Exclusiva, de Educação de 

Jovens e Adultos, de Ensino Médio Normal/Magistério e as escolas indígenas que não ensinam 

a Língua Portuguesa, como se esse público não tivesse importância para o processo de avaliação 

e aferição dos índices.  Demonstrando novamente a lógica do capital onde retira o direito da 

participação nas avaliações visando elevação dos índices, a classe dominante que já é detentora 

do poder econômico passa também a assumir o poder na educação. Como Marx e Engels 

(2008¸p.48) expõe ao afirmar que: 

 
Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 

pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder material 

dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual dominante. A 

classe que dispõe dos meios de produção material dispõe também dos meios de 

produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são negados 

os meios de produção intelectual está submetido também à classe dominante. 

 

 Anresc, popularmente conhecida por Prova Brasil, é aplicada a cada dois anos 

produzindo informações sobre o ensino fundamental oferecido pelas escolas públicas, em todo 

país, tendo como objetivo nas decisões o direcionamento das políticas educacionais no que 

tange a apoio técnico e financeiro a estabelecimentos que não atingiram a meta prevista, e esse 

apoio ainda conta de ações pedagógicas e administrativas visando a melhoria da qualidade do 

ensino. As divulgações dos resultados trazem consequências imprevisíveis como: competições 

entre escolas, desmoralização dos professores, segregação dos alunos, pressão dos pais no 

intuito de medidas para que o índice da escola melhore, precarização na formação do professor. 
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A Prova Brasil ainda traz na sua essência uma exclusão escondida, onde sobressai 

os alunos com maior desempenho sendo que aqueles que não fazem parte desse grupo seleto 

acabam por ficar à margem desse processo. A própria escala de proficiência provoca essa 

exclusão, fazendo com que professores se dediquem mais aos alunos que terão maior 

performance nos testes padronizados. Como alerta Freitas (2007, p. 973), para as novas formas 

de exclusão que o sistema público está praticando: 

 

As novas formas de exclusão atuam agora por dentro da escola fundamental. Adiam 

a eliminação do aluno e internalizam o processo de exclusão. Do ponto de vista da 

avaliação, essas novas formas de exclusão levam a uma redução da ênfase na 

avaliação formal e pontual do aluno em sala de aula (introduzem novas formas de 

organização escolar: progressão continuada, progressão automática, ciclos etc., e 

novas formas de avaliação informais), liberando o fluxo de alunos no interior da escola 

e conduzindo ao fortalecimento do monitoramento por avaliação externa, avaliação 

de sistema centralizada (Prova Brasil, SAEB, SARESP, SIMAVE etc.). Nesses 

sistemas de avaliação o desempenho individual é subsumido nas estatísticas que 

lidam, preferencialmente, com tendências globais dos sistemas de ensino ao longo do 

tempo, a partir da proficiência média dos alunos. 

 

Presenciamos uma educação que prepara os alunos a responder testes padronizados, 

excluem os que não elevam os índices, criam metodologias preparatórias para os testes, ou seja, 

mudam o cenário educacional em prol das ideologias do capitalismo, mais especificamente da 

classe dominante. Nesse sentido, também ressaltamos as afirmações de Freitas (2007, p. 973), 

ao relatar que:  

 

Pode-se imaginar a pressão autoritária, verticalizada, que os acordos assinados entre 

os prefeitos e o governo federal, para assumir metas do IDEB para seu município e 

obter verbas, vão gerar nas escolas e em seus profissionais. Não deveria ser este o 

papel da avaliação em larga escala ou de sistema, como veremos mais adiante, a qual 

deveria ser destinada, preferencialmente, à avaliação das próprias políticas públicas 

e não das escolas.   

 

Esse é o poder nefasto que as avaliações em larga escala estão assumindo no Brasil, 

levando a educação à privatização e a desmoralização da escola pública, afastando o Estado e 

abrindo caminhos para os empresários que transformam a educação em um quase mercado 

visando atingir seus interesses. 

Quanto a nova metodologia adotada a partir de 1995, a Teoria de Resposta ao Item 

(TRI), Bonamino (2013, p.48) aponta que:  

 

[...] a adoção da TRI, permite colocar os itens dos testes e os alunos em uma mesma 

escala, o que possibilita a comparação dos resultados dos alunos entre as diferentes 

séries e áreas de conhecimento, em diferentes edições do SAEB. Os dados dessas 

avaliações são comparáveis ao longo do tempo, podendo-se, assim, acompanhar a 

evolução do desempenho das escolas, das redes e do sistema como um todo. 
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Outro dado relevante é o encerramento do Boletim por Escola do Enem, com a 

participação das escolas privadas, o boletim deixa de ser emitido por escola. Segundo o portal 

do INEP, a edição de 2017 contou com coleta de dados cognitivos e contextuais, com o objetivo 

de aferir o desempenho dos estudantes, as condições de trabalho do corpo docente e a estrutura 

da escola. Ao contextualizar os resultados dos estudantes na realidade da escola, o Saeb permite 

uma avaliação mais adequada da instituição de ensino. “Pela primeira vez elas terão um olhar 

externo, e gabaritado, como medida da qualidade do ensino que oferecem. Útil para a reflexão 

de professores e coordenadores pedagógicos, o Saeb é ainda um bom instrumento de gestão”, 

defende Maria Inês Fini, presidente do Inep (BRASIL, 2017). 

Mais uma vez a educação demonstra suas fragilidades em relação a emancipação 

humana, tão presente na ideologia de Marx, ao aplicar métodos por meio dos quais os 

professores trabalham na lógica do mercado, com redução do currículo, metodologias que 

atendem aos testes padronizados, reduzindo o conhecimento transcorrendo para a alienação.  

Mészáros (2006, p.21) expõe que: “Assim, o conceito de alienação de Marx compreende as 

manifestações do "estranhamento do homem em relação à natureza e a si mesmo", de um lado, 

e as expressões desse processo na relação entre homem-humanidade e homem e homem, de 

outro”. Partindo desse pressuposto o autor parte da compreensão de alienação, “o homem está 

alienado do homem”, onde quem exerce o poder aliena-se o que não é detentor desse. 

 Como afirma Freitas (2014, p. 1090) 

 

A defesa do “direito de aprender” do qual somente hoje, após séculos, os empresários 

se lembraram cumpre várias funções, desde as operacionais até as ideológicas. É uma 

forma de interferir na formação do novo trabalhador e na quantidade de trabalhadores 

disponíveis, aumentando o controle sobre a escola e ocultando as raízes sociais das 

desigualdades acadêmicas. 

 

Quanto menos conhecimento a classe trabalhadora adquirir, mais fácil será a sua 

manipulação, sua alienação, e mais barata será a sua mão de obra, tudo que a classe dominante 

(empresários) deseja para sua manutenção da hegemonia, como nos demonstra Mészáros (2006, 

p. 264), o qual reporta a educação como uma forma para a revolução cultural,  “Assim, a 

transcendência positiva da alienação é, em última análise, uma tarefa educacional, exigindo 

urna "revolução cultural" radical para a sua realização. ” 

Nesta vertente será abordado o item seguinte, onde mostra o outro lado do IDEB, 

suas interferências no currículo escolar, onde professores se preocupam em desenvolver o que 

os descritores da Prova Brasil determinam, esquecendo da matriz formativa curricular onde traz 
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como referência o desenvolvimento, não só cognitivo, mas também a criatividade, as artes, a 

afetividade, o desenvolvimento corporal e a cultura. 

 

4.1.3 O IDEB e o Estreitamento Curricular 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, foi criado em 2007, pelo 

Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, durante o governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva, formulado para medir a qualidade do aprendizado em todo território 

nacional e estabelecer metas para a melhoria da Educação Básica. No entanto Araújo (2007, 

apud FREITAS, 2007) tem outra opinião sobre o IDEB: 

 

Por isso concluo que o IDEB é mais um instrumento regulatório do que um definidor 

de critérios para uma melhor aplicação dos recursos da União visando alterar 

indicadores educacionais. O resultado de cada município e de cada estado será (e já 

está sendo) utilizado para ranquear as redes de ensino, para acirrar a competição e 

para pressionar, via opinião pública, o alcance de melhores resultados. Ou seja, a 

função do MEC assumida pelo governo Lula mantém a lógica perversa vigente 

durante doze anos de FHC (FREITAS, 2007, p. 967). 

 

O IDEB é calculado a partir da taxa de rendimento escolar obtido através do Censo 

Escolar realizado anualmente e das médias obtidas nos exames aplicados pelo Inep. 

Segundo o Portal do MEC,  

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, 

e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, 

realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para 

cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, 

média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.  (BRASIL, 

2017) 

 

Para alcançar a meta projetada, os Municípios e Estados utilizam de vários recursos, 

dentre esses:  cursos de formação de professores com base nos descritores da Prova Brasil, 

aplicação de simulados para os alunos e sistemas de apostilas. Ainda priorizam as disciplinas 

que são foco dos testes padronizados ocorrendo uma redução do currículo onde se ensina 

somente o básico moldando - o de acordo com os interesses da classe dominante, prescrevendo 

orientações curriculares para exercer a hegemonia cultural do Estado, controlando tecnicamente 

o sistema educativo. De acordo com Freitas (2012, p.389),  

A proposta dos reformadores empresariais é a ratificação do currículo básico, mínimo, 

como referência. Assume-se que o que é valorizado pelo teste é bom para todos, já 

que é o básico. Mas o que não está sendo dito é que a “focalização no básico” restringe 

o currículo de formação da juventude e deixa muita coisa relevante de fora, 

exatamente o que se poderia chamar de “boa educação”. Além disso, assinala para o 

magistério que, se conseguir ensinar o básico, já está bom, em especial para os mais 

pobres. 
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Nesse caso, o básico é o que é solicitado nos testes patronizados tendo por base a 

leitura e os cálculos matemáticos, com isso professores se limitam a ensinar somente as 

disciplinas que servem como parâmetros para os testes. Nessa vertente Freitas (2012, p. 389) 

expõe:  

O argumento para justificar a limitação ao básico é que os outros aspectos mais 

complexos dependem de se saber o básico, primeiro. Um argumento muito conhecido 

no âmbito do sistema capitalista e que significa postergar para algum futuro não 

próximo a real formação da juventude, retirando dela elementos de análise crítica da 

realidade e substituindo-se por um “conhecimento básico”, um corpo de habilidades 

básicas de vida, suficiente para atender aos interesses das corporações e limitado a 

algumas áreas de aprendizagem restritas (usualmente leitura, Matemática e Ciências). 

A consequência é o estreitamento curricular focado nas disciplinas testadas e o 

esquecimento das demais áreas de formação do jovem, em nome de uma promessa 

futura: domine o básico e, no futuro, você poderá avançar para outros patamares de 

formação. 

 

A situação é tão agravante que hoje temos uma Base Nacional Curricular Comum 

– BNCC, onde prescreve os conteúdos básicos que todos os estudantes do país devem dominar.  

Segundo o portal do MEC, a BNCC, tem como objetivo: 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, 

de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este 

documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define 

o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à 

formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DNCC), (BRASIL, 2017). 

 

 Em abril de 2017, considerando as versões anteriores do documento, o Ministério 

da Educação - MEC concluiu a sistematização e encaminhou a terceira e última versão ao 

Conselho Nacional de Educação - CNE tendo como marcos legais que embasam a BNCC: 

 Constituição Federal de 1988 a qual estabelece no seu Artigo 210, serão 

fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais; 

 LDB 9394/96 no seu Artigo 9º inciso IV, A União incumbir-se-á de estabelecer, 

em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e 

diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação 

básica comum; 

 Plano Nacional de Educação – PNE 2014, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, 

que reitera a necessidade de estabelecer e implantar, mediante pactuação 

interfederativa [União, Estado, Distrito Federal e Munícipios], diretrizes pedagógicas 

para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do 
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ensino fundamental e médio, respeitando as diversidades regional, estadual e local 

(BRASIL, 2017). 

 

Apesar de estar assegurada por normas que regem o país, a BNCC foi aprovada de 

forma aligeirada e com pouca divulgação para com a sociedade e os atores envolvidos no 

processo da educação, a consulta pública constava de visualização dos conteúdos disposto para 

cada disciplina seus objetivos onde foi exposto em forma alongada e muito cansativa onde nem 

todos se habilitavam a exercer seu poder de escolha, onde também deve se considerar que boa 

parte da população são desprovidas de conhecimento para exercer tal competência. Mais uma 

vez foi aprovada uma Base Nacional Comum, sem a participação de todos (embora os seus 

idealizadores persistem em afirmar que foi de ampla aceitação da sociedade). Uma maneira de 

impor o currículo, controlar o planejamento do professor a ser ministrado em sala de aula, esse 

funcionando como marionete nas mãos dos especialistas que ordenam o que deve ser ensinado 

na escola. Medidas que tem como objetivo preparar a população estudantil para a realização 

das avaliações externas, com o designo de obter a tão almejada meta no IDEB. Como adverte 

Freitas (2014, p.1092): 

 

É neste primeiro eixo fundante do processo pedagógico (objetivos/ avaliação) que a 

disputa com os reformadores se encontra neste momento, face à iniciativa destes para 

ampliar o papel da avaliação no controle da escola (Lei 13005/2014 do Plano Nacional 

de Educação) e por definir os objetivos de ensino (através de uma base nacional 

comum, também incluída no PNE) nos termos de uma matriz formativa que preserve 

o formato atual da escola e trave o par dialético dos conteúdos/métodos (com apoio 

da Lei de Responsabilidade Educacional em tramitação no Congresso). 

 

Nas palavras do autor é percebido as preocupações em relação ao Plano Nacional 

de Educação – PNE (2014 - 2024), e a BNCC, todos alinhados com as matrizes curriculares das 

avaliações externas, controlando as escolas e as levando a ensinar somente o básico para a 

população. Ao ser ensinado somente o básico, negam o direito da aprendizagem global, 

interferindo na formação e qualidade do trabalhador, aumentando o controle sobre a escola e 

camuflando as desigualdades sociais e acadêmicas. Nesse sentido Freitas (2014, p. 1090), 

afirma que: 

 

No entanto, juntamente com a exigência proclamada do acesso de todos ao básico, 

pela qual cobram a escola, aceitam em seguida a diferenciação acadêmica no “pós-

básico” intrínseca à escala de classificação do desempenho nas avaliações (abaixo do 

básico, básico, proficiente, avançado) a qual é justificada com fundamento em outra 

tese liberal: ir além do direito ao básico depende das “aptidões” e do “dom” das 

pessoas. Depende do esforço e mérito de cada um. Os liberais não convivem com a 

igualdade de resultados, apenas com a igualdade de oportunidades. Com esta lógica, 

mantêm-se intacto o funcionamento do processo de exclusão, transferindo-se a culpa, 

agora, para o próprio estudante quando aparecem as “justas diferenças” obtidas pelo 
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mérito de ter aproveitado as oportunidades, para além do básico (obrigatório) 

esperado na porta das empresas. Ao trabalhador, o básico; às elites, a formação ampla. 

 

Essas ações são consequências das políticas neoliberais presentes no Brasil a partir da 

década de 1990. O neoliberalismo na sua essência, acaba por classificar as pessoas por classe, 

desmerecendo o que prega a democracia, igualdade de condição para todos. Com as escolas não 

é diferente, as quais funcionam como aparelho ideológico do Estado capitalista, onde prepara a 

população para atuar nos postos de trabalho na sociedade. Como nos afirma Apple (2001, p. 

86). 

 

[...] muitos deles responsáveis por reformas curriculares e investigadores educativos, 

dizem-me que as escolas são motores para uma democracia meritocrática. Uma 

percentagem mais reduzida, com a qual, devo admitir, sinto, por vezes, bastante 

proximidade, analisa as escolas sob uma perspectiva mais estrutural. Dizem-me que 

as escolas são simplesmente mecanismos para a reprodução da divisão do trabalho. 

 

Os indivíduos que sobressaem nesse processo excludente, onde nem sempre são 

avaliados por mérito, haja vista que os melhores cargos não estão com quem realmente merece, 

nessa conjuntura são valorizados os apadrinhamentos e as indicações, desmerecendo quem tem 

a capacidade adquirida através do esforço próprio, sendo excluídos do mercado ou exercendo 

funções inferiores funcionando como um exército de reserva.  Nas palavras de Apple (2001, p. 

110): 

O aparelho cultural de uma determinada sociedade, especialmente a escola, encontra-

se organizado de tal maneira que colabora na produção de uma mercadoria - através 

do trabalho excedente dos seus empregados - que é, afinal, controlada e acumulada 

por um pequeno grupo da população. Os grupos de pessoas que não "podem" 

contribuir para a maximização de sua produção são rotulados e estratificados. 

Nesse sentido as escolas acabam funcionando como quase mercado, existindo uma 

competição acirrada por melhores resultados, onde sobressaem os alunos tidos como bons, 

aqueles que não se enquadram neste contexto são tidos como desajustados e a ideologia do 

capitalismo ainda prega que a culpa do desajustamento social é do próprio indivíduo, o currículo 

as orientações e as formas como são ministrados os conteúdos não tem relação direta com o 

desajustamento. Partindo desse pressuposto Apple (2001, p. 88) afirma que a classe dominante 

faz com que o indivíduo acredite que:  

 

O desajustamento é “merecido” pelo próprio desajustado, dado que os currículos 

explícitos e oculto, as relações sociais ao nível da sala de aulas e ainda as categorias 

através das quais os educadores organizam, avaliam e conferem significado às 

atividades encontradas na escola são interpretadas como sendo basicamente neutras.  
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O Estado mais uma vez se isenta do processo, colocando o próprio indivíduo como 

culpado pelo seu insucesso. As avaliações externas surgem como forma de prestar conta para a 

sociedade em busca da melhoria da educação básica, em uma tentativa de criar um mercado 

educacional para atender ao fracasso escolar. Segundo Reynaldo Fernandes, presidente do 

INEP em 2007, considerado mentor do IDEB. 

 

Quando se cria um sistema de avaliação e passa a haver responsabilização pelos 

resultados, os gestores vão se preocupar com as notas e as metas. Qual é a defesa desse 

sistema: se existe um mecanismo para atribuir responsabilidades, os gestores vão 

melhorar o ensino. Quais são as críticas? Eles podem tentar falsear as notas, excluir 

os alunos mais fracos. Nos estados Unidos, isso aconteceu. Esses argumentos não têm 

como ser revidados. Mas não pode deixar de dar um “remédio” para a educação por 

causa dos efeitos colaterais que ele pode causar. 

 

Os efeitos colaterais para educação estão custando muito caro para a população das 

classes populares, que acabam sendo excluídas do processo educacional, permanecendo na 

escola por um período maior, porém excluídas por não se adequar aos novos paradigmas da 

educação.  Freitas (2007, p.979) expõe essa situação: 

 

As professoras de 4ª série estão surpresas pelo fato de a pobreza ter chegado até elas 

sem saber as disciplinas escolares. Têm razão de estar surpresas. Antes, os mais pobres 

eram expulsos mais cedo da escola, portanto não chegavam à quarta série. Essa 

surpresa é, ao mesmo tempo, um elemento de denúncia da precariedade com que eles 

percorrem o sistema educacional. Pusemos a pobreza na escola e não sabemos como 

ensiná-la. Nenhum processo de avaliação externo resolverá isso. A solução 

equivocada tem sido liberar o fluxo e deixar de reprovar para esconder o fracasso. Não 

que a reprovação tivesse sentido, mas pelo que foi substituída? 

 

 

O sobredito autor esclarece que é contra a reprovação, mas que não pode fazer disso 

o foco da atuação das políticas públicas, relata que nem toda reprovação se dá por causas 

pedagógicas e que combater a reprovação é apenas uma parte da solução, reduzir os índices de 

reprovação é necessário, porém, não é suficiente. Entretanto, dada a composição do IDEB, ele 

poderá estimular no curto prazo a liberação do fluxo para reduzir a reprovação, ajustando o 

tempo de permanência do aluno na escola e aumentando o valor do IDEB, sem que isso 

necessariamente signifique aumento do desempenho do aluno (FREITAS, 2007). As metas do 

IDEB veem sendo calculadas a partir de 2005 com projeção até 2022 onde o Brasil pretende 

alcançar a media 6,0 como pode ser conferido nas tabelas abaixo. 
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Tabela 1:  IDEB Brasil: Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 IDEB Observado Metas 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Total      3,8      4,2      4,6     5,0     5,2     5,5      3,9       4,2    4,6     4,9     5,2     6,0  

Dependência Administrativa 

Estadual      3,9      4,3      4,9     5,1     5,4     5,8      4,0       4,3    4,7     5,0     5,3     6,1  

Municipal      3,4      4,0      4,4     4,7     4,9     5,3      3,5       3,8    4,2     4,5     4,8     5,7  

Privada      5,9      6,0      6,4     6,5     6,7     6,8      6,0       6,3    6,6     6,8     7,0     7,5  

Pública      3,6      4,0      4,4     4,7     4,9     5,3      3,6       4,0    4,7     4,7     5,0     5,8  

 

Tabela 2: IDEB Brasil: Anos Finais do Ensino Fundamental 

 IDEB Observado Metas 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Total      3,5      3,8      4,0     4,1     4,2     4,5      3,5       3,7    3,9     4,4     4,7   5,,5  

Dependência Administrativa 

Estadual      3,3      3,6      3,8     3,9     4,0     4,2      3,3       3,5    3,5     4,2     4,5     5,3  

Municipal      3,1      3,4      3,6     3,8     3,8     4,1      3,1       3,3    3,3     3,9     4,3     5,1  

Privada      5,8      5,8      5,9     6,0     5,9     6,1      5,8       6,0    6,0     6,5     6,8     7,3  

Pública      3,2      3,5      3,7     3,9     4,0     4,2      3,3       3,4    3,4     4,1     4,1     5,2  

 

Tabela 3: IDEB Brasil: Ensino Médio 

 IDEB Observado Metas 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Total      3,4      3,5      3,6     3,7     3,7     3,7      3,4       3,5    3,7     3,9     4,3     5,2  

Dependência Administrativa 

Estadual      3,0      3,2      3,4     3,4     3,4     3,5      3,1       3,2    3,3     3,6     3,9     4,9  

Privada      5,6      5,6      5,6     5,7     5,4     5,3      5,6       5,7    5,8     6,0     6,3     7,0  

Pública      3,1      3,2      3,4     3,4     3,4     3,4      3,1       3,2    3,4     3,6     4,0     4,9  
Os resultados marcados em cinza referem-se ao Ideb que atingiu a meta. Fonte: Saeb e Censo Escolar (2017). 

 

Os dados revelam que nos anos iniciais da educação básica o Brasil vem alcançando 

as metas projetadas com maior facilidade, enquanto os índices dos anos finais e ensino médio 

está longe de atingir a média seis esperada para 2022, demonstrando o baixo desempenho dos 

alunos nos testes e também os poucos investimentos em políticas públicas para essa etapa do 

ensino, onde os problemas são evidentes e tem repercutido nas mídias vinculadas em todo país.  

Algumas ações têm sido adotadas como a reforma do Novo Ensino Médio, realizada 

pelo governo como Medida Provisória nº 746/2016, O texto estabelece a segmentação de 

disciplinas de acordo com áreas do conhecimento e a implementação gradual do ensino integral. 

Quanto as alterações no currículo, este será dividido entre conteúdo comum e assuntos 

específicos de acordo com o itinerário formativo escolhido pelo estudante (linguagens, 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992
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matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica). Português e 

Matemática continuam obrigatórios nos três anos do ensino médio, assegurado, às comunidades 

indígenas, o ensino de línguas maternas (BRASIL, 2016). 

Após várias críticas da população o texto reinclui como disciplinas obrigatórias 

Artes e Educação Física, que tinham sido excluídas pelo texto original da MP. Entre as línguas 

estrangeiras, o Espanhol não será mais obrigatório, ao contrário do Inglês, que continua 

obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental. Já as disciplinas de Filosofia e Sociologia, 

que tinham sido excluídas pelo Poder Executivo, passarão a ser obrigatórias apenas na BNCC, 

assim como Educação Física e Artes. A inclusão de novas disciplinas obrigatórias na BNCC 

dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação do ministro da 

Educação. A organização do Ensino Médio poderá ser na forma de módulos ou sistema de 

créditos com terminologia específica. O aluno ainda contará com o ensino técnico sendo que 

para cursar a formação técnica de nível médio, o estudante precisa cumprir ao longo de três 

anos 2,4 mil horas do ensino regular e mais 1,2 mil horas do técnico. A nova legislação prevê 

que essa formação ocorra dentro da carga horária do ensino regular, desde que o aluno continue 

cursando Português e Matemática. Ao final do Ensino Médio, o aluno obterá o diploma do 

ensino regular e um certificado do ensino técnico, os professores da formação técnica poderão 

ser profissionais de notório saber em sua área de atuação ou com experiência profissional 

atestados por titulação específica ou prática de ensino (BRASIL, 2017). 

 As críticas em relação a medida provisória do novo ensino médio giram em torno 

de questionamentos de que a reforma foi feita por meio de medidas provisórias, sem o debate 

com professores, aluno, especialistas e a sociedade. E quanto a proposta do ensino integral 

questiona-se de como os Estados e Municípios financiarão. 

 Freitas (2007, p.982) coloca que “[...] A melhoria do ensino, de fato, não vai ocorrer 

por cobranças a distância, mas por políticas de Estado que levem ações locais nos municípios, 

entre elas à avaliação institucional das escolas pelo envolvimento de seus atores [...]. ” Ação 

que não foi pensada pelo governo sancionando a lei da reforma do ensino médio sem a consulta 

prévia dos educadores, pais e estudantes. 

Com o novo direcionamento das políticas sociais e o papel do Estado que atua como 

gerenciador, financiador e avaliador de políticas, as ações se demonstram falhas para o 

atendimento da população, afastando dela os que mais precisam a classe popular. Nas palavras 

de Sacristán (2000) conclui- se que o currículo prescrito agrupa e separa os saberes por cursos 

e por ciclos determinando o tempo da aprendizagem de cada aluno. Nesse contexto, o Estado 
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tem a pretensão de definir precisamente o que ensinar e quando ensinar, regulando o currículo 

e controlando o processo pedagógico, o que traz implicações para uma educação de qualidade. 

Nesta linha caminham as avaliações que utilizam seus resultados para as projeções 

do IDEB, como o Plano de Ações Articuladas – PAR, o qual tem impactado na elevação desse 

índice. Nesse sentido, será abordado no item seguinte algumas considerações sobre o PAR. 

4.1.4 O Plano de Ações Articuladas - PAR  

  

No segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é lançado no dia 15 

de março de 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação- PDE, como uma política de 

regulação da Educação Básica Após o lançamento do PDE, por meio do Decreto nº 6.094 de 

24 de abril de 2007, o presidente Lula divulgou o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação - PMCTE, em que as metas principais aportam na promoção do regime de 

colaboração entre os entes federados no sentido de propiciar a melhoria da Educação Básica, 

onde visa a superação das desigualdades no país.  

O objetivo principal do plano é a educação básica, focando a formação e à 

valorização docente, ao financiamento e à garantia de acesso. Algumas iniciativas já foram 

tomadas entre essas: a)  formação de professores: o programa Universidade Aberta do Brasil, 

por meio de um sistema nacional de Educação Superior a distância, visa capacitar professores 

da Educação Básica pública que ainda não têm graduação, formar docentes e propiciar 

formação continuada; b) estabelecimento de piso salarial nacional para professores 

constitucionalmente assegurado; c)  substituição do antigo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério -Fundef pelo Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - Fundeb  e ampliação dos repasses da União ao Fundo; d) combinação entre os 

resultados de desempenho escolar e os resultados de rendimento escolar por meio da criação do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb; f) apoio à gestão escolar baseado no 

planejamento participativo com  o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE Escola;  e) 

lançamento do Plano de Ações Articuladas- PAR;  f) acesso ao mundo digital: energia elétrica 

(Programa Luz para Todos na Escola), equipamentos e formação (Programa Nacional de 

Informática na Educação – Proinfo), conectividade (Programa Governo Eletrônico: Serviço de 

Atendimento ao Cidadão – GSAC e TV Escola) e produção de conteúdos digitais (Portal 

Domínio Público, Portal de Periódicos da Capes e Programa de Conteúdos Digitais Educativos).  

Para Saviani (2007, p. 13), 

https://www.google.com/url?q=https://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/noticias/12813/perguntas-e-respostas-o-que-e-e-como-funciona-o-fundeb/&sa=U&ei=9ET5UcKBAdC2rgHDroH4CQ&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGL3c1gQEsf2H5SLqGCj9xvdT7cMA
https://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/noticias/17208/perguntas-e-respostas-o-que-e-o-ideb-e-para-que-ele-serve/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18778
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-perguntas-frequentes
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-perguntas-frequentes
http://tvescola.mec.gov.br/
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O PDE assume plenamente, inclusive na denominação, a agenda do “Compromisso 

Todos pela Educação”, movimento lançado em 6 de setembro de 2006 no Museu do 

Ipiranga, em São Paulo. Apresentando-se como uma iniciativa da sociedade civil e 

conclamando a participação de todos os setores sociais, esse movimento se constituiu, 

de fato, como um aglomerado de grupos empresariais com representantes e patrocínio 

de entidades como o Grupo Pão de açúcar, Fundação Itaú-Social, Fundação Bradesco, 

Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho, Fundação Educar-

DPaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça Parte-Instituto, Brasil Voluntário, Instituto 

Ayrton Senna, Cia Suzano, Banco ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre 

outros. 

 

Na visão do autor, o PDE tem como objetivo tornar a educação um compromisso 

de todos apresentando na sua base um conjunto de ações já existentes e outras novas. Há de 

questionar também a participação dos empresários neste contexto. Freitas (2011), abre 

discussão a esse respeito relatando que tal forma de gestão em que grupos empresariais lançam 

estratégia para gerir o ensino através da terceirização, não é algo novo o que já vem ocorrendo 

no Brasil através da Organização Não – Governamental - ONG “Parceiros da Educação”, 

implantando modelos americanizados de gestão educacional a exemplo das Escolas Charters, 

que são nada mais nada menos, que escolas privatizadas que funcionam sob contrato anual, com 

metas específicas para serem atingidas. 

Saviani (2007) e Freitas (2011), refletem os rumos que a educação vem tomando 

no Brasil, funcionando como quase mercado, cujo interesse maior é formar o consumidor. Neste 

contexto, estão as políticas do Plano de Ações Articuladas - PAR, implantadas pelo governo 

federal, porém visam também atender os interesses dos grupos empresariais e melhorar o IDEB. 

Entretanto é importante salientar que as reformas do estado também apontam para 

uma nova racionalidade com base na ideia de individualismo e meritocracia. 

Werle (2009) analisa o PAR no contexto do PDE cogitando que a origem do PAR 

está associada ao PDE, implantado no segundo mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

(2007 a 2010), pelo Ministro da Educação e Cultura, Fernando Haddad, com a justificativa de 

que era necessário para melhorar a qualidade da Educação no Brasil.  

Entretanto, Voss (2011, p.48), crítica a forma de como o PDE foi decretado, 

afirmando que:  

Ao decretar o PDE, o governo Lula rompeu com as propostas defendidas 

historicamente por seu partido (Partido dos Trabalhadores - PT) e com as práticas 

históricas de construção democrática de projetos e planos para a Educação, indo na 

contramão de outros movimentos históricos como os processos políticos de definição 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) e do Plano 

Nacional de Educação (Lei n.10.172/01) nos quais houve intensa participação social. 
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O PDE, não contou com a participação da população nos seguimentos educacionais 

e sociais, de movimentos sindicais e representação dos educadores e os demais profissionais da 

educação, ou seja, as discussões em torno do novo Plano não foram democráticas, o que levou 

a receber várias críticas quanto a sua formulação. O que tem provocado também análises 

rigorosas ao PMCTE, que conta com forte influência da iniciativa privada, dentre esses o 

movimento “Todos pela Educação” que apesar de se definir como representação da sociedade 

civil, é em sua maioria composta por grupos empresariais como define Voss (2011) “ uma rede 

política que congrega agentes sociais, intelectuais, empresas, instituições públicas e privadas e 

grupos de interesse heterogêneos, articulados em torno de um discurso comum” (p. 52).  

Sobre esta questão se consagram as discussões de Saviani (2007) e Freitas (2011) 

mencionadas no início deste texto, os quais relatam a presença de grupos empresariais no 

contexto da apresentação do PDE. 

Camini (2011) aponta estreitamento entre o governo e a iniciativa privada na 

educação, relatando que em setembro de 2006, quando o movimento “Todos pela Educação” 

foi apresentado ao público, o governo estava presente na cerimônia. Observa também que muito 

foi aproveitado dos princípios elencados pelo Movimento como metas a serem alcançadas pelo 

Brasil, pois estas foram facilmente assimiladas pelo Plano Governamental.    

Essa é mais uma evidencia do neoliberalismo, onde o Estado se desresponsabiliza 

das políticas sociais repassando atribuições e recursos público para o mercado lucrativo. Peroni 

(2009) coloca que nesse sentido as conquistas dos trabalhadores, sindicatos e movimentos 

sociais obtidas no pós-guerra, são, severamente ameaçados. 

Camargo; Novais; Gutierres e Chaves (2017, p. 106-107), abordam que: 

 O Plano de Ações Articuladas –PAR foi criado pelo PMCTE para dar operacionalidade as 

suas diretrizes e assim “melhorar a qualidade da educação nos sistemas municipais e 

estaduais. O PAR se configura como o conjunto articulado de ações, algumas delas apoiadas 

técnica e financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas 

do Compromisso e a observância das suas diretrizes. 

 

A adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, é realizada 

voluntariamente por Municípios, Estados e Distrito Federal, porém essa adesão implica em 

responsabilidade do ente federado em promover qualidade na Educação Básica em seu campo de 

competência, que será expresso pelo cumprimento de meta de evolução do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Salientando que após a adesão os Municípios, Estados 

e Distrito Federal elaboram seus planos de ação recebendo apoio da União mediante ações de 

assistência técnica ou financeira. 

A respeito da adesão voluntária dos municípios Roos (2015, p. 104), coloca que: 
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[...] a questão da “adesão voluntária”, que poderia ser chamada de compulsória, pois 

o que ocorre é a sua quase imposição política, a sua quase ingerência na capacidade 

de autonomia dos entes federados. Os municípios carentes de recursos financeiros 

acabam aderindo para disporem de mais recursos, com a intenção de melhorar a 

qualidade da educação local. Sabe - se que, para poder qualificar o atendimento aos 

alunos, são necessários recursos e equipamentos, e que através destas adesões estes 

podem ser recebidos do Governo Federal nas escolas da rede municipal. 

 

 O processo de municipalização do ensino causou consequências no que tange a 

implementação e execução de políticas públicas, principalmente pela falta de recursos. A 

Constituição federal de 1988 eleva os municípios a condição de entes federados, dotando de 

autonomia, política, normativa, administrativa e financeira. Para garantir o que expressa o 

“Artigo 206 da CF, o qual afirma que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, 

os quais destaca o VI -  gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII -  garantia 

de padrão de qualidade ” (BRASIL, 1988). Com recursos insuficientes para garantir o padrão 

de qualidade, os municípios buscam nos planos do governo federal a oportunidade de buscar 

fundos para a execução das políticas. 

Camargo, et al (2017, pp. 106-107), colocam que o PAR é concebido como um 

documento plurianual e multidimensional, constituído de quatro dimensões:   gestão 

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

pedagógicas e avaliação; infraestrutura física e recursos pedagógicos. Cada dimensão é 

composta por áreas de atuação e cada área apresenta indicadores específicos, perfazendo um 

total de oitenta e dois indicadores, que segundo o manual do PAR (2013, p.29), são distribuídas 

da seguinte forma: 

 

Quadro 3: Dimensões e Áreas do PAR 

(Continua) 

Dimensão 1- Gestão Educacional- são 5 áreas e 28 indicadores 

Área 1 - Gestão Democrática: Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino (7 indicadores).  

Área 2 – Gestão de pessoas (9 indicadores).  

Área 3 – Conhecimento e utilização de informação (6 indicadores).  

Área 4 – Gestão de finanças (3 indicadores).  

Área 5 – Comunicação e interação com a sociedade (3 indicadores).  

 

Dimensão 2 - - Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar – são 5 áreas e 17 

indicadores: 

Área 1 - Formação inicial de professores da educação básica (4 indicadores).  

Área 2 – Formação continuada de professores da educação básica (4 indicadores).  



99 
 

  

Área 3 – Formação de professores da educação básica para atuação em educação especial/ 

atendimento educacional especializado, escolas do campo, em comunidades quilombolas ou escolas 

indígenas (4 indicadores).  

Área 4 – Formação de professores da educação básica para cumprimento das Leis 9.795/99, 

10.639/03, 11.525/07 e 11.645/08 (1 indicador).  

Área 5 – Formação de profissionais da Educação e outros representantes da comunidade escolar (4 

indicadores).  

 

Dimensão 3 – Práticas Pedagógicas e Avaliação – são 3 áreas e 15 Indicadores 

Área 1 - Organização da rede de ensino (7 indicadores).  

Área 2 – Organização das Práticas Pedagógicas (6 indicadores).  

Área 3 – Avaliação da aprendizagem dos alunos e tempo para assistência individual/coletiva aos alunos 

que apresentam dificuldade de aprendizagem (2 indicadores).  

 

Dimensão 4 - Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos – são 4 áreas e 22 indicadores: 

 

Área 1 -Instalações físicas da secretaria municipal de educação (2 indicadores).  

Área 2 – Condições da rede física escolar existente (12 indicadores).  

Área 3 – Uso de tecnologias (4 indicadores).  

Área 4 – Recursos pedagógicos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que considerem a 

diversidade das demandas educacionais (4 indicadores).  

 

Fonte: Elaboração da autora com base no Manual Orientações para elaboração do Plano de Ações Articuladas dos 

Municípios (2001-2014, p.28-29).  

 

 Para a elaboração do PAR inicialmente deve ser feiro um diagnóstico da Educação 

Básica dos sistemas de ensino com auxílio de equipe técnica, identificando as medidas mais 

apropriadas para a gestão do sistema, objetivando a melhoria da qualidade da Educação Básica 

(CAMINI 2011). 

Tendo como referência as quatro dimensões, os estados, Distritos Federal e 

municípios elaboram o diagnóstico situacional da educação, onde conferem pontuação para os 

indicadores das áreas. Camargo, et al (2017, p. 107), afirma que “ a primeira versão do PAR 

prevê planejamento para o período de 2007 a 2011, enquanto a sua segunda versão foi efetivada 

de 2011 a 2014. ” 

Os critérios de pontuação, de acordo com o Manual de orientações para Elaboração 

do PAR do Município, são os seguintes: 

1) Pontuação 1: situação crítica, e serão necessárias ações imediatas, 

além do planejamento de médio e longo prazo; 

2) Pontuação 2: situação insuficiente, e serão necessárias ações 

planejadas de curto, médio e longo prazos; 

3) Pontuação 3: situação favorável, porém o município pode 

implementar ações para melhorar o seu desempenho; 
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4) Pontuação 4: situação positiva, e não serão necessárias ações 

imediatas. Todo diagnóstico é realizado através do Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle - SIMEC do Ministério da Educação. Esse 

sistema é composto por 54 módulos, com diversas funções: gerencial, 

administrativo, de planejamento, de monitoramento e de controle. 

O SIMEC, tem funcionado como recurso tecnológico de monitoramento e avaliação 

das Políticas do PAR pelo governo Federal. Como afirma Balbe (2010, p. 2): 

 

No Brasil, como no resto do mundo, o governo eletrônico se amplia na segunda 

metade da década de 1990, envolvendo as mais diversas áreas e indivíduos. A partir 

dessa data ocorre maior uso de grandes bancos de dados, tanto para acumular registros 

quanto para gerenciar informações relevantes. Os avanços tecnológicos têm auxiliado 

também o aprimoramento da tomada de decisões em especial nos setores que mantêm 

contato direto com a população, em que a resposta tempestiva é uma questão 

essencial. 

 

Com essas ações o Estado passa a assumir um papel de regulador e controlador de 

Políticas Públicas, controlando através dos sistemas operacionais as ações e os resultados dos 

municípios. Na visão de Barroso (2000, p.11), “ O Estado devolve as táticas, mas conserva as 

estratégias, ao mesmo tempo em que substitui um controle direto, centrado no respeito das 

normas e dos regulamentos, por um controle remoto, baseado nos resultados”. 

No aspecto legal sobre a política do PAR é importante destacar a Lei nº 12.695, de 

julho de 2012, que em seu artigo 1º estabelece “O apoio técnico ou financeiro prestado em 

caráter suplementar e voluntário pela União às redes públicas de Educação Básica dos Estados, 

do Distrito Federal, será feito mediante à pactuação de Plano de Ações Articuladas” (BRASIL, 

2012, s/p). De forma que se no Decreto nº 6.097 (BRASI, 2007a) a referência era o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, essa Lei contém prescrições sobre o PAR, portanto, 

“o PAR passa a ter objetivos que antes eram do Plano de Metas, bem como instâncias de gestão 

e uma cadeia de responsabilidades, procedimentos e relações” (FARENZENA, MARCHAND, 

2014, p. 801), sendo a qualidade da educação não mais ligada diretamente às diretrizes do Plano 

de Metas, mas sim ao Plano Nacional de Educação.  

Nesse sentido, vale ressaltar que o governo da presidente Dilma Rousseff (2011-

2014), dá continuidade a este elemento de organização do planejamento educacional brasileiro, 

especialmente, quando vinculado à concretização das ações do Plano Nacional de Educação 

(2014-2024). O prosseguimento dessa vinculação é afirmado pelo MEC, conforme se lê no 

documento: “Planejando a próxima década: alinhando os planos de educação”, que o PAR é 

um instrumento importante para “auxiliar os entes federados a atingir as metas pactuadas em 
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seus respectivos planos de educação” (BRASIL,2014, p. 10), reafirmando, assim, o texto da Lei 

nº 12.695, de julho de 2012.  

O terceiro ciclo do PAR, compreende os anos de 2016 a 2019, nesta etapa os estados 

e os municípios são orientados a fazerem o diagnóstico de suas redes tendo por base 

informações atualizadas para elaborarem os seus Planos de ações articuladas – PAR. Nesta fase 

também está articulado ao PNE (2014-2024) em todas as vinte metas e estratégias relacionadas 

à educação básica. 

No tópico seguinte foi abordado o contexto da educação do campo, uma vez que o 

objetivo deste estudo é analisar as políticas do PAR nas Escolas do Campo nos municípios de 

Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, as abordagens compreendem desde o processo de 

colonização as lutas atuais em favor da permanência da educação campesina. 

 

4.1.5 As Lutas pela Educação do Campo 

 

O ensino rural no Brasil, na sua forma regular iniciou-se no fim do 2º Império, 

porém, foi com o Plano Nacional de Educação de 1812, que D. João VI incluiu um dispositivo 

ao estabelecer que “no 1º grau da instrução pública se ensinariam todos os conhecimentos que 

são essenciais aos agricultores, artistas e comerciantes” (CALAZANS, 1993, p. 15). Com a 

reforma de 1826, o Plano Nacional de Educação coloca como Ensino do 2º Grau, o 

“conhecimento dos terrenos, dos produtos naturais da maior utilidade nos usos da vida”. 

Contudo, ainda no século XIX, por meio do Decreto de nº 7.247/1870, foi instituído no Ensino 

de 1º Grau, noções de lavoura e horticultura. 

Com a crise cafeeira em 1930 e com a mudança na política econômica brasileira, a 

população campesina inicia um processo de migração para as cidades, provocando um aumento 

populacional, gerando problemas em absorver a mão de obra excedente pelo mercado urbano, 

e diante disso surgem as novas ideias para a Educação Rural através do Movimento dos 

Pioneiros da Escola Nova, com o ruralismo pedagógico. Nesse mesmo período, o país torna-se 

palco de ideias liberais na educação através do movimento denominado Escolanovismo, que 

deu origem aos ideários do ruralismo, que questionava sobre a educação rural, os seus 

conteúdos e a formação dos professores, com o objetivo de conter o êxodo rural e oferecer uma 

educação centrada no trabalho do campo. Porém, o que estava em questão era evitar que os 

trabalhadores vindos do campo pudessem ocupar os postos de trabalho do homem da cidade, e 

também poderia proliferar outro problema: o aumento das periferias das cidades, vindo a 
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ocasionar situações que alterassem a paz da classe dominante residente nos grandes centros 

urbanos. 

No entanto, essa Educação do Campo, pensada pela classe dominante estava longe 

de atender a diversidade do homem campesino, apesar de esse período ter sido de grande valia, 

pois, os ruralistas pedagógicos colocaram a população do campo no cenário da política 

educacional, mas a exclusão vivida por crianças, jovens e adultos do campo ainda era 

acentuada, visível e propulsora da elevação das taxas de analfabetismo. 

A partir da década de 1980 o país adota como política econômica o modelo 

neoliberal globalizado, com essa mudança o governo tinha entre as metas a migração dos povos 

do campo para os centros urbanos, com a intenção de que as terras ficassem à disposição dos 

grandes latifúndios e empresas multinacionais. Percebemos, portanto, que a visão do governo 

passa a ser outra, já que na primeira metade do século XX a sua intenção era fixar o homem no 

campo para atender a classe dominante, na segunda metade do século os interesses mudam e a 

intenção dos defensores das políticas educacionais conservadoras caminhava por um 

direcionamento contrário, cujo pensamento era expulsar o homem do campo para atender aos 

interesses do agronegócio. Sem alternativa, os camponeses iniciam o processo migratório para 

as cidades, como única alternativa de sobrevivência, engrossando as fileiras dos excluídos, 

socialmente. 

Segundo Santos (2016, p. 168):  

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe o respeito às especificidades da educação rural, 

e com ela foi possível que os trabalhadores do campo e intelectuais, comprometidos 

com uma educação progressista para os camponeses, organizassem-se para participar 

dos debates que originaram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9.394/1996, a qual afirma a garantia do respeito a diversidade do campesino. Com 

fruto dessa luta, a referida Lei contemplou algumas reivindicações dos camponeses, 

dentre estas as adequações curriculares às especificidades do meio rural.  

 

Ainda segundo a autora, com essa abertura política e legal, os movimentos sociais 

passaram a discutir a mudança na terminologia da Educação Rural, propondo a mudança do 

termo de Educação Rural para Educação do Campo.  

A partir de 1980, os movimentos sociais do campo, principalmente o Movimento 

Sem Terra – MST - iniciam uma discussão em torno da escola necessária ao campo, uma escola 

que fosse pensada e que refletisse os ideais do homem do campo, a sua cultura e sua 

especificidade. Essas discussões iniciais começam a tomar corpo no I Encontro Nacional de 

Educadores da Reforma Agrária - I ENERA, realizado em 1997, em seguida, nas Conferências 
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Nacionais por Educação do Campo, realizadas em 1997, 1998 e 2004, dentre outras, com a 

participação de entidades internacionais, da sociedade civil e de órgãos do governo. (ARROYO; 

FERNANDES, 1999).  

Partindo desse pressuposto, observamos que a Educação do Campo, nasce das lutas 

dos movimentos sociais, realizadas pelos próprios trabalhadores e suas organizações, buscando 

garantia de direitos para que o homem do campo pudesse refletir no espaço escolar o seu modo 

de ser e viver. 

A partir desses movimentos, por uma educação voltada aos interesses do homem 

do campo, inicia-se um processo de conquistas que reconhecem e legitimam as lutas, levando 

em consideração as especificidades da população campesina, como as Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo, instituídas pelas Resoluções CNE/CEB nº 

1/2002 e CNE/CEB nº 2/2008; o Parecer CNE/CEB nº 1/2006 que reconhece os Dias Letivos 

da Alternância; a Resolução CNE/CEB nº 4/2010 que reconhece a Educação do Campo como 

modalidade específica e define a identidade da escola do campo; o Decreto nº 7.352, de 4 de 

novembro de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo e sobre o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária ( PRONERA). 

Recentemente, aconteceram as Conferências Estaduais e Nacionais da Educação - 

CONAEs, com o objetivo de discutir as propostas para o Plano Nacional de Educação, com a 

participação ativa dos movimentos sociais do campo. O resultado para essa participação teve 

saldo positivo, visto que o PNE se transforma em Lei, sob nº 13.005/2014, sendo este composto 

por 20 metas para a educação brasileira nos próximos dez anos, ou seja, de 2014 à 2024. Em 

quase todas as metas há referência para os povos do campo e as suas necessidades no campo 

educacional, como formação de professores e material didático, entre outros temas necessários 

para o progresso da Educação do Campo, em consonância com os movimentos sociais e o 

governo. 

As conquistas em torno da Educação do Campo cresceram e, em 2012 o Governo 

Federal instituiu mais uma política de Educação do Campo denominada de Programa Nacional 

de Educação do Campo - PRONACAMPO, a qual está sendo avaliada pelo Fórum Nacional de 

Educação do Campo - FONEC, como um programa que está dentro da lógica do agronegócio, 

ou da Educação Rural, cujo objetivo é formar mão de obra na perspectiva mercadológica. Nesse 

sentido, Ribeiro (2010) avalia como sendo o PRONERA o programa que maior aderência 

possui com a gênese da Educação do Campo, ao revelar o protagonismo dos movimentos 

sociais. 
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No intuito de compreender o verdadeiro significado da Educação do Campo, é 

necessário analisá-la sob a ótica da perspectiva marxista, observando as categorias de 

universalidade, particularidade e singularidade.  

Para Santos (2016, p. 170),  

 

A Educação do Campo tem seu espectro de ações desde a particularidade quando 

nasce da ‘experiência de classe’ de camponeses organizados em movimentos sociais 

e envolve diferentes sujeitos, às vezes com diferentes posições de classe, e vai se 

inserindo na totalidade ou universalidade quando luta pelo acesso dos trabalhadores 

ao conhecimento produzido na sociedade problematizando-os, criticizando o saber da 

classe dominante e a hierarquização epistemológica da pedagogia que se coloca à 

serviço da classe dominante, à qual desconhece os camponeses como produtores de 

conhecimento e que resiste a construir referências próprias para a solução de 

problemas de uma outra lógica de produção e de trabalho que não seja a do trabalho 

produtivo para o capital.  

 

Nesta mesma vertente Caldart (2009, p. 37) expressa sobre a Educação do Campo: 

Ela é um movimento real de combate ao “atual estado de coisas”: movimento prático, 

de objetivos ou fins práticos, de ferramentas práticas, que expressa e produz 

concepções teóricas, críticas a determinadas visões de educação, de política de 

educação, de projetos de campo e de país, mas que são interpretações da realidade 

construídas em vista de orientar ações/lutas concretas. 

 

A Educação do Campo que nasce das lutas dos trabalhadores campesinos, visando 

buscar recursos para superar o sistema capitalista e a hegemonia da classe dominante, retorna 

ao ideário marxista de uma educação emancipatória e rompe com os ideais dos rígidos 

esquerdistas, os quais colocam o conhecimento científico acima de tudo. A relação estabelecida 

entre educação e o modo de produção camponês, recoloca em cena da pedagogia, a concepção 

das práxis como princípio educativo, constituidora fundamental do ser humano. (MARX, 

1983). 

Santos (2016) faz uma análise na visão marxista sobre a educação, a qual segundo 

a autora é feita observando o modo capitalista de produção, como processo articulado às 

relações de produção desenvolvidas para subordinação do trabalho ao capital. A autora ainda 

complementa a sua fala relatando que para haver desenvolvimento do capital com a produção 

marcada pela lei da oferta e da procura, por meio das relações de trabalho, era necessário no 

tempo de Marx e ainda continua sendo atualmente, o desenvolvimento da classe trabalhadora, 

de maneira que esta classe aceite as exigências do modo capitalista de produção como leis 

naturais evidentes. 

Ao longo do tempo a escola tem se apresentado como aparelho ideológico do 

Estado a serviço da classe dominante, reproduzindo a sua cultura e produzindo trabalhadores 
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com competências técnicas ao desenvolvimento do capitalismo. As críticas de Marx em torno 

da educação burguesa versam sobre uma educação fragmentada, improdutiva e prolongada, que 

se analisadas com base no trabalho docente, concluímos que desperdiçava tempo, saúde e 

energia das crianças, o que ainda continua acontecendo atualmente. A defesa por uma educação 

do campo emancipatória tem como pressuposto superar a fragmentação do conhecimento e 

libertar da alienação do sistema capitalista, garantindo uma educação que esteja a serviço do 

desenvolvimento do homem que valorize a sua cultura e sua especificidade. 
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CAPÍTULO IV 

 

[...] o primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história, é que os homens devem 

estar em condições de viver para poder “fazer história”. Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, 

te habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios que 

permitam a satisfação destas necessidades, a produção da própria vida material, (MARX; Engels, 1832) 

 

 5 UM ENFOQUE NO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES 

 

Esse capítulo tem como finalidade apresentar as pesquisas realizadas no Banco de 

dados de Teses e Dissertações da CAPES, referente ao objeto de pesquisa intitulado “O Impacto 

das Políticas do PAR no IDEB das Escolas do Campo em Municípios da Bahia”. Ao realizar a 

pesquisa com esse título nenhum dado foi encontrado. Porém, em outras tentativas com títulos 

semelhantes como “O Impacto das Políticas do PAR no IDEB das Escolas do Campo”, também 

não constou de nenhum resultado. Deste modo, então, foi realizada uma busca por produções 

cientificas com o tema “Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Políticas do Plano 

de Ações Articuladas”, o que gerou um número expressivo de produções. Para o primeiro título 

foram encontradas 65 dissertações de mestrado e 28 teses de doutorado; já para o segundo título, 

foram encontradas 986.854 dissertações de mestrado e 228.218 teses de doutorado. Os dados 

revelam o grande interesse no campo cientifico para as pesquisas da área educacional, refletindo 

preocupação com as políticas para a educação que vêm sendo adotadas a partir da década de 

1990, onde há uma redefinição do papel do Estado para as políticas sociais. Como nos esclarece 

o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado- PDRAE: 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel 

do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social pela via da produção de bens e serviços para fortalecer-se na função de 

promotor e regulador desse desenvolvimento (BRASIL, 1995, p. 12). 

 

Essa nova forma de se pensar em políticas públicas ganha grande foco durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC nos anos de 1990, onde o referido presidente 

inicia uma política de Estado volvida para as ações do mercado globalizado, no qual o interesse 

estava voltado para medidas reformista de curto, médio e longo prazo, confirmando um 

cruzamento entre o Estado e o mercado. O PDRAE aponta como principais fatores para a crise 

do Estado:  

[...] (1) uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda do crédito por parte do 

Estado e pela poupança pública que se torna negativa; (2) o esgotamento da estratégia 

estatizante de intervenção do Estado, a qual se reveste de várias formas: o Estado do 
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bem-estar social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de importações 

no terceiro mundo, e o estatismo nos países comunistas; e (3) a superação da forma 

de administrar o Estado, isto é, a superação da administração pública burocrática 

(BRASIL, 1995, p. 15). 

 

Com a crise fiscal do Estado, era necessário um novo modelo de administração 

pública que fortalecesse o Estado surgindo o modelo gerencial que já foi explorado no primeiro 

capítulo desta pesquisa. 

O que estabeleceu um certo desconforto, foi o quantitativo de produções referentes 

a Educação do Campo, demonstrando o pouco interesse dos pesquisadores, onde se faz aqui 

uma notória observação haja vista que, para que a população campesina permaneça no campo 

é necessário oferecer possibilidades para essa permanência e a educação é uma das necessidades 

básicas dessa população. Esse quadro de desinteresse pela Educação do Campo, retrata também 

nas implementações de políticas públicas para o campo, o que tem ocasionado um esvaziamento 

das escolas campesinas, por muitas vezes levando ao fechamento por falta de público, ou 

simplesmente, os governos entendem que é mais fácil transportar os alunos para os centros 

urbanos gerando um outro problema referente a situação das estradas e transportes. 

Diante de todas essas constatações justifica o volume de pesquisas científicas em 

políticas públicas, evidenciando a preocupação dos pesquisadores com o atual cenário das 

políticas sociais no Brasil. 

 

5.1 As Compreensões sobre as Pesquisas do Tipo Estado da Arte  

 

As pesquisas do tipo “Estado da Arte” ou “Estado do Conhecimento” se revelam 

como sendo bibliográficas tendo como principal finalidade apresentar o que já se tem publicado 

sobre o objeto de pesquisa, se configura como relevante no contexto acadêmico, visto que 

fornece possibilidades de mapear e discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 

campos de conhecimento.  Segundo Teixeira (2006, p.60): 

 

Os estudos do tipo estado da arte permitem, num recorte temporal definido, 

sistematizar um determinado campo de conhecimento, reconhecer os principais 

resultados das investigações dominantes e emergentes, bem como lacunas e campos 

inexplorados abertos a pesquisas futuras. 

 

Apesar de sua relevância as pesquisas no campo do estado da arte no Brasil ainda são 

tímidas, apresentando um número reduzido de pesquisadores que se dedicam a esse estudo. 
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Para realizar pesquisas sobre o estado da arte algumas características devem serem observadas 

como salientam   Silva e Carvalho (2014, p. 349): 

Algumas características do estado da arte devem ser observadas ao se desenvolver 

uma pesquisa com esse método, uma delas é o tempo e o espaço em que os estudos 

analisados foram desenvolvidos. O recorte temporal e espacial nesse método é 

necessário porque as análises feitas referem-se a concepções e práticas presentes em 

determinados contextos sociais, políticos, econômicos, culturais etc. Outra 

característica é o recorte temático, pois serve para definir e delimitar o que se busca 

mapear, possibilitando aos/às pesquisadores/as ou fazerem análises aprofundadas, ou 

realizarem um panorama amplo sobre determinados temas. Ambas as características 

estão relacionadas com o tempo que o/a pesquisador/a terá para fazer os 

levantamentos e análises, e com a quantidade de colaboradores/as envolvidos no 

trabalho. 

 

As autoras ainda mencionam como características importantes as definições das 

fontes em que serão realizados os levantamentos, pois assinalar-se como importantes para dar 

confiabilidade ao trabalho, também é necessário ser definida a forma como serão levantadas as 

referências, pois delimita e norteia as buscas levando já a uma seleção e exclusão do que não 

será necessário. Abordam que geralmente as procuras são guiadas por palavras chaves nos 

trabalhos completos ou nos títulos e resumos (SILVA; CARVALHO, 2014, p. 349). 

Nesse sentido, nota-se que o “Estado da Arte”, torna-se parte importante para as 

pesquisas uma vez que possibilitam a busca por afinidades e incoerências referentes ao tema 

pesquisado auxiliando no acréscimo de novas opiniões e protótipos. 

Diante do já foi anteriormente revelado, tem-se por objetivo a formulação de um 

texto coerente, descritivo e analítico sobre o “Estado da Arte”, próximo ao objeto de pesquisa 

aqui exposto, considerando a necessidade de provocar contribuições para o que já fora antes 

pesquisado orientando o processo metodológico da investigação.  

Para essa investigação analisou-se os admissíveis subsídios das dissertações e teses 

selecionadas, com a intenção de não apresentar uma reprodução do que já fora analisado, mas 

sim de uma apreciação substancial, evitando reproduções, desvelando os avanços e os 

anacronismos em relação ao objeto de estudo. As buscas permitiram a compreensão do tema de 

pesquisa, bem como sua abrangência no cenário científico, os questionamentos, os desafios, as 

limitações e as conclusões apontadas pelos investigadores, mesmo não tendo encontrado 

resultados diretamente relacionados ao tema de pesquisa aqui expresso, porém, as buscas por 

temas semelhantes levaram ao favorecimento de um embasamento teórico metodológico que 

enriqueceram o estudo. 

A seguir serão apresentados os resultados decorrentes das investigações sobre o 

Estado da Arte do tema em discussão, salientando que são temas que se referem ao objeto, já 
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que não foram encontrados estudo diretamente relacionados ao impacto PAR na Educação do 

Campo. 

 

5.1.1 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: O que revelam as pesquisas 

 

Para análise referente ao IDEB foi realizado um levantamento no banco de dados 

de Teses e Dissertações da Capes. A procura foi realizada pelo título Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB, refinando os resultados alcançados para 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, no recorte temporal de 2010 a 2016, cuja grande 

área de conhecimento foi Ciências Humanas; área de conhecimento: Educação; área de 

avaliação: Educação; área de concentração: Educação, e nome do programa: Educação. Ao ser 

realizada a pesquisa apareceu dados a partir de 2013, por conseguinte, as informações contidas 

nesta pesquisa terão como referência os anos de 2013 a 2016.  

Foram encontradas 65 dissertações de mestrado, destas, foram excluídos seis 

trabalhos que não apresentavam o objetivo desta pesquisa. Pesquisamos também teses de 

doutorado cujos resultados apontaram 28 registros, mas não foi possível excluir nenhuma já 

que todas mencionam o tema. Segue a seguir tabela com as informações distribuídos por ano. 

Tabela 4: Busca Banco da Capes – Título IDEB 

ANO DISSERTAÇÔES TESES 

2013 14 6 

2014 17 5 

2015 17 6 

2016 11 11 
Fonte: Banco da CAPES Elaboração da Autora 2017  

Todas trazem em suas abordagens o tema “avaliação” e os testes padronizados 

elaborados em larga escala. Entre os anos tidos como referência, observou que o número de 

Dissertações supera ao de Teses, no entanto, para o ano de 2016, o quantitativo coincidiu o que 

pode demonstrar como fator positivo, o aumento de interesse pelo tema sobre a ótica dos 

pesquisadores a nível de doutorado. Essas informações são distribuídas por regiões geográficas 

do país, que pode ser observada a seguir. 
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Tabela 5: Dissertações sobre o IDEB por Regiões - Banco da CAPES 

Ano Sul Sudeste Centro-Oeste Norte Nordeste Total 

2013 8 4 2 0 0 14 

2014 6 5 3 1 2 17 

2015 7 8 1 0 1 17 

2016 4 7 4 0 0 15 
Fonte: Banco da CAPES Elaboração da Autora 2017 

De acordo com a tabela 5, é possível observar que os maiores quantitativos de 

produções estão nas regiões Sul e Sudeste, e o menor é nas regiões Norte e Nordeste. O que 

pode ser confirmado com as observações de Barros (2000, p.  s/n): 

 

Além de concentrar o maior número de mestres e doutores brasileiros, o Sudeste é 

também a região que vem titulando a grande maioria dos novos mestres e doutores no 

país. Pode-se concluir, portanto, que a formação de pesquisadores em escala regional 

está seguindo o mesmo padrão das desigualdades existentes, revelando a tendência de 

continuidade de um problema incompatível com as condições que favorecem o 

desenvolvimento técnico-científico. 

 

O autor adverte para o fato da disparidade de recursos humanos qualificados para 

a pesquisa associado a distribuição regional, onde aponta que as três regiões menos 

desenvolvidas (Nordeste, Centro-Oeste e Norte), juntas, agregam apenas 18% dos 

pesquisadores existentes no Brasil de acordo com o levantamento feito pelo CNPq em 

1997.Onde verifica-se também segundo dados do MEC entre os anos de 1990- 93 que 70,79% 

dos mestres e 91% dos doutores que estão sendo titulados no Brasil são da Região Sudeste. 

(BARROS, 2000) 

Dentre essas produções, analisadas encontra-se a de Burgie (2014), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o título “O PDE Escola e a representação de 

problemas a serem superados na perspectiva de escola da rede estadual do RS”. A pesquisa tem 

como objeto o Plano de Desenvolvimento Escolar - PDE na edição 2011, em que o programa 

priorizou as escolas cujo IDEB de 2009 foi igual ou inferior à média nacional e que não tinham 

sido priorizadas entre 2008 e 2010. 

 Serviram como fontes documentais, as publicações oficiais do Ministério da 

Educação, a partir de 2006, período em que a políticas começou a se expandir envolvendo as 

escolas públicas com IDEBs mais baixo em todo país, até 2011, que é o período do grupo de 

escolas priorizadas no PDE Escola, selecionada para análise. Tiveram como principais 

referências para análise os Planos de Desenvolvimento de Escolas da rede estadual do estadual 

do Rio Grande do Sul, priorizadas em 2011, que faziam parte da última edição do programa e 

que estavam ainda disponíveis para acesso em sistema on line do MEC em 2013.  
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A pesquisa foi realizada em um grupo de 44 escolas que tiveram o PDE Escola 

aprovado em 2011, com excursão do recurso financeiro em 2012. A perspectiva de análise 

utilizada foram as abordagens do ciclo de política de Stephen J. Ball com enfoque no contexto 

da prática. A autora verificou que as dimensões do PDE Escola que tiveram percentuais maiores 

na indicação de problemas considerados críticos forma as dos indicadores de taxas de 

rendimento, seguido do que tratam da infraestrutura e comunidade escolar, as que ficaram com 

os percentuais mais baixos forma as de ensino, aprendizagem e gestão. 

A investigação aponta como conclusão que a proposta de política analisada, 

demonstram a necessidade de avanço sobre os resultados educacionais por meio da 

responsabilização dos atores locais. 

O interesse pelo objeto de estudo de Burgie deu pela similaridade com a pesquisa 

a qual se realiza essa redação, a autora faz comparações dos IDEBs das escolas da rede estadual 

do Rio Grande Do Sul no contexto do PDE Escola, enquanto essa investigação tem como foco 

principal a análise dos impactos das políticas do PAR no IDEB de três municípios baianos. 

A tabela a seguir se referentes aos dados do quantitativo de Teses levantadas no 

Banco da Capes distribuídos por regiões do pais, onde constatou o maior número no ano de 

2016 com 11 produções, destacando as regiões Sul e Sudeste como maiores produtoras. 

 

Tabela 6: Teses sobre o IDEB por Regiões - Banco da CAPES 

ANO SUL SUDESTE CENTRO- OESTE NORTE  NORDESTE TOTAL 

2013 2 1 2 1 0 6 

2014 2 1 0 2 0 5 

2015 2 3 1 0 0 6 

2016 4 4 1 1 1 11 
Fonte: Banco da CAPES Elaboração da autora 2017 

Após a organização e leitura das vinte e oito investigações selecionadas a pesquisa 

publicada no Banco da Capes, sob a temática “Impactos da avaliação externa no currículo 

escolar: Percepções de professores e gestores”, de autoria de Rita de Cássia Godoi Menegão, 

defendida no ano de (2015), evidencia as discussões em torno da avaliação externa em larga 

escala na interface com o currículo escolar. A pesquisa apresenta como objetivo principal: 

identificar, descrever e analisar como os sujeitos estão se posicionando diante do quadro 

delineado e mapear as alterações que dizem realizar nos currículos escolares impelidas pela 

Prova Brasil/IDEB. 

A investigação é de natureza qualitativa, com enfoque descritivo – analítico, 

utilizou a análise documental, questionários e entrevista semiestruturada. Os sujeitos para coleta 
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das informações formam 55 professores efetivos que lecionavam nas turmas de 5º ano no ano 

letivo de 2013; 18 gestores escolares e 6 gestores da SME responsáveis pelo trabalho 

pedagógico na escola. A investigação revelou os impactos causados pela avaliação externa em 

larga escala, especialmente a tensão e a pressão produzidas nos contextos escolares para 

aumentar o desempenho das escolas no IDEB.  

A autora concluiu que a política de avaliação atrelada à responsabilização 

unilateral tem desvirtuado a compreensão de qualidade, contribuindo para que a preocupação 

seja centrada no aumento do rendimento dos estudantes nos testes, ainda que esse aumento não 

resulte em melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  

A reflexão da autora em torno das pressões quanto a elevação dos índices, faz 

parte da política de avaliação externa, um dos instrumentos do neoliberalismo e da 

descentralização das políticas sociais. 

 

5.1.2 Plano de Ações Articuladas – PAR: Pesquisas na Plataforma Sucupira 

 

A pesquisa sobre o PAR foi realizada no Catálogo de Teses e Dissertações CAPES, 

tendo como referência o   título “As Políticas do Plano de Ações Articuladas”, os números para 

os resultados foram bastante significativos, refinando os resultados chegou-se a um quantitativo 

de 2.398 teses de doutorado e 5.575 dissertações de mestrado, em um recorte temporal de 2010 

a 2016. Desse total, foram analisadas 4.000 pesquisas, sendo visitadas 200 páginas. No entanto, 

os resultados também só apareceram referentes a 2013 a 2016, como pode ser constatado na 

tabela a seguir: 

Tabela 7: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES –Políticas do Plano de Ações 

Articuladas 

ANO TESES DISSERTAÇÕES   

2013 493 1412 

2014 603 1373 

2015 621 1426 

2016 681 1364 

TOTAL 2398 5575 
Fonte: Banco da CAPES Elaboração da autora 2017 

Desse total, foram encontradas 17 pesquisas referente a implantação do PAR nos 

municípios, sendo que para as teses de doutorado foram encontradas sete pesquisas referentes 

aos anos de 2015 e 2016, para o foco desta pesquisa não foram encontrados dados referentes 
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aos anos de 2013 e 2014 conforme pode ser observado no quadro abaixo, que apresenta as teses 

de doutorados com seus respectivos autores e instituições, bem como o ano e o título das 

respetivas produções, não deixando dúvidas  quanto  a relevância de cada uma para o veemência 

desta pesquisa. 

Quadro 4: Teses –Políticas do Plano de Ações Articuladas 
                                                                                                      

TITULO ANO Autores/Instituições 

O PAR do munícipio de Natal: 

O regime de colaboração e a 

gestão educacional 

 

Da adesão à assinatura, a 

política do nome próprio no 

Plano de Ações Articuladas – 

PAR em Mato Grosso 

 

A gestão educacional das 

secretarias municipais de 

educação de municípios 

maranhenses a partir do Plano 

de Ações Articuladas (2007-

2011) 

 

A gestão educacional no Plano 

de Ações Articuladas do 

município de Macapá-AP: 

Concepções e desafios 

      2015 SILVA, Rute Regis de Oliveira da. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

 

 

 

SOUZA, Marcia Helena de Moraes. Universidade Federal de 

Mato Grosso 

 

 

 

SOUSA, Karla Cristina Silva. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

 

 

 

 

 

BARLETA. Ilma de Andrade. Universidade do Pará 

 

 

O Plano de Ações Articuladas 

(PAR): Uma perspectiva de 

gestão e planejamento na 

educação pública municipal de 

Uberlândia – MG 

 

O Plano de Ações Articuladas – 

PAR: O processo de indução das 

políticas educacionais dos 

sistemas municipais de ensino 

 

O Plano de Ações Articuladas e 

as regras do jogo federativo: 

analise sobre a interdependência 

entre os entes federados 

2016 MARIANO, Sangelita Miranda Franco. Universidade 

Federal de Uberlândia 

 

 

 

 

OLIVEIRA, Beatriz Alves de. Universidade Federal de São 

Carlos 

 

 

 

 

CAVALCANTI, Emmanuelle Arnaud Almeida. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Fonte: Banco da CAPES Elaboração da autora 2017 

Das teses de doutorado aqui expostas, destaca-se a de Souza (2015), apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, da linha 

de pesquisa cultura, memória e teorias em educação. 

A autora investiga os desdobramentos, em Mato Grosso, da implantação da política 

de educação do Governo Federal, a partir de 2007. O Plano de Desenvolvimento da Educação 

- PDE e o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto N° 6.094 de 24 de abril 
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de 2007), trouxeram o Plano de Ações Articuladas - PAR, como ferramenta de planejamento 

estratégico, adotada pelo Ministério da Educação para o mapeamento da realidade da educação 

nos estados e municípios, e investiu na efetivação do regime de colaboração proposto 

constitucionalmente para os entes federados, na busca pela melhoria dos resultados qualitativos 

da Educação Básica. Para o tratamento dos conceitos política do nome próprio e assinatura, 

Souza (2015) elege o filósofo franco-argelino Jacques Derrida, como também elege para a 

discussão de gestão da política educacional os secretários municipais como interlocutores. 

A autora conclui que o acompanhamento longitudinal das ações implementadas no 

período de 2007 a 2014 abre caminho para as discussões da construção do Sistema Nacional de 

Educação, determinado pelo Plano Nacional de Educação 2014-2024. Ainda discute que tese é 

a de que os diferentes modos de assinatura, no processo de adesão dos gestores à política 

nacional, impactaram a condução da articulação requerida no regime de colaboração para os 

entes federados, independentes e autônomos em relação à educação. Os limites do espaço 

geográfico, as fronteiras do espaço político, a relação público-privado na gestão pública são 

questões tratadas a partir dos achados da pesquisa. 

A autora ainda traz na introdução desta tese que a sua pesquisa foi germinada a 

partir de um projeto do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT). A articulação de ações entre os entes federados é a questão deste trabalho, e Mato 

Grosso tem um histórico de parceria entre a Universidade Federal e a Secretaria de Educação 

do Estado (SEDUC), especialmente, dedicada à formação inicial e continuada de professores 

para a rede pública de ensino. Relata também que esta pesquisa se desenvolve a partir de 2008, 

e os primeiros resultados foram apresentados a esse mesmo Instituto de Educação em 2010 sob 

a forma de dissertação de mestrado. 

  Para as pesquisas de dissertações foram encontrados 10, alusivas à implantação do 

PAR nos municípios, remissivas aos anos de 2013 a 2016. Como pode ser visualizada no quadro 

a seguir 

Quadro 5: Dissertações – Políticas do Plano de Ações Articuladas 
                                                                                                                                      (Continua) 

TITULO ANO AUTOR/ INSTITUIÇÃO 

Plano de Ações Articuladas na rede municipal de 

ensino de Campo Grande – MS: O processo de 

implantação dos conselhos escolares (2007- 2010) 

 

O papel do conselho municipal de educação de 

Campo Grande/MS no processo de elaboração e 

implantação do Plano de Ações Articuladas – 

PAR (2007- 2010) 

 

 

2013 CALDAS, Carmen Ligia – Universidade 

Católica Dom Bosco 

 

 

 

NASCIMENTO, Maria Edinalva do. 

Universidade Católica Dom Bosco 
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O Plano de Ações Articuladas (PAR) como 

instrumento de organização do sistema nacional de 

educação: Estudo de caso dos municípios de 

Cariacica e de Vitória/ES 

 

A implantação do Plano de Ações Articuladas em 

São Sebastião da Boa Vista – PA: ações concretas 

ou pressuposto para o regime de colaboração? 

2014 OLIVEIRA, Elisangela dos Santos de. 

Universidade Federal do Espirito Santo 

 

 

COSTA, Vanessa do Socorro Silva da. 

Universidade do Pará 

Concepções e discurso em torno da gestão 

educacional no plano de ações articuladas – PAR 

no município de Belo Campo/BA 

 

Efeitos do PAR na configuração da gestão do 

sistema educacional de um município da região da 

campanha do RS: análise dos modos de regulação 

 

As concepções de gestão difundidas por meio do 

planejamento educacional promovido pelo Plano 

de Ações Articuladas (PAR) na rede municipal de 

Natal, no período de 2007 a 2011 

 

O Plano de Ações Articuladas e a gestão 

educacional do município de Altamira-Pará 

2015 VIANA, Vanusa Ruas Freire. 

Universidade do Sudoeste da Bahia 

 

 

SOUZA, Aisllan Augsuto de. 

Universidade Federal de Pelotas 

 

 

 

MOURA, Danielle Marques de Paula 

2015. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

 

 

 

SOUSA, Raimundo. Universidade 

Federal do Pará 

Planejamento educacional e escolar: o plano de 

ações articuladas - PAR (2007 - 2011) e a 

elaboração do projeto político pedagógico de 

escolas do município de Acarí/RN  

 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) e suas 

implicações para a gestão da educação na rede 

municipal de educação de Santana/AP 

2016 SANTOS, Jailda Oliveira. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 

NOGUEIRA, Heryka Cruz. Universidade 

Federal do Pará 

Fonte: Banco da CAPES Elaboração da Autora 2017 

Dentre estas pesquisas, destaca-se a de Vanusa Ruas Freire Viana, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação – PPGED, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

intitulada de: “Concepções e discurso em torno da gestão educacional no plano de ações 

articuladas – PAR no município de Belo Campo/BA”. A autora discute o processo de 

constituição do PAR em nível nacional e municipal, os sentidos atribuídos a concepção de 

gestão educacional no contexto do PAR no âmbito do município, os efeitos de poder nas 

relações entre os entes federados no processo de execução do regime de colaboração. Utiliza a 

abordagem discursiva, onde foram entrevistados seis sujeitos que fizeram parte do processo de 

implementação do PAR. As informações foram analisadas com base na perspectiva 

foucaultiana, onde são  apontados como resultado os seguintes itens: 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 
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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.  

A autora conclui o texto dizendo que, apesar das análises terem se desenvolvido no 

contexto específico do município de Belo Campo, espera-se que os resultados alcançados 

sirvam de referência para pensar outros espaços institucionais de produção de saber e poder. 

Devido ao quantitativo de pesquisas referentes ao Plano de Ações Articuladas - 

PAR, mesmo após aplicar todos os refinamentos possíveis optou-se em eleger pesquisas 

referentes as políticas do PAR, esclareço ainda que foram consideradas apenas as dissertações, 

ficando inviável prosseguir com a pesquisa nas teses devido ao pouco tempo para a pesquisa e 

ao volume de dados.  

Após realizar as pesquisas, optou-se em selecionar as investigações encontradas, 

excluir as que não trariam contribuição para nossa investigação e fazer a leitura das 

selecionadas. O próximo passo, foi propor divisões para compreensão dos temas e agrupá-los 

de acordo com suas aproximações, sendo eleita três políticas que fazem parte das dimensões do 

Plano de Ações Articuladas. Os grupos propostos foram: 

Políticas do Plano de Ações Articuladas - PAR: 

1) Gestão Educacional; 

2) Formação de Professores; 

3) Educação em tempo Integral/ Programa Mais Educação; 

Representando o levantamento através de números, tornou-se possível localizar os 

resultados, sobre as Políticas do PAR, que foram organizados na Tabela abaixo, respeitando a 

numeração dos grupos acima descrita: 

Tabela 8: Dissertações Sobre as Políticas do PAR 

Grupos Quantidade de trabalhos 

PERTENCENTES AO GRUPO 1 50 

PERTENCENTES AO GRUPO 2 239 

PERTENCENTES AO GRUPO 3 57 
Fonte: Banco da CAPES. Elaboração da autora 2017 

Devido ao volume de pesquisas sobre o tema, principalmente, em relação a 

formação de professores optou-se por eleger subgrupos, objetivando, assim, facilitar a 

compreensão e caracterização, onde são expostos da seguinte forma: 
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Quadro 6: Grupos e Subgrupos das Políticas do PAR 
 

GRUPOS SUBGRUPOS 

GESTÃO EDUCACIONAL Gestão Democrática; 

Formação de Gestores Escolares; 

Gestão e Avaliação em Larga Escala. 

FORMAÇÂO DE PROFESSORES Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência - PIBID; 

 

Plano Nacional de Formação de professores da 

Educação Básica – PARFOR; 

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC. 

 

EDUCAÇÂO EM TEMPO INTEGRAL Prática Pedagógica do Programa Mais Educação; 

Avaliação do Programa mais Educação. 

Fonte: Banco da CAPES Elaboração da autora 2017 

 

5.1.3 Gestão Educacional: As mudanças do papel de diretor a gestor escolar 

 

 A partir da década de 1990, o país passa por transformações nas políticas 

educacionais, onde o governo redefine seu papel gerenciador e assumindo um papel de 

controlador e avaliador das políticas sociais. 

Esse modelo globalizado teve como uma de suas características a desobrigação   do   

Estado   de   suas   responsabilidades   para   com   os serviços sociais, nos quais se 

inserem também os educacionais, sendo que   a   forma   encontrada   para   tal   

desobrigatoriedade   foi   a descentralização e as parcerias firmadas com a sociedade 

civil, por meio das ONGs, das empresas, e de campanhas como “amigos da escola”, 

dentre outras... (SANTOS; VIANA, 2011) 

 

 Com essas alterações no modo de pensar as políticas o diretor escolar também 

sofre mudanças nas suas funções, pois além de assumir as funções administrativas e 

pedagógicas da escola ele também passa a assumir as funções de gerir os recursos repassados 

pela instância federal através do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE. Para receber os 

recursos a unidade escolar elege-se uma comissão formando assim a Unidade Executora Escolar 

– UEX, na qual o presidente é responsável em administrar os recursos com o apoio dos 

conselhos deliberativos e fiscais compostos pela comunidade escolar. O dinheiro repassado 

para a escola vem de forma engessada sendo distribuído em bens de capital e custeio, os valores 

nem sempre são suficientes para suprir as necessidades das unidades escolares principalmente 

as escolas de pequeno porte, já que a verba vem de acordo com o número de matricula do ano 

anterior, ou seja, o valor-aluno, de maneira que quanto mais alunos tenha na escola, maior será 
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o repasse, daí se explica as salas de aula superlotadas onde o professor não consegue 

atendimento de qualidade ao aluno. 

Toda essa discussão pode ser constatada na dissertação de Silva (2016), intitulada 

“A prestação de contas na gestão do PDAF – DF: de diretor de escola a gestor financeiro? ”, 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília (UnB), vinculada à linha de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da 

Educação. A pesquisa utilizou como pressuposto teórico-metodológico o materialismo 

histórico-dialético, sendo a contradição a categoria nuclear, que também é o método escolhido 

para a nossa pesquisa que se encontra em estado de elaboração, utilizando-se dos 

conhecimentos de Karl Max, sobre as lutas de classe dentro da sociedade. 

Silva (2016), realiza entrevistas semiestruturadas com sete professores que atuam 

na direção, um assessor técnico da Coordenação e um gerente da Gerência de Prestação de 

Contas dos Recursos Descentralizados da Secretaria de Educação.  

A autora aponta que os resultados da pesquisa permitiram constatar que: (a) apesar 

de a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF não criar o cargo de gestor 

financeiro na escola, as atribuições inerentes a essa função foram inseridas nas atividades do 

diretor; (b) as atribuições de gestor financeiro tornaram-se privativas do diretor no momento 

em que a presidência da unidade executora passou a ser obrigatoriamente exercida por ele; (c) 

a forma de provimento por eleição direta, mesmo com a oferta de curso posterior pela SEDF, 

não garante a formação técnica do diretor para desempenhar as atividades financeiras; (d) o 

apoio das instâncias superiores para a execução financeira do programa na escola mostrou-se 

insuficiente. Além disso, a exigência de procedimentos jurídico-contábil-bancários, o excesso 

de trâmites burocráticos na prestação de contas, a falta de uma equipe especializada, a 

irregularidade dos repasses e a redução dos recursos são determinantes que dificultam o 

planejamento pedagógico da escola e, quando conjugados, podem levá-la à situação de 

inadimplência. 

A situação abordada por Silva (2016), em relação a formação técnica do diretor 

para com as atividades financeiras tem afastado o desejo dos professores em exercer tal função, 

os governantes municipais já encontram dificuldades para encontrar pessoas que queiram 

assumir esse papel, mesmo com as eleições para provimento de cargo de gestor escolar. 
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5.1.4 O que dizem as Pesquisas sobre Gestão Democrática 

 

Dentro do subgrupo gestão democrática, destaca-se o trabalho Roque (2015), que 

tem como foco analisar o processo de efetivação da gestão democrática nas escolas públicas 

estaduais do município de Cacoal, e seus resultados em relação aos mecanismos de participação 

da comunidade escolar, definidos na lei de gestão escolar do Estado de Rondônia. Buscou 

identificar as principais políticas educacionais destinadas à gestão escolar, implantadas pelo 

MEC sob a orientação de organismos multilaterais, com destaque para o Banco Mundial, além 

de verificar a materialização dessas políticas nas escolas, por meio dos diversos programas 

destinados à gestão escolar. 

 Discute o modelo de gestão gerencial dentro dos princípios ideológicos do 

neoliberalismo que objetiva alcançar a eficiência e a eficácia através do rígido controle através 

das avaliações externas e a burocracia pela via de preenchimento de excessivos formulários, 

sem considerar as especificidades pertinentes à gestão escolar, que vai além disso, onde os 

resultados não são medidos pela quantidade e sim pela qualidade dos serviços prestados a 

comunidade escolar.  

O autor utiliza da abordagem fundamentada no método do Materialismo Histórico-

Dialético. Como resultado da pesquisa aponta que, os mecanismos de “efetivação” da gestão 

democrática, anunciada no discurso legal, em que pese estar presente no cotidiano das escolas, 

ainda não contribuem para a construção crítica do processo de democratização da gestão 

escolar, que permanece centralizada, burocratizada e, em grande medida, autoritária. 

 

5.1.5 Formação de Gestores Escolares 

 

Para o subgrupo Formação de Gestores Escolares, tomou-se como referência   a 

pesquisas de Souza (2016), intitulada de “O Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica na Universidade Federal de Viçosa - MG: impasses e perspectivas na visão 

do gestor. ” A autora apresenta como objetivo da investigação analisar os principais impasses 

e perspectivas da formação continuada de Gestores Escolares, e ao mesmo tempo se essa 

formação a distância no âmbito do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica 

Pública (PNEGEB), contribuiu para a prática pedagógica desse profissional. Para isso, a autora 

adota como metodologia a abordagem qualitativa. Os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados foram: análise teórico-bibliográfica; análise da matriz curricular e dos documentos 
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oficiais do PNEGEB; análise de dez TCCs dos cursistas/gestores da Zona da Mata Mineira 

período (2013-2014) e, aplicação de cinco questionários aos gestores já egressos pelo programa. 

Os resultados da pesquisa de Souza (2016) indicaram que os gestores entenderam 

que essa formação e a prática reflexiva foram fundamentais para uma mudança e uma 

consequente melhoria da atuação profissional. Ademais, as análises mostraram que essa 

formação continuada foi relevante em sua essência diante da prática pedagógica dos gestores. 

Embora não fora encontrado nenhuma pesquisa referente ao tema nos dados 

pesquisados, faz-se necessário uma menção ao Programa Pró-Gestão cujo objetivo é a formação 

em serviço de profissionais envolvidos na gestão escolar. Foi construído e desenvolvido pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED, com o apoio da Fundação Ford, 

das secretarias estaduais de Educação de 17 estados, dentre esses, a Bahia. 

O Programa tem como objetivo geral “formar lideranças escolares comprometidas 

e focadas no sucesso dos alunos das escolas públicas de ensino fundamental e médio” 

(MACHADO, 2004, p.13) e como   objetivos específicos: 1) contribuir para desenvolver um 

perfil de liderança democrática; 2)desenvolver competências em gestão escolar; 3) valorizar a 

prática profissional dos gestores escolares; 4) desenvolver a autonomia de estudo dos gestores 

na perspectiva de sua formação continuada; 5) estimular a formação de redes de intercâmbio de 

experiências e informações em gestão escolar; 6) fortalecer o processo de democratização e 

autonomia das escolas públicas. 

O Programa tem a duração de 300 horas/aulas e conta com um material didático 

composto por dez módulos, elaborados visando aquisição de conhecimento de situações 

vivenciadas pelos gestores nas unidades escolares, para cada módulo existe um caderno de 

estudos, um caderno de atividades e um guia didático onde se encontra toda a estrutura do curso. 

O funcionamento do curso é na modalidade semipresencial, onde os encontros são ministrados 

por tutores multiplicadores, tendo como pré-requisitos: a) graduação em nível superior, b) 

experiência em gestão, c) disponibilidade de tempo para o projeto e para deslocamento, d) 

Conhecimento da política educacional do Estado, e) Conhecimento básico em informática.   

 

5.1.6 Gestão e Avaliação em Larga Escala 

 

Sendo um dos objetivos dessa pesquisa a avaliação dos impactos das políticas do 

PAR no IDEB, faz-se imperioso a discussão em torno do subgrupo Gestão e avaliação em larga 

escala. Para medir o IDEB nos municípios ocorre a cada dois anos a Prova Brasil, esse índice 

tem grande importância para planejadores, avaliadores, enfim, para todos os que precisam 
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tomar decisões relativas às políticas de elevação da qualidade educacional e para aqueles que 

as põem em prática. 

Para melhor conceituar o IDEB, Castro (2007, p.12) diz: 

O IDEB é um indicador engenhoso, que combina a velocidade de avanço dos alunos 

dentro da escola com o nível de rendimento nos testes da Prova Brasil. Foi calculado 

para a 4ª e a 8ª série e para a última série do ensino médio. Quanto menos repetência, 

maior o índice. Quanto mais altos os escores na Prova Brasil, maior o índice. O IDEB 

premia município ou escolas cujos alunos aprendem mais e repetem menos. Portanto 

se a escola aprovar quem não sabe, para reduzir a repetência, perderá nos escores de 

rendimento escolar. A que peneirar os melhores, com o objetivo de gerar escores 

superiores, terá mais repetência puxando para baixo os índices.   

 

As afirmações de Castro (2007), são vivenciadas pelas maiorias das escolas 

públicas do país, com isso os diretores escolares sofrem grande pressão para elevar o índice ou 

até mesmo mantê-lo para que a unidade escolar não seja prejudicada, gerando um estado de 

cobrança para com os professores e alunos além de uma disputa desenfreada entre escolas, na 

visão dos gestores se o índice não for satisfatório é comprovado a sua ineficácia na gestão.    

Poucos são os estudos que apontam para as depreciações as avaliações externas 

dentre esses ressalta os estudos de Freitas (2012) que traz no seu artigo “ Os reformadores 

empresariais da educação: da desmoralização do magistério a destruição do sistema público de 

educação”. O autor discute a presença dos grupos empresariais na educação, e afirma que as 

políticas educacionais envolvem uma combinação de responsabilização, meritocracia e 

privatização. Além de debater a produção americana já que foi neste país que estas ideias foram 

mais largamente testadas cujos resultados não foram bem-sucedidos, caracterizando como uma 

verdadeira década perdida para a educação americana. 

 O autor chama a atenção para o crescimento destas ideias que o Brasil vem 

adotando, em especial ao nível das secretarias estaduais e municipais de Educação, com as 

avaliações em larga escala, adoção de currículo mínimo, descentralização das políticas 

educacionais e a redefinição do papel do Estado.  O autor almeja alertar para os riscos destas 

políticas já evidenciados na pesquisa e na prática educacional. 

Durante a busca pelos dados foram encontradas três pesquisas sobre gestão e 

avaliação em larga escala, quais sejam: Ecoten (2013), Brito (2016) e carreiro (2016). Ecoten 

discute a gestão e avaliação em larga escala no município de Canoas/RS, onde ratifica as 

influências das avaliações em larga escala da educação básica, promovidas pelo Ministério da 

Educação nas ações de gestão que chegam nas escolas.  Já Brito (2016), analisa a relação 

existente entre as avaliações em larga escala e os Contratos de Gestão introduzidos na esfera 

pública municipal de Curitiba, nos governos de Carlos Alberto Richa, e seu sucessor Luciano 
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Ducci, discutindo a opção pelo modelo gerencialista na educação e a busca pela qualidade. A 

autora utiliza como fonte para a análise de coleta de informação, livros e textos de autores que 

fundamentam e analisam questões referentes ao contexto histórico em que as políticas públicas 

avaliativas em larga escala são inseridas e intensificadas na educação brasileira.  

O texto de Carreiro (2016), reflete a gestão escolar e as ações que desencadeiam na 

melhoria do IDEB no Estado do Maranhão, cujo objetivo foi   objetivo investigar as ações e 

estratégias desencadeadas pelos gestores escolares das escolas públicas estaduais do Estado do 

Maranhão que apresentam IDEB igual ou crescente entre os anos de 2007 a 2013, com vistas à 

melhoria da qualidade da educação. Utilizou-se como abordagem a pesquisa qualitativa, como 

procedimentos metodológicos adotou-se: levantamento bibliográfico, pesquisa documental 

aplicação de questionário misto e entrevista semiestruturada. Tiveram como participantes da 

pesquisa gestoras e professoras de Português e Matemática, do quinto ano de duas escolas 

públicas estaduais, situadas em dois municípios maranhenses que tiveram os resultados do 

IDEB crescentes ou iguais em relação à meta projetada entre os anos de 2007 e 2011. 

As pesquisas não apontaram como consequência das avaliações externas a 

diminuição do currículo, tornando-se conteudista, deixando de fora importantes dimensões da 

formação humana. Nesse sentido, faz-se necessário aos estabelecimentos públicos educacionais 

a discussão em torno da proposta de redefinição da Base Nacional Comum Curricular em curso.   

Com essa discussão conclui-se o grupo 1 - Gestão educacional, bem como os seus 

subgrupos, onde buscou esclarecer as implicações em torno desse item o qual tem gerado 

desconforto para as administrações locais, após o processo de municipalização, onde os 

recursos são enviados diretamente para as UXE’s das unidades escolares onde os seus 

componentes gerem o recurso ficando grande as prestações de contas sobre a responsabilidade 

do presidente da UEX que na maioria das vezes é o gestor escolar, ocorrendo assim uma 

mudança do papel provocada pelas descentralização  das políticas públicas educacionais. 

 

5.1.7 Formação de Professores nas Pesquisas do Banco de Dados da CAPES 

 

A grande quantidade de pesquisas no grupo 2 - Formação de Professores levou a 

aplicar vários refinamentos os possíveis do banco de dados da CAPES e outros criados pela 

própria autora, optou-se por discutir algumas políticas recentes em torno da formação de 

professores. 
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As políticas de formação de professores fazem parte da Dimensão 2 do Plano de 

Ações Articuladas. Para esse estudo elegeu para a discussão três programas instituído pelo 

Governo Federal para os professores da Educação Básica, que são: Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID; Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica – PARFOR e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, 

sendo encontrados alguns estudos referentes a tais políticas que são demonstradas através na 

tabela a seguir. 

 

Tabela 9: Grupo Formação de Professores: Distribuição das pesquisas por Região 

PIBID 

ANO NORTE SUL CENTRO OESTE SUDESTE NORDESTE 

2013 0 1 2 3 0 

2014 0 3 0 5 0 

2015 1 4 2 5 0 

2016 0 4 0 5 1 

TOTAL 1 12 

4 

 

PAFOR 

18 1 

ANO NORTE SUL CENRO OESTE SUDESTE NORDESTE 

2013 0 0 1 1 0 

2014 1 1 0 0 0 

2015 1 1 1 1 2 

2016 2 1 0 0 4 

TOTAL 4 3 2 2 6 

PNAIC 

ANO NORTE SUL CENTRO OESTE SUDESTE NORDESTE 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 2 0 0 0 

2015 1 8 0 4 2 

2016 2 9 0 10 1 

TOTAL 3 19 0 14 3 
Fonte: Banco da CAPES Elaborado pela autora 2017 

A tabela demonstra que as maiores produções sobre os temas se concentram nas 

regiões Sul e Sudeste do país, sendo que a região Nordeste ocupa a terceira posição, a esse 

respeito destaca-se os estudos de Sidone; Haddad e Mena- Chalco (2016), os quais afirmam 

que: 

  

Como aponta a literatura especializada, a desigualdade regional na produção científica 

está estreitamente associada às acentuadas disparidades na distribuição dos recursos 

científicos e tecnológicos (Albuquerque et al., 2005; Diniz & Gonçalves, 2005; 

Chiarini et al., 2014). Nesse ponto, as regiões Sudeste e Sul são favorecidas pela 
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concentração de universidades e institutos de pesquisa historicamente consolidados 

(Suzigan & Albuquerque, 2011) e pela maior disponibilidade de recursos humanos 

(Albuquerque et al., 2002) e financeiros devido a políticas implementadas por 

importantes agências de fomento, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (Fapesp), o CNPq, a Capes e a Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep) (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 2011). 

 

Em seus estudos os autores justificam as desigualdades regionais nas produções 

acadêmicas, trazendo como um dos principais fatores a desigualdades na distribuição dos 

recursos tecnológicos e científicos, além da concentração de universidades e institutos de 

pesquisas historicamente consolidados nas regiões sul e sudeste, são apontados também a 

disponibilidade de recursos humanos e financeiros. 

 

5.1.8 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID 

 

As buscas pelas pesquisas sobre o PIBID, totalizaram-se em 36 investigações em um 

recorte temporal de 2010 a 2016, sendo que os resultados surgiram a partir de 2013, e todos os 

trabalhos apresentavam informações sobre a formação inicial de professores. 

 Segundo o portal do MEC, o programa é destinado a alunos de cursos presenciais que 

se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o 

exercício do magistério na rede pública. O PIBID tem como objetivo antecipar o vínculo entre 

os futuros mestres e as salas de aula da rede pública.  O programa ainda tem como finalidade 

conectar as secretarias estaduais e municipais de educação e as universidades públicas, a favor 

da melhoria do ensino nas escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional. Uma das propostas do PIBID está o incentivo 

à carreira do magistério nas áreas da educação básica com maior carência de professores com 

formação específica: ciência e matemática de quinta a oitava séries do ensino fundamental e 

física, química, biologia e matemática para o ensino médio (Portal.mec.gov.br). 

Dentro dessa perspectiva ressalta a pesquisa de Neves (2014), da Universidade Federal 

de Viçosa, com o título de “Aprendendo a docência: Processos de formação de licenciados em 

pedagogia integrantes do programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) ”.  

O objetivo da pesquisa foi analisar o processo da docência de estudantes de pedagogia por meio 

do PIBID, os participantes forma cinco bolsistas de iniciação à docência, inseridos em duas 

escolas municipais de Viçosa- MG, analisou-se os sentidos atribuídos pelos bolsistas ao 

aprender a ensinar; as ações que desenvolvem e as relações que estabelecem no decorrer da 

participação no Programa; as implicações dessas ações e relações em seus processos de 

aprendizagem da docência; e os saberes que apreendem nesse processo.  
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Como metodologia da pesquisa a autora utiliza a abordagem qualitativa, os 

instrumentos utilizados para coleta das informações foram: questionários, a entrevista 

semiestruturada, observações, analises de documentos e visitas as escolas onde se encontravam 

os licenciados. Como resultado da pesquisa, foram evidenciados os seguintes pontos:  a maioria 

das ações previstas no Subprojeto do PIBID Pedagogia para as licenciadas desenvolverem, 

apesar de sofrer alterações, essas se efetivaram na prática; as estudantes bolsistas do PIBID 

vivenciaram a escola de forma exploratória e participativa; elas se fizeram presentes em 

reuniões, oficinas e eventos acadêmico-científicos.  

A autora chegou à conclusão que as aprendizagens (re) construídas no PIBID 

apontando as potencialidades e limites desse Programa no processo de construção de tais 

aprendizagens, reforçam a necessidade de se repensar a organização de algumas ações no 

Programa, bem como no próprio contexto de trabalho docente, apontado pelas pibidianas como 

desmotivador da docência. 

Nesta mesma seção ressalta-se a pesquisa de Silva (2016), da Universidade do 

Sudoeste da Bahia – UESB. Na sua investigação a autora dispõe a analisar a implementação do 

PIBID frente às políticas de formação de professores tomando como referência as 

aprendizagens dos aprendentes imersos no processo formativo, apresenta como objetivos 

específicos: analisar as políticas públicas de formação de professores frente à implementação 

do PIBID; identificar e conhecer os sujeitos aprendentes do processo e por fim descrever os 

processos de aprendizagens decorrentes das experiências do PIBID. 

A metodologia que fundamenta a pesquisa foi a Epistemologia Qualitativa, tendo 

como sujeitos 12 aprendentes, utiliza como instrumento para coleta das informações à 

efetivação das conversas interativo-provocativas, por linhas semiestruturadas. As informações 

coletadas levaram a concluir que: a)  o Programa compõe a política nacional de formação de 

professores, este é de suma importância para os cursos de licenciatura, por apresentar aportes 

teórico-metodológicos que ressignificam os cursos de formação de professores; b) As vozes 

dos aprendentes ao serem interpretadas no contexto subjetivo tornaram evidente importância 

do Programa; c) A pesquisa analisou alguns dilemas experienciados pelos aprendentes, 

chegando à conclusão que estes são frutos de uma formação na perspectiva reflexiva ao qual se 

debruça o PIBID, e tais reflexões tenderam a promover nos aprendentes a efetivação da prática. 

Ao analisar a política a autora conclui-se que é necessário o aprofundamento sobre a temática 

política pública formativa, pois esta contempla todo o processo de formação do professor. 

O Programa do PIBID é uma oportunidade para a aquisição da experiência à docência 

pelos estudantes de graduação, embora a intenção do Estado não seja bem essa, pois traz como 
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objetivo a lotação desses profissionais em escolas de baixo IDEB, reforçando assim a política 

das avaliações externas, assumindo o seu papel de Estado regulador, Estado controlador e de 

Estado avaliador de políticas públicas, papel que passou a assumir a partir de 1990, o qual já 

foi discutido no primeiro capítulo desta investigação. 

 

5.1.9 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica- PARFOR10 

 

O PARFOR tem como objetivo a oferta de educação superior para professores em 

exercício da rede pública da educação básica, atendendo assim o que está disposto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (9394/96) e contribuam para a melhoria da 

qualidade da educação básica no País. 

Segundo o Portal do MEC (2017): 

 O Parfor na modalidade presencial é um Programa emergencial instituído para 

atender o disposto no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 

2009 e implantado em regime de colaboração entre a Capes, os estados, municípios o 

Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior – IES. 

 

O Programa promove a oferta de primeira e segunda licenciatura e formação 

pedagógica, obedecendo a alguns critérios como: docentes ou tradutores interpretes que estejam 

em exercício na rede pública da educação básica que não tenham formação superior ou para 

professores que atuam em área distinta da sua formação inicial há pelo menos três anos, 

obedecendo a mesma regra para profissionais que atuam como tradutor interprete de libra 

(BRASIL, 2017). 

Na busca pelos dados realizados no banco da CAPES, foram encontradas 17 

pesquisas sobre o PARFOR dentro das políticas do PAR, dentre essas, apresenta-se para a 

discussão Silva (2016), da Universidade do Sudoeste da Bahia, intitulada “Contradições na 

articulação dos entes federados para a implantação do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica -PARFOR no Estado da Bahia. 

O autor apresenta como objetivo de a pesquisa investigar a implementação 

Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica- PARFOR no Território 

                                                           
10 Em 22 de setembro de 2017, durante a comemoração dos oito anos de atividade do PARFOR na Universidade 

Federal do Pará- UFPA, foi anunciado pelo diretor de Formação de professores da Educação Básica da CAPES, 

Marcelo Câmara o Programa de Formação Inicial e Continuada para Professores da Educação Básica- PROFIC. 

Segundo o diretor, o novo Programa vai atualizar o modelo do PARFOR, entre as mudanças está o método de 

repasse. Os recursos financeiros serão repassados diretamente às instituições, também haverá mudança nos 

currículos dos cursos. “Nossa ideia é começar o PROFIC com quatro especializações: Educação Infantil, 

Alfabetização, Matemática e Português. Esperamos ampliar para outras áreas futuramente”, acrescentou Marcelo 

Câmara. O recebimento de propostas do PROFIC estava prevista para outubro de 2017.      
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de Identidade do Vale do Jiquiriçá – Estado da Bahia –, a partir do regime de colaboração. 

Analisando os processos e as contradições na materialização dessa ação, utiliza como recorte 

temporal o período de 2009 a 2014, emprega o método Materialismo histórico dialético. 

Como instrumento para coleta de dados emprega a análise de documentos, a 

entrevista e questionário, apresenta como resultados da pesquisa o fato de que não há 

possibilidades de efetivação de uma Política de Formação Inicial de Professores em Serviço se 

não se discutir com seriedade o apoio financeiro aos municípios. 

Os resultados apontados pelo autor encontram-se na efetivação da política de 

formação de professores em serviço em vários municípios, onde utiliza-se de artifícios para 

garantir esse direito que está expresso na lei. Dentre esses estão liberação dos alunos para que 

o professor possa participar da formação, reduzindo assim os dias letivos e a carga horaria 

mínima de 800 horas, a substituição do professor por profissionais da unidade escolar que não 

são licenciados para estar em sala de aula, dentre outras situações. 

 

5.1.10 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC 

 

O PNAIC surge dentro do contexto escolar como tábua de salvação para a distorção 

idade/ série tão frequentes nos três primeiros anos do ensino fundamental de nove anos, mais 

conhecido como ciclo de alfabetização, com material especfico para cada série abrangendo do 

1º ao 3ºano, o professor recebe com bons olhos, pois a falta de material didático nas escolas 

públicas é frequente, porém esse material conduz o planejamento e metodologias a serem 

aplicadas nas salas de aula. O que nos leva a questionar: quem ganha com isso? Como é 

realizada a escolha destes materiais? Há participação do professor? Ou se trata de receitas 

prontas a serem aplicadas nas salas de aula? São questionamentos que por muitas vezes ficam 

sem resposta, mas veremos o que o MEC tem a nos dizer sobre o PNAIC. 

Segundo o MEC, o PNAIC é definido da seguinte maneira:  

 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal e 

solidário assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do Plano Nacional da Educação (PNE), 

que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 

final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”. Isso implica uma articulação entre 

todos os secretários estaduais e municipais de educação, com o objetivo de ofertar 

cursos de formação continuada a professores alfabetizadores. (BRASIL, 2012) 

 Os cursos mencionados pelo MEC são ministrados por professores 

multiplicadores, na maioria das vezes ocorre fora da carga horária de trabalho do professor, 
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justificando, assim, o recebimento de bolsas advindas do governo federal. Nesses encontros os 

professores recebem formação para o aplicar o material didático recebido, orienta-se ao 

professor a desenvolver metodologias com sequências didáticas, às quais o professor 

multiplicador traz como referência modelos de sequencias didáticas que o professor pode estar 

adaptando-as e desenvolvendo em sala de aula. 

No entanto, o MEC recomenda-se: 

A formação continuada ofertada no âmbito do PNAIC e do PNME será realizada 

preferencialmente em serviço, nas escolas com classes de pré-escola e ensino 

fundamental, especialmente, no ciclo de alfabetização, e tem como objetivo: Apoiar 

os professores, coordenadores pedagógicos, articuladores da escola e mediadores de 

aprendizagem a planejarem suas ações e adotarem estratégias didático-pedagógicas 

que permitam aos estudantes da pré-escola e do ensino fundamental alcançarem os 

objetivos de aprendizagem estabelecidos para cada etapa e para o ciclo de 

alfabetização (BRASIL, 2012). 

 

O MEC alerta que: “a formação continuada será realizada preferencialmente em 

serviço”, porém não oferece subsídios para que as aulas dos alunos não sejam prejudicadas, 

com a ausência do professor. 

Quanto aos valores das bolsas o MEC dispõe: 

 

Valor máximo das bolsas para os profissionais da educação participantes da formação 

continuada no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 

e do Programa Novo Mais Educação - PNME: I - Equipe de Gestão: Coordenador 

Estadual: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); Coordenador Undime R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais); Coordenador de Gestão: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais); Coordenador Regional: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); e Coordenador 

Local: R$ 1.000,00 (mil reais); II - Equipe de Formação: Coordenador de Formação: 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); Formador Estadual: R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais); Formador Regional: R$ 1.000,00 (mil reais); e Formador Local: R$ 765,00 

(setecentos e sessenta e cinco reais); III - Equipe de Pesquisa: Coordenador de 

Pesquisa: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); e Pesquisador: R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), (Brasil, 2017). 

Os valores vão variando de acordo com a função desempenhada por cada 

profissional, pelos dados observa-se que os valores maiores das bolsas são direcionados para 

os coordenadores, enquanto para o formador local e pesquisador os valores são menores, os 

quais desempenham funções tão quanto importantes como os demais. 

Quanto ao material didático, literatura e tecnologias educacionais segundo Portal 

do Pacto consta de: 

 

livros didáticos de 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental e respectivos manuais do 

professor a serem distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD; 

obras pedagógicas complementares aos livros didáticos distribuídos pelo PNLD - 

Obras Complementares; obras de referência, de literatura e de pesquisa distribuídas 
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pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE; obras de apoio pedagógico aos 

professores, distribuídas por meio do PNBE; tecnologias educacionais de apoio à 

alfabetização; (BRASIL, 2017) 

Em nenhum momento menciona-se a participação de professores na escolha desses 

materiais, simplesmente chegam as escolas e o professor tem que utilizar, os que se recusam a 

seguir com essa metodologia de receita pronta são taxados e ignorados durante o processo. 

Quanto a avaliação dos alunos dentro destas metodologias o Portal do Pacto 

esclarece que essa se dará com: 

avaliação externa universal ao final do 5º e 9º ano do ensino fundamental, aplicada 

pelo INEP; avaliação externa universal do nível de alfabetização, aplicada pelo INEP; 

avaliações periódicas, aplicadas elas próprias redes de ensino, a partir de instrumentos 

padronizados e o registro em sistema adequado ao monitoramento das ações 

aprovadas no Plano de Gestão; avaliação de aprendizagem realizada periodicamente 

pelas próprias escolas, para orientar ações de apoio e reforço pedagógico aos alunos 

nas dimensões de Leitura, Escrita e Matemática; (BRASIL,2017) 

Mas uma vez todo o processo se desencadeia no procedimento das avaliações 

externas, visando atingir os melhores índices. As avaliações aplicadas pelo INEP são: no final 

do 5º e 9º ano a cada dois anos ocorre a Prova Brasil, base para medir o índice de 

desenvolvimento, no nível de alfabetização acontece a provinha Brasil para os alunos do 2º ano, 

com o objetivo de avaliar o 1º ano, geralmente, acontece em duas etapas uma  no início do 1º 

semestre e a segunda no final do 2º semestre, ainda acontece a prova Avaliação Nacional de 

Alfabetização – ANA para os alunos do 3º ano do ensino fundamental do ensino de nove anos 

matriculadas na escola pública. A prova ANA é mais um instrumento do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB), que avalia os níveis de alfabetização e letramento em língua 

portuguesa, a alfabetização em matemática e as condições de oferta do ciclo de alfabetização 

das redes públicas.  

Segundo o Portal do MEC, a ANA    foi realizada pela primeira vez em 2013, em 

uma edição-piloto. Houve uma segunda edição, em 2014 e em 2016, o país terá a terceira. As 

provas foram aplicadas entre os dias 14 e 25 de novembro a cerca de 2,5 milhões de crianças 

(BRASIL, 2016).  

Os dados obtidos no banco da CAPES revelam que os maiores números de 

produções ocorrem na região Sul do país com 19 pesquisas entre os anos de 2014 a 2016 seguido 

pela região Sudeste com 14 pesquisas na região Nordeste foram pesquisas três, todas referentes 

ao PNAIC e formação de professores. Dentre essas investigações ressalta-se a dissertação de 

Leme (2015) da Universidade Federal de São Carlos. 

A autora realiza um estudo de caso com três professoras da educação básica da rede 

estadual de uma cidade do interior de São Paulo (não especifica qual cidade), uma professora 
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do 1º ano, uma do segundo ano e uma do terceiro ano do Ensino Fundamental de nove anos 

sobre o contexto formativo pacto, utilizando uma pesquisa qualitativa, tendo como objetivo 

revelar as contribuições para o desenvolvimento profissional docente. 

Para atingir o seu objetivo a autora realiza levantamento bibliográfico em banco de 

dados digitais de teses e dissertações em três universidades formadoras do PNAIC que são 

Universidade de Campinas - UNICAMPI, Universidade Estadual Paulista – UNESP e a 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR, o tema do levantamento foi políticas públicas 

que precederam ao PNAIC, ainda foi utilizado como instrumento para coleta de informações a 

entrevista, analise do Plano de Gestão da Unidade Escolar e o material oferecido aos 

professores, dentre esses o caderno de formação e os jogos e livros de literatura infantil utilizado 

nas aulas com os alunos. 

Os resultados apontaram para:   compreensão das professoras cursistas sobre a 

necessidade de uma política pública de formação docente, aos avanços como a concessão de 

bolsas de estudo e distribuição de materiais, tanto para formação de professores quanto para o 

trabalho com as crianças, como livros de literatura infantil e jogos de alfabetização.  

Quanto a política de formação a autora apresentou algumas falhas dentre essas: a 

questão dos filtros pelos quais passam a proposta até chegar ao aluno de fato, personificados na 

coordenação da instituição de ensino superior, formadores de formadores e, principalmente, nos 

orientadores de estudo/formadores de professores e os próprios professores.  

Leme (2015), conclui que as diversas instâncias pelas quais a formação passou e os 

interesses envolvidos deturparam a proposta formativa, potencializaram as lacunas existentes 

nos cadernos de formação docente e se distanciaram da proposta inicial. Ainda afirma que a 

concretização da formação oferecida pela proposta formativa do PNAIC com essas 

deformações se tornam infrutífera para garantir o desenvolvimento profissional docente e 

amenizar as difíceis condições de trabalho e da realidade da comunidade escolar. 

As conclusões relatadas pela autora levam-nos a refletir acerca do processo de 

descentralização/municipalização das políticas públicas, onde os recursos são transferidos para 

os municípios. O que foi assegurado pela Constituição Federal de 1988, ficando um marco na 

formulação e implementação das políticas públicas no Brasil, conferindo autonomia política e 

administrativa aos municípios que passaram a ser entes federados possuindo assim a autonomia 

para formular e implementar as políticas.  

No entanto, os governos municipais não apresentam maturidade política/ 

administrativa para a gestão das políticas públicas, ainda ocorrendo a velha política de troca de 

favores, de apadrinhamento onde os poucos recursos que chegam via veemência federal não 



131 
 

  

são bem aplicados, acarretando prejuízos para a população que necessitam dos serviços 

públicos. 

Com essa discussão conclui-se o tema formação de professores, onde os estudos 

explorados apontam que ainda há muito por se fazer, não se esquecendo que a qualidade da 

educação não está justaposta apenas na formação/qualificação do professor, por isso faz-se 

necessário a implementação de outras políticas que atendam as demandas educacionais e 

sociais. 

5.1.11 Educação em Tempo Integral: O Programa Mais Educação11 em Foco 

 

O Programa Mais Educação que acontece em boa parte das escolas públicas da 

educação básica do país foi criado pelo Governo Federal pela Portaria Interministerial nº 

17/2007 de 24 de abril de 2007, regulamentado pelo Decreto 7.083/10, com o objetivo de 

indução para efetivação da educação integral enquanto política pública. É coordenado pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI, em 

parceria com a Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC, com as secretarias estaduais e 

municipais de educação, mediante o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para as escolas dos territórios prioritários. 

De acordo com o roteiro para adesão do programa, elaborado pelo MEC (s/d), a 

partir do repasse dos recursos o referido Programa tem como meta garantir a ampliação dos 

tempos e espaços de aprendizagem, aumentando, assim, a jornada escolar dos alunos, como um 

tempo a mais em que os alunos podem aprender, por meio da utilização de metodologias 

diferenciadas, com o acréscimo de atividades curriculares que sejam avaliadas como 

importantes para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. A carga horária de permanência dos 

alunos na escola passa para sete horas diárias. 

Outro aspecto do Programa é a interdisciplinaridade, entre temas como: Educação, 

Direitos Humanos, Meio Ambiente, Inclusão Digital, Assistência Social, Saúde, Cultura, 

Esporte, dentre outros, com um currículo organizado na perspectiva da educação integral, tendo 

o indivíduo como centro. Porém, estabelece aí mais uma contradição: Educação Integral na 

perspectiva da classe trabalhadora tem fundamentos em Marx e Gramsci, dentre outros, os quais 

entendem a formação no viés da unilateralidade, ou seja, o sujeito é compreendido como um 

                                                           
11 O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria do MEC nº 1.144/2016 é regido pela resolução do FNDE 

nº 5/2016, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em Língua 

Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 

adolescente. 
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todo. A educação na perspectiva marxista acontece com o objetivo de transformação de classe, 

de fortalecimento da humanidade, provocando libertação e humanização. Os conhecimentos 

científicos são trabalhados integrando teoria e prática. No entanto o Programa Mais Educação, 

promove uma educação centrada no individuo, fortalecendo a ideologia do sistema capitalista 

e as desigualdades sociais.  

No banco de dados da CAPES foram encontradas 57 produções relacionadas a 

Educação em tempo integral. Destas, 14 estão relacionadas a implementação e avaliação do 

Programa, enquanto que 06 se dedicam ao estudo da prática pedagógica. As distribuições por 

regiões podem ser conferidas na tabela abaixo: 

 

Tabela 10: Banco de Dados da CAPES sobre Educação em tempo Integral por Regiões 

ANO SUL SUDESTE CENTRO OESTE NORTE NORDESTE 

2013 3 5 3 3 0 

2014 5 3 1 1 2 

2015 4 4 2 2 2 

2016 5 4 0 0 4 

TOTAL 17 16 6 6 8 

Fonte: Banco da CAPES Elaboração da autora 

Das produções relacionadas a implementação e avalição do Programa Mais 

Educação, tomou-se como referência a dissertação de Santos (2016), intitulada “ O Programa 

Mais Educação na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul – 2008 – 2014”. A dissertação 

tem como objetivo geral analisar o processo de implantação e implementação do Programa Mais 

Educação em duas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, localizadas em 

Campo Grande – MS, no período de 2008 a 2014. Os objetivos específicos são: a) apresentar 

as políticas públicas que incentivam a ampliação da jornada escolar; b) examinar a concepção 

de educação integral presente no Programa Mais Educação; c) analisar o processo de 

implantação e implementação do Programa Mais Educação nas duas escolas da Rede Estadual 

de Ensino de Mato Grosso do Sul, as primeiras a aderirem ao programa.  

Para coleta das informações o autor utiliza-se da pesquisa bibliográfica, 

documental, e pela realização de entrevista semiestruturada. Os sujeitos da pesquisa foram uma 

diretora de cada unidade escolar, uma coordenadora do Programa, um professor de cada 

unidade escolar, utilizando como critério para a seleção dos sujeitos o tempo de participação 

nas atividades do Programa Mais Educação nas unidades escolares selecionadas para pesquisa. 

O autor aponta como resultados que se deve repensar a escola, na perspectiva da 

educação integral mediante a ampliação da jornada, com essa ampliação pressupõe superar 
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inúmeras limitações a exemplo de espaços físicos inadequados, formação de professores que 

nem sempre é na lógica da Educação Integral, aliado à desvalorização profissional refletida na 

falta de condições de trabalho e nos salários percebidos. 

Para discutir a Prática Pedagógica do Programa Mais Educação, apoiamos na 

pesquisa de Gigante (2016), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, intitulada de: “Qual 

é o “Mais” da Educação? Uma investigação do Programa Mais Educação como política 

curricular”. 

Em seus estudos a autora realiza uma abordagem histórica sobre a implementação 

da política trazendo a discussão Portaria Interministerial nº 17/2007 e do Decreto n° 

7.083/2010, os objetivos do programa de forma muito clara e objetiva. Aponta como objetivo 

da sua pesquisa as respostas para as suas indagações que são:  Qual o “Mais” da Educação? 

Pensando nisso, por que a oferta educativa do Programa é “Mais” e não “menos” ou “igual”?  

Na busca pelas respostas, realiza uma interpretação documental, buscando entender 

quais sentidos estão sendo projetados para a política curricular em questão, buscando apoio em 

uma perspectiva de currículo como prática de significação e de política de currículo em um 

enfoque discursivo. Como fonte documental utiliza documentos-referência do MEC, para 

compreensão da política apoia-se nos estudos de Stephen Ball. 

Gigante (2016) ressalta ressignificação dos documentos-referência do Programa 

como constante e contingente no processo de tradução e recontextualização da política. Destaca 

quatro discursos como constantemente defendidos como propostas inovadoras do Programa: 

interdisciplinaridade, interculturalidade, intersetorialidade e a proposta de um currículo 

significativo.  

 A autora defende como resposta a seus questionamentos que o significante “Mais” 

neste Programa é compreendido por meio de discursos de “inter-ação”. Este “Mais” remete 

assim à pretensão de trazer para a Educação tudo o que se supõe ser externo a ela (saberes 

comunitários, cultura popular, saberes dos alunos) e que poderia ser trabalhado curricularmente 

no contraturno escolar, visando ao enriquecimento da escola. 

A autora chega à conclusão que:  a política permanece operando com binarismos 

no currículo, tornando a Educação reduzida à dimensão do ensino disciplinar. Ainda propõe a 

desconstrução desses binarismos, tais como turno / contraturno; saberes escolares / saberes 

comunitários; cultura erudita / cultura popular e operar com uma perspectiva híbrida de cultura 

pode se mostrar uma perspectiva mais produtiva para a política curricular do Programa. 

A educação integral no Brasil, poderia solucionar vários problemas enfrentados 

pelos alunos em idade escolar, dentre esses a ociosidade, a periferia das cidades não apresenta 
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espaços de lazer, prática de esporte e espaços culturais, atividades que as escolas podem está 

ofertando a seus alunos com a educação em tempo integral, a implantação do Programa Mais 

Educação poderia suprir essa carência. No entanto, não é isso que ocorre, as atividades são 

ministradas por monitores os quais recebem uma bolsa para isso, e na maioria das vezes não 

têm habilidades para com as crianças, faltando –lhes didática para ministrar as oficinas. Dessa 

forma, mais uma vez a política tropeça na falta de gestão do governo local. 

5.1.12 Educação no/do Campo: O que dizem as pesquisas 

 

Sendo uma das vertentes deste estudo a Educação do Campo, faz-se necessário uma 

discussão sobre o tema. Se a educação urbana já apresenta situações de falta de material 

didático, escola sem estrutura para o atendimento aos alunos e ausência de recursos, para com 

a Educação do Campo não é diferente ou por muitas vezes até mais agravante. Segundo Oliveira 

(2004) o objetivo estratégico da classe dominante no campo tem sido o da concentração de 

renda e da riqueza e a ideologia dos mesmos é de que o grande negócio agrícola, a apropriação 

privada da natureza, o cultivo de plantas e a criação de animais em larga escala e com padrões 

homogêneos, a adoção de organismos geneticamente modificados, o uso massivo de 

agrotóxicos, de hortaliças e de fertilizantes químicos, a mecanização a automação na produção 

e a exploração do trabalhador rural são as trilhas que conduzem para o crescimento econômico 

rural. 

Sobre a falta de políticas para o Campo e as consequências que o agronegócio vem 

trazendo para população campesina Bogo (2016 p.4) afirma que: 

 Na região extremo Sul da Bahia as expressões do agronegócio se configuram 

através das empresas de monocultivo de eucalipto para produção de celulose, 

tendo como finalidade a exportação. Esta realidade mostra a relação entre 

projetos de desenvolvimento do Campo e a ausência de políticas públicas de 

educação para os povos do campo. Tais modelos trazem serias consequências, 

entre estas está a expulsão dos povos do campo para as periferias das grandes 

cidades. 

 

As reflexões das autoras, trazem preocupações em relação a Educação do Campo 

onde evidencia em todo território brasileiro o fechamento das escolas campesinas, devido à 

ação do agronegócio, que está expulsando a população do campo. As autoras apontam para a 

ação do agronegócio onde mecaniza a agricultura, efetuando a troca da mão de obra humana 

pelas máquinas, também são apontados como agravante a perda da agricultura familiar. Outro 

fator a ser observado é que a produção agrícola realizada pelo agronegócio é em larga escala, 

almejando a exportação. Com todos esses percalços a população campesina está deixando o 

campo e engrossando as fileiras do desemprego nos centros urbanos. 
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Delineando o tema para as buscas no banco da CAPES, encontrou-se 118 pesquisas 

que abordam diversos temas sobre a Educação do Campo, dentre esses: 

a) Ensino profissionalizante e tecnológico; 

b) Educação especial e educação do campo; 

c) Educação ambiental campesina; 

d) Escolarização em EJA de estudantes do campo; 

e) Licenciaturas em educação do campo; 

f) Multisseriação; 

g) Casa familiar rural; 

h) Proposta curricular para a educação do campo; 

i) Processo de nucleamento e fechamento das escolas rurais; 

j) Escola ativa; 

k) Educação no MST; 

l) Educação infantil do campo. 

Após a busca pelas pesquisas relacionadas a Educação do Campo, efetivou-se a 

distribuição por região cujo dados podem ser observados na tabela a seguir: 

 

Tabela 11: Produções Acadêmicas sobre Educação do Campo 

ANO SUL SUDESTE CENTRO OESTE NORTE NORDESTE 

2013 12 14 4 5 1 

2014 12 7 4 5 3 

2015 16 8 0 2 0 

2016 4 13 2 4 2 

TOTAL 44 42 10 16 6 
Fonte: Banco da CAPES Elaboração da autora 2017 

Observa-se que a maioria das produções se concentram na região Sul e Sudeste, 

para a região Nordeste foram encontradas apenas 06 pesquisas, demonstrando o pouco interesse 

relacionado ao tema. Na região Sudeste destaca-se as produções da Universidade de Viçosa 

com um número expressivo de produções. 

Para a abordagem sobre o tema Educação do Campo destaca-se a pesquisa de 

Oliveira (2013), da Universidade Estadual de Maringá, intitulada de “ As relações contraditórias 

entre MST e Estado na criação e implementação de políticas para a Educação do e no Campo 

no Estado do Paraná, a partir de 1990”. 

A pesquisa tem como objetivo investigar a atuação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Estado na criação e implementação de políticas 
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públicas para a Educação do e no Campo, tomando como referência o Estado do Paraná, a partir 

de 1990. A investigação tem como problemática as seguintes questões: a) De que forma a luta 

por políticas públicas para Educação do e no Campo corrobora com o projeto educativo do 

MST, que visa à emancipação humana? b). Existe diálogo permanente, contraditório e consensual 

entre o MST e o Estado paranaense, referente à criação e efetivação de políticas educacionais aos 

sujeitos camponeses? c) Frente às orientações internacionais hegemônicas para a educação, como 

o MST materializa o direito a ter Educação do e no Campo em tempos de mundialização do capital, 

aprofundada no Brasil a partir de 1990? d) De que maneira os preceitos dos documentos 

internacionais influenciam a totalidade da educação e a especificidade da Educação do e no Campo?  

e) Como as relações sociais mais amplas definem ações específicas na educação, no trabalho e nas 

condições de vida dos camponeses?  

Para responder a essas indagações a autora utiliza-se de dois momentos sendo o 

primeiro a análise da relação dialética entre sociedade, Estado, educação e campo brasileiro, a 

partir da articulação camponesa em meio à reestruturação capitalista e aos condicionantes 

ideológicos, políticos, sociais, econômicos e educacionais necessários à mundialização do 

capital. Em um segundo momento, discute como o capitalismo vem interferindo na formação 

humana de acordo com os seus próprios interesses. Assim, aliena os indivíduos e limita o seu 

processo de humanização.  

Ainda debate sobre as políticas neoliberais propostas por agências multilaterais ligadas 

ao sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), destinadas à educação e que fomentam as 

políticas de contenção da pobreza como meio de regulação social dos pobres, do campo e da cidade, 

no Brasil e no Estado do Paraná.  

Em um outro momento, analisa as políticas para Educação do e no Campo no 

Paraná. Como são efetivados os diálogos para formulação e implementação das políticas 

educacionais aos povos do campo e, sobretudo, como o MST articula esse debate no Estado do 

Paraná a partir da década de 1990.  

A autora aborda as lutas do MST pela Educação do e no Campo, a trajetória e 

conquistas destas lutas, em busca de uma sociedade emancipatória e consciente. Conclui-se que 

no Brasil e no Estado paranaense, a luta pelo direito à educação dos sujeitos sociais do campo, 

protagonizadas pelo MST, demonstra que é possível pensar uma sociedade e educação para 

além das premências do capitalismo, baseada na proposição de uma educação para a 

emancipação humana. Consideramos que a identificação dos sinais de emancipação política, 

social e humana propostas pela Educação do e no Campo dão identidade aos sujeitos coletivos 
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de diálogos e de lutas sociais por melhores condições de vida, trabalho, educação e 

desenvolvimento humano. 

As questões e conclusões relatadas pela autora se faz presente no contexto histórico 

da Educação do Campo, visto que ela nasce das lutas dos movimentos sociais, em busca de uma 

educação pensada e planejada para a população do campo, não uma educação urbana levada 

para o campo. 

5.1.13 A Trajetória Metodológica das Produções Analisadas  

 

Para revisão bibliográfica foram selecionadas dezessete investigações, as quais 

tiveram nas suas bases teóricas e metodológicas a análise do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica e as Políticas do Plano de Ações Articuladas. Foram várias pesquisas 

relacionadas as temáticas que apontaram para uma variedade de informações, auxiliando assim 

na compreensão do objeto de estudo aqui exposto. 

Das investigações selecionadas constatou que a maior parte está relacionada ao 

Método Materialista Histórico Critico, tendo como instrumento para análise das informações 

as entrevistas semiestruturadas.  Dentre as pesquisas que trazem como Método o Materialismo 

encontrou as de Silva (2016); Roque (2015); Brito (2016); Silva (2015) e Oliveira (2013). As 

produções fazem inferência as categorias do Método que segundo Neto (2011), o estudo da 

concepção teórico-metodológica de Marx revela como ele empreendeu a análise do seu objeto 

de estudo: a sociedade burguesa. Com o objetivo de descobrir a estrutura e a dinâmica dessa 

sociedade, ele foi progressivamente determinando o método adequado para o conhecimento da 

realidade social. Dessa sua formulação metodológica resultaram, entre outras, três categorias 

nucleares para a elaboração da sua teoria social: a totalidade, a contradição e a mediação.   

A pesquisa de Márcia Helena de Moraes Souza (2015), apresentou como aporte 

metodológico Jaques Derrida, discutindo a gestão educacional, nos estudos de Vanusa Ruas 

Freire Viana (2015), analisa as informações na perspectiva foucaultiana.  Ambos os autores são 

comprometidos com a ruptura epistemológica da Desconstrução, que segundo Borba (2016, p 

1): 

a Desconstrução francesa reveste-se de significativa relevância por ter fundado 

os pressupostos de uma nova perspectiva de estudos das relações do sujeito 

com o discurso, a história, a cultura. Tendo surgido na década de 70, 

permanece como referência profícua para subsidiar pesquisas sobre 

movimento de margem, desde que revelou a fragilidade da metafísica como 

hierarquizadora da noção de centro e estruturante do pensamento binário 
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Souza (2015) e Viana (2015), falam sobre a implantação do Plano de Ações 

articuladas nos munícipios, dentro da no campo das políticas sociais tendo os conhecimentos 

desenvolvidos por Michel Foucault e Jacques Derrida, os quais caracterizam o discurso pela 

valorização da superfície e por uma atividade específica de interpretação.  

Daniela Borba Burgie (2015) e Gigante (2016) utiliza como perspectiva de análise 

a abordagem do ciclo de políticas de Stephen J. Ball. Essa abordagem tem sido empregada em 

diferentes contextos como referencial teórico analítico para o estudo de políticas educacionais, 

permitindo uma análise crítica e contextualizada de programas e políticas educacionais. Essas 

reflexões tornam importantes no Brasil, uma vez que as pesquisas em políticas educacionais é 

um tema recente, “ainda não consolidado em termos de referenciais analíticos consistentes, e 

que, de resto, sofre as indefinições resultantes da crise de paradigmas que afeta as ciências 

sociais e humanas na contemporaneidade...” (AZEVEDO; AGUIAR 1999, p. 43). 

Para as pesquisas de cunho qualitativo foram analisados os estudos de Menegão 

(2015); Souza (2016); Carreiro (2016); Neves (2014) e Silva (2016). De acordo com as 

reflexões de Amado (2013, p. 41): 

 

 A investigação qualitativa assenta numa visão holística da realidade (ou problema) a 

investigar, sem a isolar do contexto natural (histórico, socioeconômico e cultural) em 

que se desenvolve e procurando atingir a sua compreensão através de processos 

inferenciais e indutivos.  

 

Dentre as investigações na perspectiva qualitativa destaca a de Silva (2016), que 

utilizou o método fenomenológico na perspectiva de Schutz (2012), que segundo a autora é 

também chamada de fenomenologia social por trazer traços compreensivos do método do 

pensamento Weberiano. Como instrumento de análise das informações realizou a técnica de 

conversas interativo provocativas a qual possibilitou maior interpretação do que foi mencionado 

nas conversas com os aprendentes. 

Segundo Nunes (2011, p.62): 

[...] as conversas interativo-provocativas denominam esse instrumento como 

produção e coleta de informações por entender a necessidade de evidenciar a 

natureza interativa dessas conversas, do mesmo modo, e com uma naturalidade 

semelhante àquela que ocorre em qualquer conversa que as pessoas 

estabeleçam no seu cotidiano, independentemente de estarem participando de 

uma entrevista ou não.  

Para a produção dissertativa Silva (2016), ainda baseou em documentos oficiais, 

que lhe atribuiu maior conhecimento das políticas de formação de professor, como também os 

documentos de implementação do PIBID. 
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As pesquisas de Leme (2016) e Santos (2016), foram na perspectiva bibliográfica. 

Sendo que: Leme (2015), realiza levantamento bibliográfico em banco de dados digitais de 

Teses e Dissertações em três universidades formadoras do PNAIC. Enquanto Santos (2016), 

analisar o processo de implantação e implementação do Programa Mais Educação em duas 

escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Ainda utilizou como instrumento 

para coleta das informações a entrevista semiestruturada. 

 

5.1.14 Andamentos da Revisão Bibliográfica 

 

As pesquisas realizadas sobre o tema desta investigação dirigiram para uma busca 

minuciosa pelas produções acadêmicas, conquanto foram encontrados estudos   proeminentes 

no levantamento bibliográfico, em nenhum momento foi possível confirmar temas associados 

do objeto de estudo aqui analisado, de alguma forma os que foram analisados contribuíram para 

a fundamentação teórica da dissertação. 

A análise das investigações, permitiram observar a relevância do tema no cenário 

cientifico, proporcionando reflexão quanto as políticas implantadas no contexto brasileiro os 

seus desdobramentos, as críticas abordadas e os questionamentos quanto a permanência dessas 

políticas, no entanto também observou aspectos positivos, experiências que deram certo e são 

bem avaliadas pela comunidade escolar. Dentre essas ressalta a de Solange Mendes da Silva 

(2016), onde aborda a importância do PIBID, como política de formação para professores 

iniciantes, destaca os encontros dos grupos como essenciais para essa formação já que ocorre 

troca de experiências e a estrutura do programa que foi bastante elogiada pelos aprendentes. 

Destacou também os estudos de Camila Costa Gigante (2016), que investiga o 

Programa Mais Educação como política curricular, abordando que o currículo dentro do 

programa permanece operando com binarismo, alerta que: o Mais Educação opera como uma 

perspectiva hibrida de cultura onde poderia mostrar expectativas mais produtivas para a política 

do programa. 

Enfim fim todas as pesquisas analisadas muito contribuíram para o enriquecimento 

do conhecimento sobre a temática, com as peculiaridades, semelhanças e controvérsias, 

confirmando assim que as opiniões manifestadas nessa investigação são aprovadas por esses 

estudos, e que as ideias de Marx continuam  vivas mais do que nunca, que são observadas nas 

lutas de classe, no poder que o capital exerce  sobre as pessoas, nas deformações das políticas 

sociais que deveriam beneficiar a população, mas esbaram na burocracia e nos desvios de 
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recursos, fatos como esses justificam a quantidade de investigações relacionadas ao Método 

Materialista. 

As políticas educacionais desenvolvidas no Brasil, caminham para a lógica do 

mercado, onde a classe dominante visa preparação de mão de obra para atuar como força de 

trabalho, as políticas educacionais estão neste contexto, como Marx e Engels (1986) afirmaram 

que os pensadores que dominam a sociedade capitalista, não o fazem sem intenções, mas fazem 

conscientemente a fim de obter os resultados esperados para a acumulação burguesa. Assim, 

Os indivíduos que constituem a classe dominante possuem, entre outras coisas, 

também consciência e, por isso, pensam; na medida em que dominam como classe e 

determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que o façam em toda 

sua extensão e, consequentemente, entre outras coisas, dominem também como 

pensadores, como produtores de idéias (sic); que regulem a produção e a distribuição 

das idéias de seu tempo e que suas idéais sejam, por isso mesmo, as idéias dominantes 

da época (MARX; ENGELS, 1986, p. 72). 

 

A hegemonia cumpre importante papel dentro da educação, pois em uma sociedade 

burguesa a educação é chamada para legitimar as relações desiguais, consequentemente, 

reproduzindo as classes sociais. 

As análises das Teses e Dissertações, serviram para fortalecer as ideias de que é 

preciso lutar por uma educação que emancipe o homem, que tire do seu estado de 

desconhecimento para que possam adquiri-los e utilizá-los para a conquista de direitos que são 

seus e que não podem permanecer nas mãos de uma única classe, que se utiliza desses para 

dominar uma grande parte da população.  
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CAPÍTULO V 

 

“Quem elegeu a busca, não pode recusar a travessia. ” (Alfredo Bosi) 

 

6 AS POLÍTICAS DO PAR E SEUS IMPACTOS NO IDEB NOS MUNICÍPIOS DA 

BAHIA 

 

6.1 Análise das Informações da Pesquisa 

 

Neste capítulo será apresentada a pesquisa de campo onde se destaca a importância 

das informações prestadas pelos seus participantes, dentre esses: secretários, assessores e 

coordenadores das Secretarias Municipais de Educação (SME), que respondem pela Educação 

do Campo, comunidade escolar do Campo e professores. Os depoimentos foram fundamentais 

para a compreensão dos efeitos locais da implementação de programas nacionais no âmbito do 

PAR. O conhecimento que esses participantes possuem torna-se relevantes dentro do contexto 

de implantação das políticas públicas na gestão local. No entanto, essas informações são pouco 

exploradas, desmerecendo o saber desses atores, ficando longe desse cenário que por muitas 

vezes são substituídos por pessoas que não possuem o conhecimento necessário para o efetivo 

desenvolvimento das políticas. Assim sendo, conhecer a atuação desses participantes é 

importante para compreender as políticas públicas governamentais implantadas na educação, 

dentre essas as   ações do PAR. 

As informações obtidas foram estruturadas em seis blocos temáticos a saber: 

Caracterização dos municípios, Educação do Campo na perspectiva dos professores e gestores 

escolares de Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, formação do professor do Campo, Relatos 

sobre a Educação do Campo, Políticas públicas para a Educação do Campo na visão dos 

professores e O impacto das Políticas do PAR, no IDEB das Escolas do Campo de Ilhéus, 

Itabuna e Vitória da Conquista. 

 

6.1.1 Caracterização dos Municípios Pesquisados 

 

Para essa pesquisa elegeu-se três municípios baianos os quais apresentam entre si 

características semelhantes quanto os aspectos econômicos, geográficos e sociais, os quais 
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também revelaram atributos análogos na educação do campo quanto a quantidade de unidades 

escolares, as práticas pedagógicas, a formação dos professores que atuam nas escolas 

campesinas e implementação das políticas públicas educacionais. Essas características serão 

discutidas e avaliadas os tópicos a seguir. 

 6.1.2 Vitória da Conquista- BA 

 

O município de Vitória da Conquista, está localizado a 509 km de distância da 

capital (Salvador), Vias de acesso: BR-116, BA-262, BA-263 e BA-265, tendo como 

distritos: Bate-Pé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Dantelândia, Iguá, Inhobim, José 

Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha e como Municípios 

limítrofes: Cândido Sales, Belo Campo, Anagé, Planalto, Barra do Choça, Itambé, Ribeirão do 

Largo e Encruzilhada, é a terceira maior cidade do Estado da Bahia e a quarta do interior do 

Nordeste, estando atrás apenas da Capital Salvador e de Feira de Santana 12. 

De acordo com estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, em 2013, esse município possuía 336.987 habitantes, o qual ao aplicar a 

mesma taxa de crescimento estimada para o período de 2010-2013 foi projetada uma 

população total de 381.796 habitantes para 2017. De acordo com os estudos de Silva (2017, 

p.75): 

Vitória da Conquista é uma cidade atraente devido ao seu clima frio e úmido e a 

fertilidade de suas terras na região. Polariza dezenas de municípios que são atraídos 

pelos serviços prestados pelo setor de educação e saúde, pelo comércio e 

consequentemente pelas lavouras de café. 

 

Segundo Silva (2017), a lavoura do café faz parte da história agrária do município 

de Vitória da Conquista, com reflexo na sua economia e, consequentemente, no 

desenvolvimento econômico da região. A autora ainda relata que o município possui uma área 

rural com aproximadamente 2.600 km² de extensão, considerada a maior, senão do país, mas 

da região Nordeste, uma área rural ocupada por acampados, assentados, quilombolas, 

camponeses, horticultores, cafeicultores, além de outros que lutam pela sua sobrevivência 

plantando, colhendo e resistindo aos problemas climáticos, econômicos e políticos da região. A 

agricultura do café também é responsável pelo processo de proletarização do trabalhador rural, 

por absorver um grande contingente de mão de obra para a colheita do café. 

Segundo Silva (2017, p. 75), as condições desfavoráveis de trabalho nas colheitas 

do café, provocou movimento grevista no início de 1980: 

                                                           
12 Disponível em: http://www.pmvc.ba.gov.br  
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As condições precárias de trabalho na colheita do café, o insignificante salário que 

recebia pelo seu trabalho e a falta de valorização do trabalho agrícola, impulsionaram 

os trabalhadores rurais para a construção de um grande movimento grevista que se 

instaura no início dos anos 1980, no município de Vitória da Conquista e,  em seguida,  

Barra do Choça, articulada pela comunidades de base religiosa, a CEBs - 

(Comunidade Eclesial de Base), da cidade, envolvendo cerca de mais de dez mil 

trabalhadores, que atuavam nas lavouras de café, chamando a atenção dos meios de 

comunicações local, regional e do Estado. Este episódio é considerado por 

intelectuais, sociólogos, juristas, como um acontecimento histórico, no conjunto da 

luta dos trabalhadores por melhores salários e condições de trabalho e de vida. 

 

Esse contexto se configura como a contradição como unidade e luta dos contrários, 

como afirma Marx (1999, p.7), “a história de todas as sociedades que existiram até os nossos 

dias tem sido a história da luta de classes”. Por meio dessa afirmação o autor coloca que a classe 

dominante em todo tempo tenta dominar a classe trabalhadora com a sua ideologia que aliena 

e explora. 

Além da agricultura do café o município também se destaca, em outros setores, 

dentre esses a agricultura familiar, que segundo Silva (2017), o município é o terceiro do 

interior, que utiliza a agricultura familiar como importante modelo de trabalho agrícola. Se 

destaca como tradição histórica, como potencial de sustentabilidade e importante fator de 

segurança alimentar e de geração de trabalho e renda. 

O município ainda se destaca do setor do comércio, com grande potencial de 

expansão, paralelamente a lavoura do cafeeira, houve a formação de um polo industrial em Vitória 

da Conquista, havendo a criação do Centro Industrial dos Ymborés, com a plena ampliação de setores 

da economia local, a exemplo dos setores de produtos de limpeza, cerâmica, estofados e mármore. Um 

novo ciclo na agricultura inicia-se em Vitória da Conquista no plantio de cana-de-açúcar, voltado para 

a produção, sobretudo, de etanol, e ainda conta com o plantio de eucaliptos que está em pleno 

desenvolvimento. 

 

6.1.3 Educação no Município de Vitória da Conquista – BA 

 

Um dos principais eixos de desenvolvimento no munícipio é a educação, 

especialmente no Ensino Superior, a qual conta com a presença da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB o que faz com que da cidade seja um grande centro de 

movimentação socioeconômica e espacial. A partir da década de 1990, a UESB aumentou a 

oferta de cursos se destacando no setor educacional. O município ainda é formado por um 

grande número escolas conveniadas com diferentes redes de ensino do país, dentre essas: 

Sacramentinas, Colégio Oficina, Colégio Juvêncio, além de contar com várias faculdades, tais 

como: FAINOR, FTC, Faculdade Maurício de Nassau, Faculdade Santo Agostinho 
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(particulares), UFBA, IFBA, UESB (públicas), o que consagra o município como um polo 

educacional de destaque no Estado da Bahia.  

Os setores educacionais, público e privado, representam assim, um dos principais 

eixos de desenvolvimento deste setor nos diversos segmentos de ensino. O município possui 

um índice substancial de alunos matriculados no Ensino Fundamental, bem como de escolas e 

professores nessa fase de ensino. Conforme apontou o Censo Demográfico do IBGE em 2010, 

o quantitativo de pessoas alfabetizadas residentes no município era de 241.855 alfabetizados. 

Ressalta-se que a frequência no Ensino Fundamental decresceu no período de 2000 a 2010, 

incidindo de 85,1% para 77%.  

No Ensino Médio, o percentual ascendeu de 21,6% em 2000 para 39,5% em 2010. 

No tocante aos percentuais de alunos concluintes no Ensino Fundamental, estes foram elevados 

entre jovens de 15 a 17 anos, que era de 9,8% no ano de 1991, implicando também num 

acréscimo de alunos que cursavam o Ensino Médio em 2010, com percentual superior a 44,4%.  

 

Tabela 12: Número de alunos matriculados no município de Vitoria da Conquista em 

diferentes anos 

Anos  Pré-Escolar Fundamental Médio  Superior 

2005 8.284,0        56.034,0     16.240,0                -    

2007 4.987,0       48.930,0     14.659,0                -    

2009  5.796,0        49.888,0     13.759,0               -    

2012 7.217,0        50.642,0     12.925,0     6.322,0  

2015  8.129,0        50.232,0     12.679,0     7.413,0  
  Fonte: Elaboração da autora com base nas informações do site  https://cidades.ibge.gov.br 

 

As matrículas no município vêm apontando para uma leve queda, sendo que na pré-

escola no ano de 2007 as matriculas caíram para quase a metade do ano de 2005, nos anos 

subsequente apontaram para elevações vindo a atingir em 2015 quase a quantidade de 2005 

com uma diferença de 155 alunos. Esses índices vêm sendo confirmado nas demais etapas com 

oscilações no número de matriculas com recuperações nos anos seguintes, como pode ser 

evidenciado no gráfico abaixo:  

 

 

 

 

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/
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Gráfico 1: Matriculas do Município de Vitória da Conquista – BA entre 2005 a 2015 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br 

 

O gráfico apresenta o quantitativo de matriculas no município, onde as informações 

confirmam as anteriores as quais apontam para uma diminuição das matriculas na educação 

infantil, evidenciando que algumas medidas precisam serem tomadas para a elevação das 

matrículas nesta etapa de ensino.  

Alguns estudos assinalam para a educação infantil do município de Vitória da 

Conquista, os quais  destaca-se o de Soares e Pereira (2017), as quais realizam uma pesquisa 

intitulada “ Qualidade da educação infantil na rede municipal de Vitória da Conquista: Um 

olhar sobre o discurso das coordenadoras pedagógicas”, onde refletem sobre algumas 

especificidades desta etapa de ensino no município, dentre essas, o quantitativo de matriculas 

no ano de 2014, as quais utilizaram como referência já que as informações ocorreram neste ano. 

As autoras revelam as afirmações:  

[...] em 2014, 140 instituições de EI estava em funcionamento em Vitória da 

Conquista: 62 da rede privada e 78 da rede pública, perfazendo um total de 10.990 

matrículas: 2.758 crianças na creche e 8.232 crianças na pré-escola. Nesta conjuntura, 

as instituições públicas tinham a seguinte configuração: 01 creche estadual, 22 creches 

municipais (01 na zona rural e 21 na zona urbana), e 55 escolas com turmas de EI (33 

na zona rural e 22 na zona urbana), sendo que destas 08 escolas possuem salas para 

Atendimento Educacional Especializado (01 na zona rural e 07 na zona urbana) 

(p.227). 
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Os estudos das autoras relatam a realidade da educação infantil do campo e a 

ausência de instituições para o atendimento às crianças, principalmente, na faixa etária de zero 

a três anos. Reforçando essas informações as autoras ainda ressaltam a seguinte informação: 

Dados do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC 

indicam que 71,7% das crianças de 04 a 05 anos e 18,7% de 0 a 03 anos estão cursando 

a Educação Infantil em Vitória da Conquista, o que representa 28,3% das crianças de 

04 e 05 anos e 81,3% das crianças de 0 a 03 anos fora do sistema educacional. Este 

quadro evidencia o esforço que o município deverá realizar para alcançar a meta do 

Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024 de universalizar, até 2016 a Educação 

Infantil na pré-escola para as crianças de 04 a 05 anos de idade e ampliar a oferta de 

Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 

03 anos até o final da vigência do plano (p.227). 

 

Soares e Pereira (2017), divulgam informações preocupantes quanto ao 

atendimento das crianças no sistema educacional nas faixas etárias de 04 e 05 anos com o 

percentual de 28,3% e principalmente de 0 a 3 anos, os quais os índices apontam para 81,3% 

fora da escola, sem dúvida alguma são informações que merecem atenção e solução imediata 

dos órgãos públicos do município. 

Soares e Pereira (2017, p. 228) ainda relata algumas questões que merecem atenção 

no âmbito do acesso à educação infantil entre essas estão: 

 a) a exclusão dos bebês do sistema público de ensino; b) a existência de apenas uma 

creche na zona rural; c) a inexistência de escolas específicas para Educação Infantil, 

implicando na alocação das turmas de pré-escola em escolas do Ensino Fundamental, 

cujos espaços e currículos invariavelmente não contemplam as especificidades do 

trabalho com a primeira infância. 

As autoras advertem para o fato da presença de turmas de pré-escola em instituições 

do Ensino fundamental no tocante aos aspectos de espaço e currículo não contemplarem as 

especificidades do trabalho com a primeira infância, aspectos esses que podem interferir no 

desenvolvimento da aprendizagem das crianças visto que os profissionais necessitam realizar 

adaptações do currículo o que pode acarretar prejuízos nas metodologias aplicadas em sala de 

aula. 

6.1.4 Educação do Campo em Vitória da Conquista 

 

A educação é um dos principais eixos de destaque do município, sendo que a 

Secretaria Municipal de Educação possui cento e oitenta e nove (189) unidades escolares, sendo 

117 (cento e dezessete) no espaço rural e apenas setenta e duas (72) no espaço urbano. 

O número de Escolas do Campo em Vitória da Conquista prepondera sobre as 

escolas Urbanas, apresentando um quantitativo bem expressivo. Nesse sentido, os estudos de 

Cardoso; Santos e Oliveira (2017, p. 632) ressaltam que: “Diante do exposto, nota-se que o 
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município de Vitória da Conquista pode ser considerado como um cenário de educação 

campesina ”, as autoras consideram essa afirmativa devido a quantidade de unidades escolares, 

número de alunos atendidos e de professores envolvidos nesse processo. 

 

Tabela 13: Escolas Municipais em Vitória da Conquista/BA 

Etapas Zona Urbana Zona Rural Total 

Creche 

 

27 
 

1 
 

28 
 

ENS. Fundamental anos Iniciais 
45 116 161 

Total 72 117 189 
Fonte: Dados fornecidos pelo Setor de Estatística e Legalização da SMED, 2017 

 

As informações quanto a quantidade de escolas que atendem a Educação Infantil é 

imprecisa visto que essa também ocorre em algumas creches e instituições do Ensino 

Fundamental que atendem a alunos da pré-escola. Segundo a Secretaria de Educação do 

município, em 2010 tinha turma de pré-escola em 17 escolas; 2011 e 2012 em 18 creches; 2014 

em 20 creches, as informações quanto aos anos 2015 a 2017 não forma concedidas, ainda 

segundo o setor de legalização da referida secretaria no ano de 2014 o município contava de 22 

escolas urbanas e 33 rurais com atendimento para o público da Educação Infantil. 

Quanto ao quantitativo das Escolas do Campo, apresenta a seguinte formação:  

dezenove (19) Círculos Escolares Integrados (CEIs) que atendem setenta e nove (79) escolas e 

dois (2) Círculos de Nucleadas com trinta e sete (37) escolas acolhidas, conforme tabela abaixo: 

 

Quadro 7: Organização das Escolas do Campo em Vitória da Conquista/BA 
(Continua) 

                                                                                                                                                                          

 CÍRCULOS ESCOLARES INTEGRADOS - CEIs  

Nº ESCOLAS Nº DE ESCOLAS 

ATENDIDAS 

01 Assentamento Chapadão 05 

02 Assentamento Sede I 02 

03 Assentamento Sede II 04 

04 Bate Pé 06 

05 Cabeceira 02 

06 Campo Formoso 06 

07 Capinal 06 

08 Cercadinho 01 

09 Dantelândia 04 

10 Estiva 03 

11 Gameleira 08 

12 Iguá 02 

13 Inhobim 03 
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14 José Gonçalves 04 

15 Limeira 07 

16 Pradoso 06 

17 São João da Vitória 04 

18 São Sebastião 02 

19 Veredinha 04 

TOTAL DE ESCOLAS PERTENCENTES AOS – CEIs 

 

79 

 NUCLEADAS  

Nº Escolas Nº de Escolas Atendidas 

01 I 17 

02 II 20 

Total De Escolas Pertencentes às Nucleadas 37 

 CRECHES  

Nº Escolas Nº de Escolas Atendidas 

01 Iguá 01 

Fonte: Elaboração da autora partir dos dados fornecidos pela SMDE, 2017 

Segundo a SMED (2016), nas escolas nucleadas as turmas são todas multiseriadas, 

enquanto nos CEIs, das 209 turmas do segmento I, 127 são multiseriadas. 

É comum encontrar nas Escolas do Campo salas multisseriadas, devido à 

localização, ao difícil acesso e ao baixo número de alunos matriculados, escolas que possuem 

uma sala de aula com alunos de várias séries atendidos por um único professor. Nesse sentido, 

podem ocorrer nas Escolas do Campo de encontrar alunos da fase inicial com alunos que já 

adquiriram ou estão na fase de aquisição da leitura e escrita. 

Outro dado importante observado é que apesar do número de escolas do campo 

sobressaírem ao das escolas urbanas, nota-se que existe apenas uma creche disponível na 

educação do campo, como indica o quadro, quantidade insuficiente para o atendimento, isso 

significa que as crianças nesta etapa estão deixando de ser atendidas, ou seja seus direitos estão 

sendo violados. 

Segundo os estudos de Santos e Nunes (2017), ao abordarem sobre a relação de 

creches construídas por meio do PAR em Vitória da Conquista, chegaram à conclusão que 

nenhuma creche está em localidade campesinas. Entretanto relatam que as localidades de Lagoa 

das Flores e Povoado de Simão, atendem predominantemente a comunidades do campo. 

 Com essas informações nota-se que o déficit com o atendimento das crianças em 

faixa etária da creche permanecerá, o que traz consequências para as etapas posteriores e ao 

desenvolvimento cognitivo das crianças. Em 24 de abril de 2007, através da Resolução nº 6 foi 



149 
 

  

instituído o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de educação Infantil- Proinfância, sendo mais uma das ações do PDE, que visa 

garantir o acesso de crianças a creche e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física 

da rede de Educação Infantil. 

Segundo o FNDE, o programa atua sobre dois eixos, indispensáveis à melhoria da 

qualidade da educação: 

1. Construção de creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e 

financeira do FNDE, com projetos padronizados que são fornecidos pelo FNDE ou 

projetos próprios elaborados pelos proponentes; 

2. Aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede 

física escolar da educação infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, 

fogões e bebedouros. 

Para a adesão ao Proinfância, os municípios deverão elaborar o PAR, a partir do 

diagnóstico da sua situação educacional. Diante disso não se compreende a ausência de creches 

na educação campesina, onde usa-se como alternativa o atendimento desse público em outras 

localidades, sem opção a população que necessita desse serviço se adapta ao que é posto, 

ocorrendo assim uma fuga da realidade, ou seja, o contexto do real concreto. 

 

6.1.5 IDEB do Município de Vitória da Conquista 

 

Na tabela a seguir é apresentado as informações referentes ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica dos últimos dez anos, tendo como referência os anos 

iniciais do ensino fundamental de nove anos, etapa selecionado para aprofundamento desta 

pesquisa. 

 

Tabela 14: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –IDEB - anos iniciais/IDEB 

OBSERVADO 

Anos de observação IDEB observado 

2005 3,2 

2007 3,8 

2009 2,8 

2011 3,4 

2013 3,9 

2015 4,1 
Fonte: elaboração da autora com base nas informações do site ideb.inep.gov.br 
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Tabela 15: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –IDEB - anos iniciais/IDEB 

OBSERVADO/METAS PROJETADAS 

Anos Metas Projetadas 

2007                         3,2  

2009                         3,6  

2011                         4,0  

2013                         4,3  

2015                         4,6  

2017                         4,9  

2019                         5,2  

2021                         5,5  
Fonte: elaboração da autora com base nas informações do site ideb.inep.gov.br 

 

O município de Vitória da Conquista tem apresentado um IDEB inconstante com 

variações crescentes e decrescente, mantendo uma estabilidade nos anos de 2011- 2013 e 2015, 

porém, os índices não atingiram as metas projetadas ficando abaixo do esperado, com exceção 

para o IDEB de 2007 que apresentou índice superior à meta projetada. Com o objetivo de 

reverter essa situação, o município tem adotado políticas públicas educacionais dentre essas as 

políticas do Plano de Ações Articuladas – PAR, cujo objetivo é ofertar apoio técnico e 

financeiro para os municípios que não atingiram as metas projetadas para IDEB. 

Dentre as ações implantadas pelo município estão Escola Ativa (substituído pela 

Escola da Terra), Mais Educação, Educação Inclusiva, Educação para a Diversidade, Pró-

Letramento, Pró-Gestão, Proinfantil, Brasil Alfabetizado, Transporte Escolar e Cisterna na 

Escola, dentre outros. Em âmbito estadual encontram-se o Programa Todos Pela Alfabetização 

(TOPA) e o Pacto pela Educação, atualmente, Programa Nacional na Idade Certa - PNAIC. 

 

6.1.6 Itabuna - BA 

 

Itabuna é um município do sul do estado da Bahia, no Brasil. Possui uma área total 

de 443,198 km², distância até a capital 426 ou via ferry-boat 333 km, características geográficas: 

área 443,198 Km², densidade 464,54 hab./Km², altitude 54m13. 

                                                           
13 Disponível em: cidades.ibge.gov.br 
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A cidade tinha uma população de 204.667 habitantes no último Censo em 2010. 

Isso coloca a cidade na posição 5 dentre 417 do mesmo estado. Em comparação com outros 

municípios do país, fica na posição 128 dentre 5.570. Sua densidade demográfica é de 473.50 

habitantes por quilometro quadrado, colocando-o na posição 5 de 417 do mesmo estado. 

Quando comparado com outras cidades no Brasil, fica na posição 157 de 5.570. 

O povoamento da região começou quando a região servia como principal ponto de 

passagem de tropeiros que se dirigiam a Vitória da Conquista.   Na região cortada pelo rio 

Cachoeira, surgiu o Arraial de Tabocas em 1857, em meio à mata que então era desbravada. 

Itabuna é um centro regional de comércio, indústria e de serviços. Sua importância econômica 

cresceu no Brasil durante a época áurea do cultivo de cacau, que por ser compatível com o solo 

da região levaram-na 2º lugar em produção no país, exportando para os EUA e Europa. Depois 

de grave crise na produção cacaueira causada pela presença da doença conhecida como 

vassoura-de-bruxa, a cidade tem buscado alternativas econômicas com a ajuda do comércio, da 

indústria e da diversificação de lavouras. 

 O município é um importante entreposto comercial do estado, situada às margens 

da BR-101 e BR-415 e hoje se destaca com industrias de grande porte como Nestlé, Kissex, 

Produtos Padim, Delphi Cacau, Cambuci S/A (Penalty) e TriFil, se consolidando como pólo 

médico, prestador de serviços e de educação. Entretanto o município ainda não recuperou por 

totalmente a sua economia, que desencadeia um déficit nos setores sociais e econômicos. 

 

6.1.7 Educação no Município de Itabuna- BA 

 

O Município foi um dos primeiros municípios baianos a contar com Plano 

Municipal de Educação (PME) depois do prefeito Claudevane Leite sancionar a Lei nº 2.320, 

de 18 de junho de 2015, com vigência entre 2015-2024. A partir desse momento, o município 

passou a seguir as diretrizes educacionais para assegurar políticas públicas para a execução e o 

cumprimento de metas para investimento público em educação14. 

O município ainda se destaca no eixo educação, como polo universitário regional, 

onde dispõe de alguns dos melhores centros educacionais da Bahia. É formado por várias 

escolas públicas, onde se destaca  Colégio Estadual Sesquicentenário (CISO), Colégio da 

Polícia Militar Antônio Carlos Magalhães, Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, já no 

ensino particular tem como destaque  os colégios Sistema Moderno de Educação, Galileu, São 

                                                           
14 Disponível em: pne.mec.gov.br Acesso em 27 de fevereiro de 2018 
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José da Ação Fraternal de Itabuna (AFI), Divina Providência e Pio XII, além de duas 

faculdades, Faculdade de Tecnologia e Ciências e União Metropolitana de Educação e 

Cultura - ex-FacSul, um Centro Estadual de Educação Profissional em biotecnologia e saúde - 

CEEP (antigo Colégio Polivalente). 

Ainda conta com a Universidade Estadual de Santa Cruz, que teve sua origem nas 

escolas isoladas criadas no eixo Ilhéus/Itabuna, na década de 1960. Em 1972, resultante da 

iniciativa das lideranças regionais e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC), as escolas isoladas (Faculdade de Direito de Ilhéus, Faculdade de Filosofia de 

Itabuna, e Faculdade de Ciências Econômicas de Itabuna) congregaram-se, formando a 

Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna - FESPI. Reunidas em Campus, na 

Rodovia Ilhéus/Itabuna, no município de Ilhéus, pelo Parecer CFE 163/74, os estabelecimentos 

de ensino foram ganhando maturidade e competência, criando as condições para pleitear o 

"status" de Universidade. Mantida, entretanto, por uma fundação de natureza privada, o acesso 

a seus cursos tornava-se particularmente difícil, considerada à realidade regional. Assim, a 

Federação reorientou-se no sentido de tornar-se uma fundação pública. Em 1991, depois de 

muitas lutas, esse grande anseio tornou-se realidade, estadualizando-se a Federação. Em 05 de 

dezembro de 1991, o Governador do Estado incorporou a FESPI, escola particular, ao quadro 

das escolas públicas de 3º grau da Bahia, pela Lei 6.344 de 06/12/91, sendo que em 1995, a 

UESC teve seu Quadro de Pessoal aprovado pela Lei nº 6.898, de 18 de agosto de 1995, 

publicada no Diário Oficial do Estado dos dias 19-20 seguintes, ficando reorganizada sob a 

forma de Autarquia15. 

Itabuna ainda conta com o campus sede da Universidade Federal do Sul da Bahia – 

UFSB. 

Segundo o IBGE – 2000, a taxa de analfabetismo no município consta com os 

seguintes dados: população de 15 anos ou mais: 15,1 % e o Índice de Desenvolvimento da 

Infância, segundo o Unicef 2004 é de 0,64. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Disponível em: www.uesc.br.  Acesso em: 20/01/2018 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Tecnologia_e_Ci%C3%AAncias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Metropolitana_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_e_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Metropolitana_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_e_Cultura
http://www.uesc.br/
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Tabela 16: Dados Sobre a Matricula no Município de Itabuna – BA 2005 á 2015 

Anos  Pré-Escolar Fundamental Médio  Superior 

2005 6.383,0 37.328,0 12.788,0 - 

2007 5.491,0 33.999,0 10.841,0 - 

2009 6.210,0 33.286,0 9.732,0 - 

2012 4.733,0 29.168,0 8.593,0 2.278,0 

2015 4.610,0 25.065,0 8.040,0 2.657,0 
Fonte: Elaboração da autora com base nas informações do site https://cidades.ibge.gov.br 

 

Os dados da matricula vem apontando queda na quantidade de alunos matriculados 

na pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, ficando estável apenas no ensino superior, 

como reflete no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2: Matriculas do Município de Itabuna – BA 2005 á 2015 

 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br 

 

As informações sobre o quantitativo das matriculas no município de Itabuna é um 

reflexo dos rumos que a economia vem tomando nos últimos anos. Com a crise cacaueira o 

município passa a ter uma diminuição da população em faixa etária escolar, já que suas famílias 

se veem obrigadas a sair do município em busca de melhores condições de sobrevivência. A 

elevação das matriculas no ensino superior se dá pela presença da Universidade Estadual de 

Santa Cruz – UESC, referência de qualidade no ensino superior na região a qual proporciona 
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oferta de vários cursos, em múltiplas  áreas o que ocasiona na presença de estudantes vindos de 

outros estados para cursar os referidos cursos, a nova política do governo para o ensino superior 

também contribui para isso, dentre essas está o Sistema de Seleção Unificada – SISU a qual 

utiliza-se das notas do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM para classificar os candidatos 

que não necessitam realizar o vestibular tradicional. 

6.1.8 IDEB do Município de Itabuna- BA 

 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 4.4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.4. Na comparação com cidades 

do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 155 de 

417. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 160 de 417.  

Como um dos focos desta pesquisa é a educação básica nas escolas do campo, 

tomou-se como referência o IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental. 

  

Tabela 17: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -IDEB - anos iniciais/ IDEB 

Observado 

Anos de observação IDEB Observado 

2005                         3,1  

2007                         3,9  

2009                         4,0  

2011                         4,3  

2013                         4,2  

2015                         4,4  
Fonte: Elaboração da autora com base nas informações do site: ideb.inep.gov.br 

 

 

Tabela 18: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB - anos iniciais/ IDEB 

Observado/METAS PROJETADAS 

Anos Metas Projetadas 

2007                         3,2  

2009                         3,5  

2011                         3,9  

2013                         4,2  

2015                         4,5  

2017                         4,8  

2019                         5,1  

2021                         5,4  
Fonte: Elaboração da autora com base nas informações do site: ideb.inep.gov.br 
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O IDEB do município apresentou crescimento satisfatório ficando acima das metas 

projetadas para os anos de 2007-2009-2011-2013, porém sofreu uma baixa queda no índice do 

ano 2015, onde a meta projetada era de 4,2 e o índice atingido foi de 4,4.   

 

 

6.1.9 Educação do Campo em Itabuna- BA 

 

As escolas do campo em Itabuna, possui um quantitativo de 25 escolas, atendendo 

a alunos da educação infantil, ensino fundamental e PROEJA I, sendo que o PROEJA é ofertado 

em apenas algumas escolas que ocorrem em períodos diurnos ou noturnos. Segundos os dados 

levantados a educação do campo do município não oferecem o fundamental II (6º ao 9º ano), 

como também o ensino médio, ou seja, se o aluno optar por continuar sua trajetória acadêmica, 

terá que se deslocar para os centros urbanos ou terá que deixar o campo.  

Informações que podem ser confirmadas na fala do coordenador da Educação do 

Campo, transcrita a seguir. 

 

 No município de Itabuna são 25 escolas, a maioria delas são de multidades, 

multietapas, não pode ser multiseriadas, porque não é seriação é por ano escolar, 1° 

ao 5° ano, então essas escolas, 22 escolas são de multietapas, tendo algumas, sendo 

cinco ou seis escolas onde a gente consegue separa ensino fundamental de educação 

infantil, a maioria delas da educação infantil, pré-escola, até o 5° ano do ensino 

fundamental, com uma única professora, e outras seis escolas tem uma professora para 

a educação infantil, uma professora com o 1° ao 3° ano e a outra com 4° e 5° ano, são 

três turmas nessas escolas, com exceção de outras três escolas que é a escola Roça do 

Povo, a Zacarias Dantas e a escola Mariana de Carvalho, então tem um maior número 

de alunos, portanto temos educação infantil, 1°,2°,3°,4° e 5° ano, são escolas que são 

acompanhadas pela proposta do ciclo de formação humana, ciclo da pré infância, ciclo 

da infância, da adolescência ( COORDENADOR DAS ESCOLAS DO CAMPO EM 

ITABUNA, 2017). 

O relato do coordenador das escolas do campo de Itabuna, situa mais como um 

desabafo quanto a organização das escolas, onde essas funcionam como multidades e 

multietapas, somente em algumas escolas se consegue separar a educação infantil do ensino 

fundamental, em alguns casos disponibiliza apenas uma professora para o atendimento aos 

alunos o que acaba por dificultar o trabalho do professor. Percebe-se nesse fato a categoria da 

práxis e mediação do método dialético, onde os professores fazem as mediações entre a prática 

pedagógica para o atendimento aos alunos, configura-se também a concepção dialética e 

materialista da possibilidade e da realidade, como que não dar para isolar a realidade que 
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rodeiam professores e alunos e as possibilidades para atingir melhores condições de ensino para 

esse público.  

As informações quanto a localização e os segmentos que ofertam referentes as 

Escolas do Campo no município encontram-se dispostos no quadro a seguir. 

 

Quadro 8: Organização das Escolas do Campo no Município de Itabuna/BA 
                                                                                                                                                        

UNIDADE ESCOLAR        ENDEREÇO SEGMENTO QUE OFERTA 

Escola Aurea Lima Fazenda Santo Antônio E.I.; E.F, PROEJA I (diurno) 

Escola Avelina Sandes de 

Aquino 

Fazenda Duas Barras E.I.; E.F. 

Escola Bom Jesus da Lapa Fazenda Bom Jesus, Ribeirão Seco E. I.; E.F. 

Escola Corbiniano Freire Fazenda Bonfim E. I.; E. F. 

Escola Cosme e Damião Fazenda Água Boa, Ribeirão Seco E. I.; E. F. 

Escola Eteocles Moreira Fenda Baluarte – Região da Roça 

do Povo 

E. I.; E. F. 

Escola Francisco de Sá Fazenda Boa Sentença – Região da 

Roça do Povo 

E. I.; E. F. 

Escola Filemon Brandão Fazenda Fortaleza E. I.; E. F. 

Escola Gabino Kruschewsky Fazenda Cruzeiro do Sul E. I.; E. F. 

Escola João Café Fazenda Monte Alegre E. I.; E. F. 

Escola Marieta de carvalho Rua Bela Vista, Itamaracá E. I.; E. F. 

Escola Nossa Senhora de 

Fátima 

Assentamento Manoel Chinês- Boa 

Sentença 

E. I.; E. F. 

Escola Pequeno Produtor Fazenda Alto Bonito, Cerrado E. I.; E. F. 

Escola Roça do Povo Roça do Povo E. I.; E. F. 

Escola Santa Helena Fazenda Santa Helena – Rodovia 

de Barro Preto 

E. I.; E. F.; PROEJA I (diurno) 

Escola Santa Rita I Fazenda Santa Helena – Rodovia 

de Barro Preto 

E. I.; E. F. 

Escola Santa Rita III Fazenda Santa Rita, após Mutuns E. I.; E. F. 

Escola Santa Terezinha Fazenda Santa Terezinha, Ribeirão 

Seco 

E. I.; E. F. 

Escola Santinha Tavares  Fazenda Vale do Sol/ Conjunto 

Agrícola Conduru 

E. I.; E. F. 

Escola São Francisco Fazenda São Francisco, Região do 

Morumbi 

E. I.; E. F. 

Escola São Francisco I  Fazenda Boqueirãozinho, Região 

de barro Preto 

E. I.; E. F.; PROEJA (diurno) 

Escola São José I Fazenda São José /Cerrado E. I.; E. F. 

Escola Julieta de Freitas Lima Assentamento Vila Isabel, Cajueiro 

de Ibicaraí 

E. I.; E. F. 

Escola Tobias Barreto Fazenda Progresso E. I.; E. F. 

Escola Zacarias Dantas Rua Única – Mutuns E. I.; E. F.; PROEJA (noturno) 

Fonte: Elaboração da autora com base nas informações do Diário Oficial de Itabuna – Bahia. Disponível em: site: 

www.itabuna.ba.io.org.br. Legenda: E.I.: Educação Infantil; E.F. Ensino Fundamental; PROEJA: Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos. 

O município de Itabuna mesmo com suas dimensões geográficas, apresenta um 

número de Escolas do campo inferior que os demais municípios analisados. As escolas ofertam 

os seguimentos da Educação Infantil atendendo a alunos com a faixa etária de quatro e cinco 

anos, o Ensino Fundamental corresponde aos anos iniciais do 1º ao 5º ano e o PROEJA atende 

http://www.itabuna.ba.io.org.br/
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a modalidade de jovens e adultos. As informações não apontam para o atendimento às crianças 

menores de quatro anos, ou seja, não há referência do acolhimento em creches.  

6.1.10 Ilhéus- BA 

 

A cidade tinha uma população de 184.236 16habitantes no último Censo de 2010.  

Isso coloca a cidade na posição 7 dentre 417 do mesmo estado. Em comparação com outros 

municípios do país, fica na posição 147 dentre 5.570. Sua densidade demográfica é de 104,67 

habitantes por quilômetro quadrado, colocando-o na posição 36 de 417 do mesmo estado.  

O município insere-se no tradicional território produtor de cacau, o que marca a sua 

história. A cacauicultura passou por fases de retração e expansão; crises que abalou a população 

que explora essa cadeia produtiva. Segundo Rangel (1982), em uma tentativa de recuperação 

da lavoura do cacau o governo do estado cria o Instituto de Cacau da Bahia – ICB; enquanto 

que o governo federal institui a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 

Além da queda dos preços do cacau no mercado externo, outro fator que contribuiu 

para a crise foi a instalação da vassoura de bruxa, doença acometida nos pés de cacau que 

provocou diminuição considerável na produção do cacau e até a mortalidade da lavoura, fato 

esse que ocasionou uma redução dos postos de trabalho, o que interferiu na sua economia e o 

agravamento dos problemas sociais. Segundo os estudos de Santos (2017, p. 76): 

A situação atual na Região é de decréscimo sócioeconômico, já que ao contrário dos 

idos de 1924 - colheita de 100 mil arrobas de cacau, com o primeiro lugar na economia 

baiana - e dos anos 1980, quando se empregava cerca de 300 mil trabalhadores - temos 

mais de 300 mil trabalhadores desempregados. 

 

Reforçando essas informações, o Plano Municipal de Educação do município sob a 

Lei nº 3.629 de 23 de junho de 2015, apresenta um diagnóstico da pobreza em Ilhéus, fruto de 

pesquisa relativa à pobreza no Território de Identidade Litoral Sul, onde mais de 50% dos 

habitantes vivem em situação de pobreza, quando não de miséria.  

No Seminário Educação do Campo realizado com a finalidade de diagnosticar a 

realidade das Escolas do Campo em Ilhéus, o qual ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2015, na 

Faculdade de Ilhéus, por iniciativa do Conselho Municipal de Educação de Ilhéus, em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação, Universidade Estadual de Santa Cruz e UNCME, 

com apoio logístico e operacional da FTD Editora. A palestrante Professora Doutora Arlete 

Ramos, dos Santos,  doutora em Educação e docente da Universidade Estadual de Santa Cruz, 

                                                           
16 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br. Acesso em 28 de novembro de 2017 
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destaca as questões socioeconômicas geradas com a saída do campo para cidade deixando  claro 

que dos 184 mil habitantes, menos de 16% ainda vivem no campo, coisa que preocupa, uma 

vez que no Censo 2000 do IBGE, 30% viviam aí; destaca que mais de 70 mil pessoas 

sobrevivem com ¼ de salário mínimo e que esta parcela da população tem no máximo, ensino 

fundamental I incompleto; além de destacar que são os pretos e pardos [portanto negros] que 

estão na base da pirâmide e que as mulheres com filhos representam maioria destes dados; ainda 

destaca que esta maioria vive em condição de insegurança alimentar e nutricional. 

O município ainda se encontra em uma crise de identidade econômica, devido ao 

seu tradicional modelo de grande produtor de cacau, onde ainda não foi capaz de recuperar 

totalmente a economia local, nem atender as novas demandas da população. Buscou diversificar 

a economia com a expansão nos serviços e na indústria, embora esta última de forma muito 

embrionária, o que não atingiu um desenvolvimento equilibrado. 

 

6.1.11 Educação no Município de Ilhéus -  BA 

 

Além de contar com a UESC, Ilhéus dispõe de várias universidades privadas dentre 

essas se destacam: a Faculdade de Ilhéus, localizada entre Ilhéus e Olivença; Madre Thaís, 

localizada na Avenida Itabuna; Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC; Polo de apoio 

presencial do grupo do Centro Universitário Internacional – UNINTER; Universidade Norte do 

Paraná – UNOPAR e o Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Turismo. Se destacam ainda 

como instituições públicas a Escola Técnica Federal – IFBA e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI, dentre outras várias escolas que o município oferece na rede 

pública e privada. 

Segundo o IBGE 2010, a taxa de analfabetismo entre a população de 15 a 24 anos 

é de 3%; de 24 a 59 anos 11,8%; 60 anos ou mais 32,2 % e a taxa de escolarização de 6 a 14 

anos de idade é de 96,7%.  

Tabela 19: Dados Sobre a Matricula no Município 

Anos  Pré-Escolar Fundamental Médio  Superior 

2005                  6.336,0      33.893,0        10.918,0  - 

2007                  4.602,0      31.068,0          8.793,0  - 

2009                  4.682,0      31.068,0          8.104,0  - 

2012                  4.375,0      28.910,0          7.293,0       5.896,0  

2015                  3.852,0      24.790,0          6.694,0       6.217,0  
Fonte: Elaboração da autora com base nas informações do site  https://cidades.ibge.gov.br 

 

https://cidades.ibge.gov.br/
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Gráfico 3: Matricula do Município de Ilhéus – BA 2005 a 2015 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br 

 

 
 

As informações apontam uma queda nos percentuais das matriculas no município, 

mostrando estável apenas no ensino superior, onde aponta uma pequena elevação, uma das 

maiores quedas são apontadas principalmente no ensino pré-escolar e ensino fundamental, 

etapas importantes para a elevação dos índices da educação básica. 

 

6.1.12 IDEB do Município de Ilhéus  

 

No ano de 2017, o Ilhéus como os demais como os demais municípios brasileiros 

realizou as avaliações externas, no entanto esses resultados ainda não foram divulgados a tempo 

hábil para essa pesquisa. Portanto tomou-se como referência as informações de 2005 a 2015. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 4.3 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.4. Na comparação com cidades 

do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais coloca a cidade na posição 198 de 417. 

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 160 de 417. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96.7 em 2010. Isso posicionava o município 

Pré-escolar

Fundamental

Médio

Superior

https://cidades.ibge.gov.br/
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na posição 284 de 417 dentre as cidades do estado e na posição 3987 de 5570 dentre as cidades 

do Brasil. 

Tabela 20: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - anos iniciais /IDEB 

OBSERVADO 

Anos de observação IDEB Observado 

2005                         2,9  

2007                         3,3  

2009                         3,8  

2011                         3,9  

2013                         3,6  

2015                         4,3  
Fonte: adaptado pela autora com base nas informações do ideb.inep.gov.br 

 

 

Tabela 21: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - anos iniciais /Metas 

projetadas  

Anos Metas Projetadas 

2007                         3,0  

2009                         3,3  

2011                         3,7  

2013                         4,0  

2015                         4,3  

2017                         4,6  

2019                         4,9  

2021                         5,2  
Fonte: adaptado pela autora com base nas informações do ideb.inep.gov.br 

Pelas informações aqui observadas o IDEB do município tem ficado acima da meta 

projetada para os anos de 2007-2009- 2011 sofrendo um índice inferior à meta projetada para 

o ano de 2011, vindo a recuperar em 2015. 

6.1.13 Educação do Campo em Ilhéus - BA 

 

Segundo o Plano Municipal de Educação – PME (2015-2025) o município de Ilhéus 

conta com treze (13) escolas nucleadas, distribuídas em setenta e uma (71) unidades escolares, 

disseminadas em sessenta e quatro (64) comunidades. Geralmente algumas escolas nucleadas 

levam os nomes dos distritos e são gestadas por uma escola polo, que também pertencem ao 

campo; cada escola nucleada possui um diretor (a) para administrar todos os espaços anexados 

à escola polo de cada núcleo, denominados pela Secretaria de Educação do Município de Ilhéus 

- SEDUC, de salas isoladas. Essas salas isoladas estão distribuídas em povoados, vilas, 
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fazendas, aldeias, dentre outros, na extensão territorial que a Secretaria de Educação do referido 

município determinou para a Nucleação. No entanto, há uma distância considerável entre as 

salas isoladas de uma mesma Nucleação, haja vista que ficam em espaços distintos e, em muitos 

casos, de difícil acesso, devido à inexistência de estradas asfaltadas ou à falta de manutenção 

das estradas existentes. 

Segundo o PME de Ilhéus, as escolas do campo estão organizadas da seguinte 

forma: 

Quadro 9: Organização das Escolas do Campo no Município de Ilhéus/BA 
                                                                                                                                                    (Continua) 

1- Escolas Nucleadas de Areia Branca 

Sede Rodovia Ilhéus / Buerarema- Km 20 

Sala Isolada Ponta do Cedro Povoado do Japú 

Sala Isolada Santa Maria Fazenda Santa Maria 

Sala Isolada São José Rompedeira 

Sala Isolada de Búzios Búzios 

2 - Escolas Nucleadas de Aritaguá I 

Sede Nossa Senhora das Neves 

Alto da Boa Vista São José 

Itariri Povoado de Itariri 

Bom Gosto Assentamento Bom Gosto 

Valão Povoado Valão 

Nova Vitória Assentamento Nova Vitória 

Sede Nossa Senhora das Neves 

Lava Pés Fazenda Riachuelo 

3 - Escolas Nucleadas de Aritaguá II 

Sede Rodovia Ilhéus / Uruçuca- Km 10 

Tibina Povoado de Tibina 

Retirio Povoado de Retirio 

Juerana Povoado de Juerana 

Almiro Vinhais Ponta do Ramo 

Brígido Portela Mamoan 

4 - Escolas Nucleadas de Banco Central 

Sede Rua Paraíso, s/n 

Sala Isolada São José Assentamento São José 

Sala Isolada Ressureição Assentamento Ressureição 

5 - Escolas Nucleadas Banco do Pedro 

Sala Avelino Luiz (sede) Rua Sulamérica s/nº 

Sala Isolada Stelita Rocha Rua Florêncio Peixoto, s/nº 

Sala Isolada Senhor do Bonfim Fazenda Bonfim- Rio do Braço 

Sala Isolada Eufrosina Berbert Fazenda Feliz Lembrança – Rio do Braço 

6 - Escolas Nucleadas de Castelo Novo 

Sala Maria Amélia Homem d’Rei (sede) Rua Napoleão Laureano s/nº 

Sala Isolada Pedro Inácio Lagoa Encantada 

Sala Isolada Marieta Silva Fazenda Corumbá 

7- Escolas Nucleadas de Couto 

Sede Rod. Ilhéus / Buerarema, 21 

8- Escolas Nucleadas do Inema 

Sede  Av. Getúlio Vargas, s/nº 

Sala Isolada Luís Prisco Viana Av. Getúlio Vargas 

Sala Isolada José Antônio de Brito Rua 15 de Novembro  

9- Escolas Isoladas de Pimenteira 

Sede Rua Rui Barbosa, s/nº 
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10- Escolas Nucleadas do Japú 

Anexo Assentamento São Bento 

Sala Isolada Mª Vitória Nascimento Cardoso Maria Jape 

Sala Isolada Laurindo Resende Mendonça Repartimento 

Sala Isolada Santo Antônio Riachão da Piaçaveira 

Sala Isolada Jorge Amado Cerrado 

Sala Isolada Wilson Rosa e Silva Fazenda Ronaldo Santana/ Maria Jape 

Sala Isolada Estrela da Vida Assentamento Apauti 

11- Escolas Nucleadas de Olivença 

Escola Municipal Sergio Carneiro (sede) Rua Lúcio Soub, nº 20 

Sala Isoladas Águas de Olivença Condomínio Águas de Olivença  

Sala Isolada Jorge Amado Sapucaeira 

STAC Rodovia Ilhéus / Olivença 

Escola Polo Creche Semente da Esperança Praça Claúdio Magalhães Oliveira 

Sala Isolada Flor do Lírio Fazenda Santaninha- Sapucaeira 

Sala Isolada Isaías Afonso Fazenda Monte Belo – Sapucaeira 

Sala Isolada de Aramari Sapucaeira 

Sala Isolada Ribeirão Branco Vila Brasil 

12- Escolas Nucleadas de Sambaituba 

Sede   Rua da Linha, s/ nº 

Sala Henrique Cardoso e Silva Praça Brasília, s/nº- Sambaituba 

Sala Isolada Lemos Villas Boas Rua do Comercio, s/nº - Aritaguá 

Sala Isolada Barão de Cotegipe Rua da Rodagem, s/nº - Uruçuca 

Sala de Vila Olímpica  Vila Olímpica 

Sala Isolada Humberto de Campos Ribeira das Pedras 

13- Escolas Nucleadas de Santo Antônio 

Sede Rod. Ilhéus/ Olivença, Km 18 

Sala Isolada Ribeirão Vermelho 

Sala Maria Rosa Cururutinga 

Sala Isolada Professor Élio Melo Povoado Rio do Engenho 

Fonte: Informações produzidas pela autora a partir dos documentos cedidos pela SEDUC de Ilhéus, 2017. 

6.1.14 Educação do campo na perspectiva dos professores e gestores escolares de Ilhéus, 

Itabuna e Vitoria da Conquista. 

 

A educação do Campo nos municípios apresenta em sua totalidade características 

semelhantes, tanto nas suas especificidades como também nas ações. Nesse primeiro momento 

será analisado as falas dos professores quanto a sua percepção sobre educação do campo, será 

destacado também algumas características desses sujeitos quanto a faixa etária, sexo, etnia, 

formação acadêmica, foram distribuídos 44 questionários para os professores de cada município 

analisado sendo que para preservação de suas identidades foram atribuídos nomes fictícios. 

6.1.15 Caracterização dos Professores que Atuam nas Escolas do Campo 

Os professores que atuam nas escolas campesinas dos municípios pesquisados 

também apresentam qualidades análogas, demonstrando um interesse comum para a educação 
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do campo, onde buscam com todos os seus atributos o atendimento de qualidade para a 

população. 

Tabela 22: Faixa Etária dos Professores nos Municípios Pesquisados 

Faixa etária Ilhéus Itabuna V. da Conquista 

25 anos 0 0 0 

26 a 30 anos 2 1 1 

31 a 35 anos 4 1 8 

36 a 40 anos 6 6 11 

41 a 45 anos 6 6 7 

46 a 50 anos 6 3 1 

51 a 55 anos 4 3 4 

Mais de 55 anos 1 2 1 
Fonte: Elaboração da autora a partir das informações dos questionários respondidos pelos professores dos 

municípios pesquisados. 

Quanto a faixa etária dos professores ao preencherem os questionários, alguns se 

recusaram ao completar esse campo, sendo atribuído o seguinte quantitativo por município; 

Ilhéus: 15 professores deixaram de responder; Itabuna: 22 professores não responderam e 

Vitória da Conquista: 11 professores se recusaram a responder esse item. 

O que foi percebido pelo quantitativo que responderam ao questionário é que as 

idades dos professores nos três municípios são bem semelhantes principalmente, entre as faixas 

etárias de 25 anos, entre 51 e 55 anos e com mais de 55 anos, demonstrando que os professores 

que atuam nas Escolas do Campo se encontram em uma faixa etária mais elevada, onde pouco 

são os jovens e que ainda apresenta um número significativo de professores entre 51 e 55 anos 

e até professores com mais de 55 anos ainda atuantes em  sala de aula com carga horária de 40 

horas semanais, demonstrando as fragilidades das políticas públicas  para esse público, que 

mesmo alguns já terem direitos resguardados para a entrada na aposentadoria permanecem em 

sala de aula devido à perda de benefícios,  comprovando o poder do sistema capitalista sobre 

as  pessoas, que se sujeitam a trabalhar por mais tempo, para garantir a  sobrevivência. 

Na apresentação do livro Contribuição a Crítica da Economia Política, Carcanhoto 

(2007, p.12), expõe que: 

A teoria marxista do valor permite-nos concluir, em primeiro lugar, que a contradição 

principal da atual fase capitalista é a que existe entre a produção e a apropriação da 

mais-valia, do excedente econômico em valor; que a atual expansão do capital 

especulativo e parasitário é a manifestação e o agravamento dessa contradição; que 

essa fase capitalista sobrevive até hoje, e o fez até agora, por mais de duas décadas, 

sobre a base de uma intensificação sem precedentes da exploração do trabalho. Tal 

exploração ocorre por meio da mais-valia relativa e absoluta, da superexploração dos 

trabalhadores assalariados e não assalariados de todo o mundo, incluindo os dos países 
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mais miseráveis do planeta. A teoria do valor de Marx permite entender que essa fase 

capitalista não é eterna e que não poderá sobreviver por muito tempo mais. 

 

O sistema capitalista explora a classe trabalhadora, com o objetivo da obtenção de 

lucros expresso na forma de produção, quanto mais pessoas fora do mercado de trabalho, menos 

lucro será obtido. 

6.1.16 Feminização do Magistério 

Inicialmente, o magistério constava marcadamente como sendo uma profissão 

masculina, onde somente os homens estudavam e ensinavam. Exercido principalmente por 

religiosos (padres e jesuítas), o acesso das mulheres não eram assegurados.  

No entanto, com as constantes transformações da sociedade a escola tende a 

acompanhar como ressalta, Louro (1997, p. 94), ao afirmar que:  

 

Magistério e escola como atividades ou instituições sociais, transformam – se 

historicamente. Os sujeitos que circulam nesse espaço se diversificam e a instituição 

talvez seja, sob vários aspectos, uma outra instituição. Entre as mudanças que 

marcam, de forma mais evidente, esse processo de transformação está a feminização 

do magistério.  

 

Passou a entender que as mulheres seriam boas educadoras pois tinham em sua 

essência a atitude maternal e a sensibilidade o que facilitaria com os cuidados com as crianças. 

Rabelo e Martins (2010) afirmam que a condução da educação não era exercida pelas mulheres, 

elas apenas lecionavam. Os cargos mais elevados como os administrativos e de lideranças, eram 

geridos pelos homens, desta forma, a escola continuava relegando a mulher a um plano 

secundário, perpetuando a submissão existente na sociedade patriarcal. 

Com a feminização do magistério veio também a sua desvalorização, já que as 

mulheres não eram consideradas como mantenedoras da família e esse oficio seria uma “doação 

ou vocação” do seu amor pelo ato de ensinar.  Circunstância que levou grande parte dos homens 

a abandonar o magistério para ocuparem profissões mais rendáveis, fato esse que ainda 

permanece na atualidade e que justifica o baixo quantitativo de professores do sexo masculino 

nas escolas campesinas dos municípios pesquisados, como pode ser conferido na tabela a 

seguir. 
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Tabela 23: Sexo Professores Participantes da Pesquisa 

Sexo Ilhéus Itabuna V. da Conquista 

M 4 1 5 

F 16 12 24 

Não responderam 24 31 15 
Fonte: Elaboração da autora com base nas informações concedidas pelos professores  

 

O número de professores que não responderam não consta apenas deste item, mas 

que se recusaram a não responder aos questionários. Demostrando ao total processo de 

alienação em que se encontram os professores, onde se conformam com as situações a que são 

expostos, ao distribuir os questionários, vários interrogaram qual seria a finalidade, mesmo 

sendo explicado anteriormente, ações que levam a acreditar na fragilidade a que o professor 

está inserido, o temor da perda do trabalho, as consequências que podem levar os seus atos, 

consumando assim a negação da negação das condições de trabalho a que são submetidos. 

 

6.1.17 Etnia dos Professores que atuam no Campo 

A população do estado da Bahia surgiu basicamente da combinação de três grupos 

humanos: O índio que já habitava essas terras antes da chegada dos portugueses, o africano que 

veio da África contra a sua vontade e os portugueses que vieram com a intenção de colonizar e 

explorar as terras “descobertas”.  

Da ligação desses grupos surgiu a população tipicamente brasileira, o mulato, o 

cafuzo e o caboclo cada um à sua maneira contribuiu para o aperfeiçoamento e desenvolvimento 

da sociedade em formação dando-lhe características próprias em aspectos físicos e culturais. 

Os imigrantes que para aqui vieram também colaborou para a formação da 

população baiana, os quais também trouxeram consigo a sua cultura que enriquece   ainda mais 

os costumes desse povo. 

Devido a esses fatores a variedade de etnias da população baiana é vasta, o que a 

torna bastante diversificada e pode ser constatada na tabela a seguir, a qual representa a etnia 

dos professores que participaram da pesquisa. 
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Tabela 24: Etnia dos Professores Participantes da Pesquisa 

Etnia Ilhéus Itabuna V. da Conquista 

Amarelo 2 0 0 

Branco 5 1 8 

Indígena 1 0 0 

Pardo 6 17 20 

Preto 14 4 3 

Não responderam 15 22 32 

Não desejo declarar 1 0 1 
Fonte: Elaboração da autora com base nas informações cedidas pelos professores. 

Neste item o que chamou a atenção da pesquisadora foi a variedade de etnias 

presentes no município de Ilhéus, que vão desde as etnias amarelo, indígena e o número alto 

representativo dos que se declararam como sendo pretos, demonstrando assim o seu 

reconhecimento não só por parte da cultura, mas, pela questão de se auto definirem como sendo 

preto. Embora foi perceptível também o quantitativo elevado de professores que se declararam 

como pardos presentes na educação do campo, corroborando com a visão preconceituosa da 

sociedade, onde afastam os professores que se identificam como pardos e negros das escolas 

urbanas para que possam atuarem no campo. Prevalecendo a luta de classe, onde o preto é o 

pobre, o proletariado enquanto o branco é a classe dominante.  

Outro fator que pode ter contribuído para essas variedades de etnias no município 

de Ilhéus é que o mesmo compõe a rota do descobrimento, sendo o local onde os portugueses 

aportaram. Deste processo veio a colonização junto com a necessidade de mão-de-obra, urgiu 

a escravidão, primeiro tentou-se com índio o que não deu certo, em seguida procedeu-se a ideia 

inusitada de escravizar o homem preto, vindo das regiões da África para o Brasil, sendo o 

Estado da Bahia que recebeu maior número de escravizados. 

Segundo os estudos de Sousa (2008), esses fatores contribuíram para a 

miscigenação da população nesta região: 

 

No Brasil, a sobreposição cultural dos conquistadores europeus junto aos povos 

africanos - em seu doloroso processo diaspórico -, somados ainda a dos povos 

sulamericanos - que também na sua enorme diversidade contribuíram para a 

formatação de uma “nova nação” -, não implicou em torná-la necessariamente 

homogênea. Ao contrário, os preceitos hierarquizantes de assimilação cultural 

imposta pela força da aculturação, respaldados na miscigenação e no aniquilamento 

desses povos tidos como “inferiores”, agora estão sendo substituídos pelos preceitos 

de integração, onde procedem a preservação identitária e reivindicatória dos grupos 

étnicos submetidos a constantes confrontações em sua dinâmica cultural (p.03). 

 

É nessa região que também ocorre uma concentração significativas de comunidades 

quilombolas e indígenas que habitam a região. Contudo não se pode esquecer que esses povos 
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no início da colonização foram explorados de todas as formas, mas, principalmente na força do 

trabalho, fato que ainda é evidenciado atualmente, onde a classe considerada como branca 

manifesta a sua relação de poder sobre a negra. A teoria revolucionária desenvolvida por Marx 

em “O Capital”, tem como eixo central a exploração da classe trabalhadora. 

6.1.18 Formação do Professor do Campo 

A formação do professor em serviço é um direito que está estabelecido na Lei 

Diretrizes e Bases da Educação- LDB 9394/96, nos Artigos 61 a 65, onde dispõe sobre a 

formação dos profissionais da educação, o qual ressalta que: 

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

1.a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;  

2.aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 

outras atividades. 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.  

 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

1.cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 

superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras 

séries do ensino fundamental;  

2.programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica;  

3.programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis. 

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.  

 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de 

ensino de, no mínimo, trezentas horas (BRASIL,1996). 

 

Em conformidade com a LDB 9394/996 encontra - se o Plano Nacional de 

Educação – PNE  2014 – 2024 aprovado pela Lei 13.005/2014, em 25 de julho de 2014, com 

vigência de dez anos, a contar de sua publicação. O Plano é constituído por 20 metas, dentre 

essas encontram-se as metas 15 a 18 que trata da formação e valorização do professor, que 

trazem em sua redação os seguintes textos:  
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Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam art. 61 da Lei nº 

9394/96, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento em que atuam.  

 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a 

todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas 

de ensino.  

 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.  

 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para 

os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, 

tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal (BRASIL, 2014). 

 

As metas 15 e 16 contemplam a formação continuada e em serviço em nível 

superior provendo assim qualidade da educação básica, embora as aspirações do governo sejam 

a de formar profissionais capazes de treinar os alunos a obterem boas notas nos testes 

padronizados das avaliações externas. No entanto, essa formação pode elevar o nível de 

conhecimento do professor quanto à implantação e implementação das políticas públicas 

educacionais os quais poderão criticar essas ações fortalecendo a educação ofertada aos alunos. 

Já as metas 17 e 18 tratam da equiparação salarial dos professores com os demais 

profissionais com escolaridade equivalentes e a seguridade da elaboração de planos de carreiras 

tomando como referência o piso salarial nacional para professores, são direitos constituídos por 

lei que vem sendo conquistado a passos muitos lentos, onde a realidade vivenciada pelos 

professores do país ainda está longe de atingir a totalidade constituída no sistema. 

 Quanto a formação dos professores das escolas do campo dos municípios 

pesquisados, foi evidenciado a seguinte conjuntura:  
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Tabela 25: Formação do Professor do Campo 

Formação Acadêmica Ilhéus Itabuna V. da Conquista 

Doutorado 0 0 0 

Mestrado 3 0 0 

Especialização 8 5 5 

Graduação 12 11 26 

Nível médio 0 9 19 

Nível médio técnico 0 4 2 

Não informado 12 0 1 
Fonte: elaboração da autora com base nas informações cedidas pelos professores 

No município de Ilhéus em sua maioria responderam que são graduados em 

pedagogia, 3 mestrados na UESC e UNIEUBRA e 1 cursa especialização em código de sinais.  

Em Itabuna 9 professores apenas o ensino médio em magistério, 2 formação geral, 

2 contabilidade, ensino superior 12 professores possuem graduação em pedagogia, sendo que  

cursaram em instituição 8 particular e 2 na instituição pública, 1 professor em graduação em 

letras na instituição privada, ensino superior especialização1 em docência do ensino 

fundamental e médio, na instituição privada, 1 em gestão escolar também na instituição privada, 

1 em neuropsicologia na instituição privada e 2 em educação ambiental na instituição privada. 

Vitória da Conquista, apresenta situação semelhante com 15 professores que 

possuem apenas o ensino médio na modalidade de magistério 3 na modalidade normal e 1 em 

mercadologia comercialização, no ensino médio técnico apresenta 1 técnico agrícola, 1 

contabilidade e 1 não informado. No ensino superior a nível de graduação apresenta uma 

variedade de cursos que vão desde a 1 professor em letra, 20 em pedagogia, 1 em geografia, 2 

biologia, 1 serviço social e 1 em letras vernáculas. 

Ensino superior pós-graduação em nível de especialização: 1 alfabetização e 

letramento, 1 em psicopedagogia, 1 em linguagem pesquisa e ensino, 1 políticas públicas 

educacionais, 1 ensino da língua portuguesa. Nas informações não consta de professores que 

estejam cursando mestrado ou doutorado e a maioria das graduações e especializações foram 

cursadas em instituições privadas. 

Mais uma vez afirma a fragilidade das instituições públicas em absorver esse 

público, carente em formação devido a discrepância entre os horários dos cursos oferecidos, o 

grau de dificuldade atribuídos aos exames que impossibilitam a entrada na universidade e as 

políticas de permanência quase inexistentes. 

Mészáros (2010, p. 6), no artigo “Estrutura social e forma de consciência: a 

determinação social do método”, afirma que Marx está consciente da necessidade de serem 
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desenvolvidas as condições políticas, culturais, teóricas e educacionais existentes a ponto de 

teorizar que: “o próprio educador tem de ser educado [...], o bem - sucedido  cumprimento da 

tarefa histórica exige o preenchimento de um empreendimento revolucionário político, teórico 

e educacional ao qual o próprio Marx dedica sua vida inteira”. 

Em uma tentativa de amenizar essa realidade o Estado insere uma política de 

formação de professores em serviço, o Plano Nacional de Formação de Professores –PARFOR, 

que está contemplado pelas políticas do Plano de Ações Articuladas na dimensão 2 – Formação 

de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar, no entanto se configura como uma  

contradição do que prega o Estado e a realidade da política, onde os horários das formações 

nem sempre condiz com o horário que o professor não está em sala de aula, o município não 

oferece substituto para o professor cursista, além de outros entraves enfrentados pelo professor, 

como transporte para se chegar ao local onde as aulas são ministradas. 

A fala da coordenadora das Escolas do Campo de vitória da Conquista reflete as 

fragilidades, existentes na formação do professor, ao ser questionada sobre uma formação 

específica para o campo, ressaltou: 

 

 Não. Existe uma equipe na SEMED que dá, que faz esses momentos acontecerem. 

Mas isso só acontece uma vez por mês, que são chamados de AC. Então, o tempo é 

muito reduzido, porque o nome diz classe multisseriada e a gente percebe no professor 

a angústia que ele tem de mais momentos para formação. Uma das grandes queixas 

dos nossos professores é não termos uma coordenação que visite eles diariamente e 

que acompanhe eles diariamente, eles gostariam que acontecesse. Então a gente vem 

lutando, solicitando do secretário, da coordenação geral para que a gente uma 

coordenação específica, para que dê esse atendimento, para que tenha um olhar 

voltado, que se reúna pelo menos a cada quinze dias com os professores, mas 

infelizmente até o momento a gente não foi atendida nessa solicitação. E o professor 

cobra, a gente tem professores que são novatos, não tem experiência. São 

concursados, não tem nenhuma experiência, vieram, assumiram porque no momento 

era a vaga que tinha e eles estavam precisando. Então a gente tem ainda daqueles 

professores que tem o perfil e tem aqueles que não tem, estão lá só porque precisam 

do emprego. Então a gente está com essa dificuldade todas nas escolas nucleadas 

(COORDENADORA DAS ESCOLAS DO CAMPO, EM VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2017) 

A coordenadora deixa bem claro que no município não existe uma formação 

específica para os professores das escolas do campo. Caracterizando uma contradição no que 

diz o Plano de Ações Articuladas – PAR   na dimensão 02 a qual estabelece a formação de 

professores e de profissionais de serviço e apoio escolar, na sua área 03 dispõe: Formação de 

professores para a atuação em educação especial, escolas do campo, comunidades quilombolas 

ou indígenas, situação que não vem acontecendo no município. 

Outro fato chamou atenção na fala da coordenadora, ao abordar o perfil dos 

professores para a educação do campo, ao colocar estão “lá só porque precisam do emprego”, 
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refletindo o poder que o sistema capitalista exerce nas pessoas, onde são compelidos a trabalhar 

em locais e funções as quais não se identificam, confirmando assim mais uma vez a categoria 

do valor da teoria marxista. 

Ao analisar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos municípios de 

Ilhéus, Itabuna e Vitória da conquista, implementados a partir de 2008, buscando identificar os 

estímulos de valorização dos docentes com relação à remuneração salarial observou-se a 

seguinte circunstância:  no município de Ilhéus a Lei nº. 3.346, de 27 de maio de 2008, a qual  

dispõe sobre o plano de Carreira do Magistério Público Municipal e Estatuto do Magistério, e 

dá outras providências, ressalta no seu Artigo 41 o seguinte texto. 

Art. 41. A Gratificação de Estímulo ao aperfeiçoamento profissional será incidente 

sobre o vencimento ou salário básico atribuído ao cargo ocupado pelo beneficiário, e 

será equivalente a:  I – 5% (cinco por cento) aos portadores de certificado de curso 

com duração mínima de 80 (oitenta) e máxima de 119 (cento e dezenove) horas;  II – 

10% (dez por cento) aos portadores de certificado de curso com duração mínima de 

120 (cento e vinte) e máxima de 359 (trezentos e cinquenta e nove) horas;  III – 15% 

(quinze por cento) aos portadores de certificado de curso com duração mínima a partir 

de 360 (trezentos e sessenta) horas.  Parágrafo único - É permitida a percepção 

cumulativa dos percentuais previstos neste artigo, desde que decorrentes de cursos 

diferentes e limitado ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento), (PCCR; 

ILHÉUS, 2008). 

 

Já em seu Artigo 42 relata que: “ O professor que comprovar a conclusão de curso 

de mestrado e/ou doutorado, fará jus à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento 

Profissional no percentual de 20% (vinte por cento). ” 

No PCCR do município de Itabuna, regido sobre a Lei nº 1913, de 15 de outubro 

de 2003, no seu Artigo 31 ressalta que: “Os profissionais da educação com título de pós-

graduação, stricto sensu, em nível de mestrado, farão jus a uma gratificação de 15% (quinze 

por cento) e, em nível de doutorado de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos” 

Em seu Artigo 30 traz uma referência quanto as escolas consideradas como difícil 

acesso relatando que: “A gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso ou provimento, 

corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o vencimento que o professor se encontra na carreira 

do magistério. ” 

Quanto à docência na educação infantil e nas series dos anos iniciais do ensino 

fundamental o Artigo 33 o PCCR de Itabuna salienta que: “O adicional por atividade 

complementar de 20% (vinte por cento), será concedido, automaticamente, ao docente que atua 

na educação infantil e nos anos inicias do ensino fundamental, com jornada de 20 (vinte) horas 

semanais (Art. 23, § 4º, inciso V), no caso em que vier a complementar 8 (oito) horas em sala 

de aula. ” 
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O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do município de Vitória da Conquista 

Lei nº 1.760, de 27 de junho de 2011, traz em seu Artigo 29 a seguinte redação:  

 O servidor poderá receber, além do vencimento, as seguintes vantagens pecuniárias, 

permanentes ou temporárias, na forma da lei, em especial: I - ajuda de custo; II - 

diárias; III - indenização de transporte; IV - gratificação de função de confiança; V - 

gratificação natalina;  VI - adicional por tempo de serviço; VII - adicional de 

insalubridade ou periculosidade; VIII - adicional pela prestação de serviço 

extraordinário; IX - adicional noturno; X - adicional de nível universitário; XI - 

adicional de férias; XII - salário família; XIII - gratificação por produtividade fiscal; 

XIV - gratificações da área de saúde; XV - gratificação por condição especial de 

trabalho; XVI - incentivo ao aprimoramento profissional; XVII - vencimento 

complementar; XVIII - gratificação de produtividade da dívida ativa; XIX - adicionais 

dos programas de saúde da família e do núcleo de apoio à saúde da família; XX - 

gratificação especial de atividades técnicas; XXI - gratificação pelo exercício em zona 

rural. (Incluído pela Lei nº 1.813, de 18 de abril de 2012), (p.08). 

 

 

 Já o Artigo 30 da referida Lei municipal traz em sua composição o seguinte texto: 

“ O incentivo referido no inciso X do artigo 29 será de 15% (quinze por cento) sobre o 

vencimento do cargo e concedido ao servidor que possuir curso de nível superior. ” O município 

atribui apenas 15% ao profissional que possui nível superior, entretanto no Artigo 32 da mesma 

Lei aborda o seguinte:  

 
 Como incentivo ao aprimoramento da formação profissional, na forma do inciso XVI 

do artigo 29, será concedido ao servidor, após 3 (três) anos de efetivo exercício no 

cargo e ao ocupante de cargo em comissão, que concluir pós-graduação na área de 

atuação do cargo, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, um 

acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo, para cada pós-

graduação, até o limite de 3 (três). (Alterado pela Lei nº 1.813, de 18 de abril de 2012), 

(p.09) 

 

O incentivo ao aprimoramento profissional consta de 10% sobre os vencimentos do 

cargo, no entanto, estipula um limite de três pós-graduações que o servidor pode apresentar 

para aquisição do benefício, ou seja, mesmo que o funcionário possuir mais de três pós-

graduações não receberá o benefício que ultrapasse o limite. Outro fator que chama a atenção é 

o que está exposto no Artigo 28 o qual relata:  

 A maior remuneração mensal atribuída a um ocupante de cargo público efetivo ou 

em comissão, exercente de função de confiança ou contratado temporariamente não 

poderá ultrapassar o subsídio mensal, em espécie, do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, ressalvada as retribuições de caráter indenizatório (p.07). 

 

Passagem que nos leva a questionar, mesmo o servidor possuindo aprimoramento 

profissional que seja maior que o Chefe do Poder Executivo Municipal o seu salário mensal 

deverá ser menor ou equivalente, nunca maior. Mais uma vez é percebido a luta de classe tão 

bem explanada nas discussões de Marx e Engels em A ideologia alemão (1977, p. 56), “ as 
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ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que 

é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual 

dominante. ” 

Em seu contexto histórico a escola sempre esteve a serviço da classe dominante, 

funcionando como um Aparelho Ideológico do Estado – AIE que segundo Althusser (2001, p. 

68), compreende-se como AIE:  

 

 Designamos pelo nome de aparelhos ideológicos do Estado, um certo número de 

realidades que apresentam- se ao observador imediato sob a forma de instituições 

distintas e especializadas. Propomos uma lista empírica, que deverá necessariamente 

ser examinada em detalhe, posta a prova, retificada e remanejada. Com todas as 

reservas que esta exigência acarreta podemos, pelo momento, considerar como 

aparelhos ideológicos do Estado as seguintes instituições (a ordem de enumeração não 

tem nenhum significado especial): AIE religiosos (o sistema das diferentes Igrejas) 

AIE escolar (o sistema das diferentes “escolas” públicas e privadas) AIE familiar AIE 

político (o sistema político, os diferentes Partidos) AIE sindical AIE de informação (a 

imprensa, o rádio, a televisão, etc...) AIE cultural (Letras, Belas Artes, esportes, etc...) 

 

Algumas dessas instituições são criadas pela própria classe dominante com o 

objetivo de explorar a classe do proletariado utilizando do seu poder de discurso. Em muitas 

das escolas que ainda funcionam como AIE não é diferente, onde se ensina a classe dominante 

a saber dar ordens e a classe operária a obedecer essas ordens estando sempre a serviço do 

capitalismo, funcionando como um espaço de reprodução e transformação e de disputa entre o 

capital social e o capital cultural. 

Em um estudo intitulado “ Valorização Docente e o Plano de carreira dos 

Municípios de Ilhéus, Canavieira e Teixeira de Freitas/BA”, das autoras Vieira; Alves; Silva e 

Santos (2016), objetivaram a analisar a legislação dos respectivos municípios, voltada para a 

valorização do magistério público, dentro do contexto das políticas de fundos do Brasil. As 

autoras chegaram à conclusão de que para os professores com formação em nível superior no 

Município de Ilhéus, nos últimos anos, a valorização gradativamente foi perdida por esses 

professores. A perda salarial entre 2009 e 2010 em relação à formação em nível médio e nível 

superior chegou a 0%, em 2015. Diferente à formação em nível médio e nível superior entre os 

municípios de Canavieiras e Teixeira de Freitas, que foram 42% e 70%, respectivamente.  

As autoras ainda concluem que os Planos de Carreira dos municípios de Ilhéus, 

Canavieiras e Teixeira de Freitas/BA se aproximam das diretrizes nacionais quando apresentam 

critérios de mobilidade na carreira verticalmente e horizontalmente que  em comparação com a 

determinação das legislações atendem aos  aspectos de: Ingresso via concurso público de provas 

e títulos, Progressão levando em conta o tempo, nova titulação, formação continuada e 
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avaliação por desempenho; Jornada de trabalho de no máximo 40h semanais, Licença 

remunerada para capacitação do professor. 

Entretanto, as autoras advertem que a categoria precisa ficar atenta a carreira do 

magistério dos profissionais das redes municipais públicas desses municípios para não 

perderem os elementos indicadores de valorização docente conquistados nos últimos anos, 

como garantia de um salário condizente a profissão. Ainda refletem que tem ocorrido progresso 

significativo quanto a compreensão de que a qualidade da educação perpassa pela Valorização 

do Magistério. Contudo, é necessário que a sociedade se mobilize cada vez mais no sentido de 

tornar esse arcabouço jurídico mais efetivo, permitindo, finalmente, que a educação seja de fato 

instrumento eficaz de justiça e inclusão social. 

Partindo desse pressuposto nota-se que as lutas pelo reconhecimento da valorização 

do profissional docente devem ser constantes para que não caiam em esquecimento e perdas de 

direito conquistado através de muito esforço.  

 

6.1.19 Relatos Sobre a Educação do Campo 

 

Aqui será transcrita as falas dos professores e gestores sobre educação do campo. 

Para um embate aprofundado sobre o tema, foi feito uma comparação entre as falas dos 

professores dos municípios estudados. Como mencionado anteriormente, os nomes dos 

professores assim como das escolas são fictícios. 

Ao ser questionada sobre a Educação do Campo e a Educação Urbana a professora 

Jandira da Escola Recanto Feliz relatou que: 

  

Eu particularmente gosto muito de trabalhar no campo, acho assim um trabalho 

gratificante. Tem muitas dificuldades como a falta de material, a gente não tem assim 

muitos recursos para estar trabalhando [...]. Eu tenho uma sala pela manhã que são 27 

alunos e 23 alunos a tarde. Mas assim, eu falo que gosto muito de trabalhar no campo 

[...] é muito tempo trabalhando no campo [...]. (PROFESSORA DA ESCOLA DO 

CAMPO EM ILHÉUS JANDIRA, 2017).  

 

Apesar das dificuldades encontradas em relação à insuficiência de material didático, 

o que, provavelmente, acaba afetando o trabalho do professor no desenvolvimento das 

metodologias em sala de aula, a professora Jandira acredita estar em vantagem por estar atuando 

na escola do campo e que apesar do número de alunos na sala de aula, ela tem o contato com a 

comunidade, de forma mais direta e fácil. Percebemos, portanto, que a professora, de certa 
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forma se conformou com a situação que vive, como se não restasse outra solução para o 

enfrentamento dos problemas, os quais estão expostos. Neste sentido, ressaltamos as palavras 

de Minayo, (1992, p. 73), ao afirmar que:  

É na práxis, na perspectiva dialética, que se dá a emancipação subjetiva e objetiva do 

homem e a destruição da opressão enquanto estrutura e transformação da consciência. 

Noutras palavras, a transformação de nossas ideias sobre a realidade e a transformação 

da realidade caminham juntas. 

 

No sistema capitalista a classe trabalhadora por imposição do próprio sistema, 

acaba se conformando com tudo que lhe é imposto e, em nenhum momento observamos na fala 

da professora, o reflexo de uma educação emancipatória. Isso nos faz lembrar dos 

questionamentos feitos por Mészáros (2005, p. 17) ao enfatizar “[...] para que serve o sistema 

educacional mais ainda, quando público, se não for para lutar contra a alienação? Para ajudar a 

decifrar os enigmas do mundo, sobretudo o do estranhamento de um mundo produzido pelos 

próprios homens”? 

A professora Rosa Maria, da Escola Vivendo e Aprendendo, afirmou que Educação 

do Campo é:  

[...] é a prática pedagógica feita a partir de encontros com sujeitos do campo que são 

sujeitos extrativistas, pequenos agricultores, pescadores, ribeirinhos; essas 

comunidades que têm toda uma relação cultural, política e social vinculada aos 

espaços campesinos. A pedagogia que se diz envolvê-la tem que ser toda a partir e 

com estas populações. (PROFESSORA ROSA MARIA, MUNICÍPIO DE ITABUNA 

2017). 

Diferente da Professora Jandira, Rosa Maria demonstrou uma visão do que sejam 

as escolas do campo, os seus objetivos e como estas deveriam ser pensadas para atingirem a 

população do campo.  São indispensáveis as lutas e a defesa à educação como direito de todos, 

como nas palavras de Arroyo, (2005, p. 3), “datado, situado num lugar, numa forma de 

produção, na produção familiar, na produção rural”; pois os sujeitos possuem trajetórias de 

vida, “de classe, de gênero, de etnia, de raça, em que vão se construindo como trabalhadores, 

como sujeitos históricos concretos”.  

Nesse mesmo contexto encontram-se as arguições de Caldart (2008) e de Silva 

(2006), Hage (2014) ao apontarem que os movimentos sociais e, especialmente, o Movimento 

de Educação do Campo acumulou por sua trajetória de lutas em âmbito nacional, estadual e 

municipal, um significativo conjunto de instrumentos para a legalização e legitimação das 

experiências educativas das populações rurais. Esses movimentos foram essenciais para o 

exercício do direito à educação para os sujeitos que vivem do e no campo.  
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Em Vitória da Conquista, a transcrição da fala da gestora da Escola Recanto Feliz, 

deixou claro o seu entendimento sobre a educação do campo e as dificuldades em desenvolver 

um trabalho direcionado para a realidade da população do campo. 

 

Ao longo destes trinta anos que eu trabalho na rede municipal de Vitória da Conquista, 

a maior parte do tempo eu venho trabalhando com as classes multisseriadas das 

escolas rurais. E o que eu compreendo é que a educação rural tem que ter um olhar 

específico para aqueles moradores do campo. Porque a LDB deixou bem claro isso. E 

o que a gente percebe em específico na nossa rede é que nós não temos um trabalho 

voltado especificamente para a Educação do Campo (GESTORA DA ESCOLA DO 

CAMPO RECANTO FELIZ, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2017). 

Com efeito a LDB 9394/96, já determina em seu Artigo 28, onde dispõe sobre a 

oferta, as adaptações necessárias no currículo para atender as peculiaridades da população 

campesina. 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 

e de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). 

 

Partindo desse pressuposto verifica a categoria da mediação e da práxis do Método 

Dialético, onde os professores, coordenadores e gestores fazem uma adaptação das diretrizes 

curriculares, dos conteúdos que são pensados para a cidade levando para o campo, ou em alguns 

casos não existe nem mesmo essa adaptação, simplesmente leva os saberes do homem da cidade 

para o campo. 

Em Itabuna, até se pensou em a realização de uma proposta voltada para a educação 

do campo, mas não saiu do papel. Como pode ser constatado na fala do coordenador da 

educação do campo: 

 

As escolas que são de ciclo de formação humana, seguem a proposta da escola 

Grapiúna que é uma proposta da rede, do município, que foi construída em 2002 e aí 

tem uma proposta própria da escola de Atenúria a que trabalha, tem seus princípios, 

uma proposta única, nesse caso estão no campo, mas seguem orientação da proposta 

municipal, aprovada pelo concelho, as outras 22 escolas, ainda é um desafio, estão em 

construção numa proposta, porque essas   escolas, 22   escolas, elas   eram   escolas   

que   o   Projeto   Político Pedagógico, foi elaborado se  eu não me engano, entre 2008 

e 2010 e foi baseado na escola ativa, as escolas do campo, multiseriadas antes elas 

eram voltadas só pra escola ativa, então todo princípio, era princípio da escola ativa a 

metodologia era da escola ativa, em 2013 acabou a escola ativa e a princípio ia fazer 

adesão a escola campo, chegou a preencher a proposta de adesão, mas não foi 

concretizada e nesse período 2013 - 2016, foi sendo elaborada a proposta   da   

educação   do   campo   que   tá   sendo   discutida   com   os coordenadores, com os 

professores, levou pra discutir nas comunidade e esse projeto   tá   agora   na   fase   



177 
 

  

de   acabamento,   de   revisão,   encaminhado   pelo conselho   municipal   de   

educação, aí que Itabuna passaria a ter uma proposta de escola do campo ( 

COORDENADOR DAS ESCOLAS DO CAMPO EM ITABUNA, 2017). 

 

Com as falas dos professores, gestores e coordenador das escolas do campo, nota-

se que a educação do campo nos três municípios analisados, possuem características 

semelhantes, onde as situações vivenciadas pelos atores das escolas do campo pouco se 

distanciam entre si, as análises permitiram uma reflexão em torno do concreto e o abstrato 

presentes no método Dialético, onde existe uma anseio em fazer a coisa em si acontecer mas 

essas encontram entraves para se tornar concreto, permanecendo no abstrato.  

 6.1.20 Políticas Públicas para a Educação do Campo 

 

As verbas destinadas para a execução das políticas para a educação do campo, 

chegam ao município através do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, segundo o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o programa consiste em: 

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um programa federal implantado, 

em 1995, pelo Ministério da Educação (MEC) e executado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Consiste na transferência de recursos 

financeiros, em uma única parcela anual, em favor das escolas públicas do ensino 

fundamental e das escolas privadas de educação especial (BRASIL, 2006, p. 6). 

 

Os recursos são destinados as escolas públicas das redes distrital, estaduais e 

municipais e as escolas de educação privadas de educação especial, ministradas por entidades 

sem fins lucrativos, inscritas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), cadastradas 

no censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP/MEC) no ano anterior ao do atendimento. Os recursos são repassados para as 

unidades escolares através de conta bancária que são abertas pelo FNDE, em nome das 

Unidades Executoras, (Entidade ou instituição responsável pela formalização dos processos de 

adesão e habilitação e pelo recebimento, execução e prestação de contas dos recursos 

transferidos pelo FNDE, para o atendimento das escolas beneficiárias). 

No entanto o recebimento das verbas está vinculado alguns critérios dentre esses, o 

quantitativo de alunos matriculados, sendo que está apta a receber as verbas as escolas com 

mais de vinte alunos matriculados o que nem sempre condiz com a realidade das escolas do 

campo, ficando de fora as unidades escolares que não atende a esse critério. 

Outra situação existente é a falta de experiência dos gestores escolares em 

administrar as verbas, ou atender aos processos burocráticos das prestações de contas dos 

Caixas Escolares, que demandam tempo, uma compreensão em administração financeira e os 

processos bancários e as documentações que tem de ser levantada para a abertura e 
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regularização da UEX. 

Nesse sentido destaca-se a fala da professora Angélica da Escola Amor Perfeito, 

município de Ilhéus: 

Em 2013 a gestora passada não prestou contas em tempo hábil a escola ficou 

penalizada. Ficamos de 2013 para cá sem recursos e, a escola ficou sendo mantida 

pela Secretaria de Educação. Só que agora essa nova gestão deu conta de ir para 

Brasília para resolver e agora estamos liberados para receber os recursos 

(PROFESSORA ANGÉLICA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, 2017). 

 

Segundo a professora a justificativa da gestora para a não prestação de conta em 

tempo hábil, foi simplesmente “perdi o prazo”, a escola foi penalizada pela falta da prestação 

de contas, o aluno deixou de ser atendido, as políticas deixaram de acontecer por essa falha. 

Situação que se justifica pela descentralização das políticas públicas onde o Estado 

assume um novo papel a partir da década de 1990, onde atua como financiador e avaliador de 

políticas públicas, ficando a execução destas para os entes federados, os quais encontram várias 

dificuldades na gestão dos recursos, desde a verbas insuficientes, pessoal desqualificado para a 

implemento das ações e ainda a corrupção e a política do apadrinhamento. Segundo Oliveira 

(2011, p. 325):  

A descentralização foi apresentada como a alternativa de gestão das políticas públicas 

e sociais, favorecendo a fragmentação e, consequentemente, ampliando o número de 

atores políticos. Nesse arranjo, governadores e prefeitos adquiriram papel político de 

primeira grandeza, sem, contudo, anular ou diminuir o poder de antigas lideranças. 

 

A seguir será demonstrado algumas das políticas públicas implantadas nos 

munícipios analisados entre os anos de 2013 a 2016. 

 

Tabela 26: Algumas das Políticas Públicas Implantadas nas Escolas do Campo nos 

Municípios Analisados 

   2013 2014 2015 2016 

Programas  VC IT Ilh VC IT Ilh VC IT Ilh VC IT Ilh 

PDDE - Unidade executora 138 0 0 140 0 0 131 0 0 131 0 13 

Atleta na Escola 19 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 2 

PDDE Escola Sustentável 11 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 

Transporte Escolar Caminho da Escola 0 9 0 0 9 0 44 6 0 44 7 0 

Transporte Contratado 0 6 0 0 6 0 42 6 0 42 6 13 

Mais Educação 69 2 0 72 3 0 13 3 0 23 1 13 

PDDE Acessibilidade  2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 

PDDE – Água 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 1 
Fonte: Organizada pela autora com base nas informações coletados junto às Secretarias Municipais de Educação 

dos Municípios de Vitória da Conquista, Itabuna e Ilhéus, 2017.Legenda: VC: Vitória da Conquista; IT: Itabuna; 

Ilh: Ilhéus 
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Na tabela observa-se que o Município de Vitória da Conquista se destaca na 

implantação das políticas, enquanto que em Itabuna e Ilhéus, encontra-se com um número 

reduzido de políticas inseridas durante o mesmo período o que pode refletir na qualidade da 

educação ofertada a população. 

O município de Vitória da Conquista apresenta esse quantitativo de implantação de 

políticas públicas devido ao número de escolas campesinas, a taxa das matriculas elevando 

assim os recursos recebido pelas unidades escolas como também os programas da esfera federal 

que estão inseridos em seus respectivos planos de ações. 

Um estudo recente sobre as “O Impacto das Políticas do Plano de Ações Articuladas 

– PAR nos munícipios de Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista”, realizado pelas autoras 

Santos; Cardoso e Oliveira (2017). As autoras chegaram a seguinte conclusão: quanto às ações 

do PAR para as escolas do campo nos municípios pesquisados, em um recorte temporal de 2013 

a 2017, observaram que algumas ações foram implementadas por meio de vários programas 

educacionais, demostrando que nos municípios investigados acontecem ações que contemplam 

as dimensões do PAR., no entanto chamam a atenção que essas ações ainda não acontecem de 

maneira satisfatória, e que as escolas urbanas são sempre priorizadas em detrimento do campo, 

conclusão que confirma as falas das professoras nas entrevistas realizadas para esse estudo. 

6.1.21 O Transporte Escolar – O que dizem os professores e coordenadores da Educação 

do Campo 
 

Dentre essas políticas a que foi mais mencionada pelos professores foi a do 

transporte escolar, ressaltaram a sua importância para a educação do campo devido as 

altercações geográficas, existentes nas escolas do campo, as falas dos professores relatam a 

qualidade e a assistência do transporte oferecido a população campesina. 

 

No geral, está sendo bom. [...] no ano passado quebrou várias vezes o ônibus, mas no 

outro dia sempre tem a solução. Esse ano ainda não aconteceu, estamos no início do 

ano praticamente, mas, ainda não aconteceu problema com o ônibus escolar não. 

Agora assim, há locais [...] que são bem mais difíceis para o ônibus entrar, então às 

vezes os alunos não têm acesso, devido ao difícil acesso. (JANDIRA, MUNICIPIO 

DE ILHEUS,2017). 

 

O Programa Caminho da Escola é o que deveria se destacar no viés da Educação 

do Campo. Essas evidências nos remetem ao Artigo 227 da Constituição Brasileira de 1988, o 

qual entre tantos direitos garantidos assegura “o direito à educação”. Entretanto, reiteramos que 

garantir as vagas não é o suficiente para os indivíduos terem acesso, faz-se necessário 
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disponibilizar o transporte dos discentes à escola, bem como condições favoráveis das estradas. 

Infelizmente não é o que notamos no pronunciamento da professora. 

A professora Rosa Maria, quando questionada sobre o transporte escolar faz um 

desabafo sobre essa questão que tanto lhe aflige ao afirmar que:  

A nossa escola, como todas as escolas do campo, tem um ônibus. [...] o transporte 

escolar [...] cobre de forma precária, as seis localidades. No que se refere aos alunos 

que vão para o Ensino Médio, a Legislação diz que estes deveriam estudar nos locais 

onde moram, mas eles não têm, todos vão estudar na cidade. E outra coisa, nós temos 

na Bahia uma Lei 10.330/2006 que é o PETE Bahia – Programa Estadual de 

Transporte Escolar, mas, o Governo do Estado não garante essa Lei, os meninos não 

são beneficiados, portanto, nós temos um índice de desistência muito grande dos 

alunos nessas localidades [...]. Então para a população do campo, para os sujeitos do 

campo é dada qualquer alimentação, qualquer educação, qualquer transporte, e 

qualquer saúde [...]. Então, essa é a ideia: se o campo vai ser extinto, para que investir 

no campo? (PROFESSORA ROSA MARIA, ITABUNA, 2017). 

 

A professora Rosa Maria em sua fala menciona a extinção do campo, a esse respeito 

Oliveira (2017) relata na reportagem com o título de: “Entidades alertam para extinção de 

programas e fechamento de escolas rurais”, na qual o autor aborda a presença de entidades 

ligadas à educação do campo na participação na audiência para debater os cortes orçamentários, 

afirmando que: “Educadores do campo projetam ‘caos orçamentário’ em 2018 e fazem apelo 

por recursos e ações para conter o fechamento de escolas rurais. Representantes de cerca de 30 

entidades e órgãos debateram o tema em audiência pública da Câmara. ” 

Partindo desse pressuposto Marx reporta para as desigualdades que o capital impõe 

as pessoas, onde são submetidas ao descaso e ao poderio de uma classe hegemônica sobre a do 

proletariado.  A casta de capacidade da burguesia é o crescimento do capital que submete o 

homem ao trabalho assalariado, gerando uma base de competitividade e desigualdade entre os 

trabalhadores. Isso canaliza para um índice absurdo de “pobreza que cresce mais rápido do que 

a população e a riqueza”. (1998; p.28). O modelo de produção capitalista permite maior 

exploração entre as pessoas, causa a marginalização do trabalhador do campo e, a mão de obra 

humana na fábrica ou no latifúndio, transforma-se numa mercadoria a serviço da burguesia, do 

capitalismo que também se articula pelo processo educativo. 

Quanto a política do transporte escolar, quanto ao seu funcionamento para as 

Escolas do Campo em Vitória da Conquista a coordenadora responde: 

Até o ano passado ela atendia bem, porque a gente tem muitos alunos que são 

transportados, independente desse aluno ter uma escola na localidade, mas por conta 

da distância, porque conforme programa, um aluno não pode andar mais de 2 km até 

chegar na escola, então nós temos muitos alunos que são transportados. Quando o 

transporte é terceirizado, a gente tem alguns problemas, porque nunca o prestador tem 

o suporte para dá naquele dia, mas isso é uma demanda, raramente acontece. O 

problema nosso, quando o transporte é da SEMED, esse ano a gente está tendo aí, 

muitas dificuldades, porque quebra muito carro, não tem substituto. Por exemplo, tem 
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escolas nossa que vão ter que fazer reposição em complementação ao calendário 

escolar, no início de 2018, justamente por conta da falta de transporte para nossos 

professores e nossos alunos (COORDENADORA DAS ESCOLAS DO CAMPO EM 

VITÓRIA DA CONQUISTA, 2017) 

 

O relato da professora demonstra a insatisfação com a situação vivenciada, a 

indignação de não poder fazer nada, a não ser aproveitar a oportunidade para denunciar, na 

esperança de que algo de bom aconteça. Infelizmente vivemos em um país onde as Leis ficam 

apenas no papel e as que são efetivadas, por muitas vezes não são eficientes, faltando órgãos e 

pessoal competentes para a fiscalização e manutenção das mesmas. 

O Estado brasileiro, de acordo com o FONEC (2013, p. 7), não dispõe “de 

instrumentos legais suficientemente fortes para coibir a ação ante educativa do transporte 

escolar abusivo dos dirigentes locais”. Conforme explicitam as especificações contidas no 

Relatório Síntese do FONEC (2013, p. 7), o eixo Infraestrutura Física e Tecnológica elucida na 

Ação 6: 

Assegurar aos alunos das escolas do campo o Transporte Escolar para o campo, 

sobretudo, até os anos finais do ensino fundamental, “com menor tempo possível no 

percurso residência-escola, respeitando as especificidades geográficas e culturais, 

bem como os limites de idade dos estudantes”.  (BRASIL, 2013, p. 15-17). 

A política do transporte escolar não ocorre na mesma forma que está expresso na 

Lei, o que reflete na qualidade do serviço e na educação dos estudantes, indo do abstrato ao 

concreto pensado. 

As políticas para as Escolas do Campo existente na Organização Estrutural do 

PRONACAMPO, a qual está dividida em quatro (04) eixos e subdividida em quatorze (14) 

ações que devem ser desenvolvidas em regime de colaboração entre União, Estados e 

Municípios. No eixo 4 – Infraestrutura Física e Tecnológica, compreende a política do 

transporte escolar, que dispõe o seguinte objetivo: 

Apoiar os sistemas de ensino para a garantia de transporte dos estudantes do campo 

para o campo, especialmente até os anos finais do Ensino Fundamental com o menor 

tempo possível no percurso residência-escola, respeitando as especificidades 

geográficas e culturais e os limites de idade dos estudantes (PRONACAMPO, p. 17). 

 

Reafirma aqui a categoria da contradição do método dialético, presente nas falas 

das professoras, onde a lei garante o direito, porém contradiz com a realidade da educação do 

campo, faltando transporte e merenda escolar para suprir as necessidades do campesino. Utiliza-

se do sentimento de revolta para a mudança dessa realidade tão perversa que retiram direitos de 

uma população desprovida de políticas sociais que atendam suas necessidades.  

Nesse sentido ressalta a afirmação de Cheptulin (2004, p. 302): 

Tudo isso deixa evidente que a luta dos contrários condiciona necessariamente 
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mudanças correspondentes nos aspectos em interação da formação material e naqueles 

que lhes estão ligados e, ao mesmo tempo, condiciona seu desenvolvimento, sua 

passagem para um estado novo, qualitativamente mais elevado isto é a luta dos 

contrários é a origem do movimento e do desenvolvimento, a impulsão da vida. 

 

As políticas para a educação do campo, apontam para uma necessidade de 

concretização, urge a necessidade de medidas imperiosas para resolver as contradições, definir 

métodos e caminhos para resolvê-las, mobilizando a população e materiais necessários para 

executar essa tarefa. 

 

6.1.22 A Merenda Escolar: Depoimentos dos Professores da Educação do Campo 

 

Garantir na Lei não é suficiente para que os direitos sejam resguardados, para a 

população é necessário que as regras se cumpram, fazendo valer os direitos de todos. A merenda 

escolar, distribuída e servida nas escolas do campo também nos chamou a atenção, 

principalmente no município de Ilhéus uma vez que as professoras evidenciaram que: 

 

A merenda é diferente: no ano passado a gente teve a merenda, mas ela nunca ia até o 

final do mês e os alunos também sempre reclamavam disso. Dá até pena das crianças 

porque umas são bem necessitadas e pensam que na escola vão ter uma refeição, mas 

não têm. Às vezes é um suco com biscoito ou só um biscoito sem suco e esse ano não 

teve merenda ainda, não chegou a merenda da escola. (PROFESSORA JANDIRA, 

MUNICIPIO DE ILHÉUS, 2017). 

 

[...] existe uma sazonalidade na alimentação escolar. Tem períodos que a alimentação 

escolar chega normalmente, tem período que não chega, por exemplo, nesse exato 

momento por conta de uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil de 

Ilhéus, chamada CITRUS, os alunos não estão tendo merenda escolar [...] porque 

havia um esquema aqui no município em relação a isso, a aquisição dessa merenda 

escolar, que por sinal pela Lei 11.947/2009 chamada Lei José Alencar deveria ter 30% 

dessa merenda adquirida junto aos pequenos produtores, e essa não é a realidade que 

temos em Ilhéus. (PROFESSORA ANGÉLICA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, 2017). 

 

 

Ambas as professoras relatam a ineficiência da merenda escolar nas escolas do 

campo no município, que vão desde a má distribuição até a inadequação dos alimentos servidos 

aos alunos, o que não deveria acontecer em nenhuma escola, principalmente escolas do campo. 

Devido aos aspectos geográficos das suas localidades, a maioria dos alunos saem de suas casas 

muito cedo, fazendo uma refeição aligeirada ou até mesmo não fazendo e o retorno desses 

alunos também pode levar horas até que cheguem a suas casas e, como forma de minimizar essa 

situação, as escolas do campo deveriam servir refeições reforçadas com o intuito de suprir essa 

especificidade dos alunos do campo. 
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Em Vitória da Conquista a coordenadora das Escolas do Campo, relatou sobre a 

distribuição, como é preparada e sobre os ingredientes. 

 
 Olha, até hoje a gente não consegue entender essa logística da merenda. Porque 

nossas escolas são muito distantes. A qualidade da merenda é boa, inclusive a gente 

tem acompanhado as nutricionistas. Está sempre tendo formação para as merendeiras. 

E a gente sabe que a merenda é de qualidade, porque a gente chega na escola e a gente 

acompanha. Porém, a quantidade é insuficiente, para atender os nossos alunos. E outro 

detalhe, na maioria das vezes eles levam sempre faltando um item, então a gente acaba 

tendo dificuldade de seguir o cardápio. E como eles tem uma logística que é 

incompreensível para mim, por exemplo, eles vão em determinada escola, aí deixa 

uma quantidade de merenda, uma semana depois, a merendeira já nos liga cobrando: 

está faltando isso. Então assim, a gente liga, a gente conversa com o coordenador, 

conversa com o pessoal que lida diretamente com essa merenda. Mas, infelizmente, a 

gente tem informações de que tem merenda que está sendo distribuída, mas ela não 

consegue manter o cardápio da semana porque sempre falta alguma coisa. Então a 

gente percebe que é uma coisa de logística, de organização. Inclusive a gente tem 

tentado colaborar quando a gente faz as visitas nas escolas, a gente tenta ajudar no 

sentido de levar um pouco de merenda (COORDENADORA DAS ESCOLAS DO 

CAMPO EM VITÓRIA DA CONQUISTA, 2017). 

 

O FNDE garante transferências de recursos para auxiliar a merenda escolar de todo 

os alunos da educação básica de escolas públicas e filantrópicas, sendo que os repasses são 

realizados diretamente aos estados e Municípios, tendo como referência as informações no 

censo do ano anterior. A Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, garante essa adição para os 

alunos da educação básica pública, o que dispõe no seu artigo: 

Art. 1o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por alimentação escolar todo alimento 

oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período 

letivo. (BRASIL, 2009) 

  

A Lei 11.947, ainda dispõe sobre as diretrizes para a alimentação escolar no seu 

Artigo 2º: 

 
Art. 2o   São diretrizes da alimentação escolar:  

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 

saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a 

melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado 

de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;  

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e 

nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da 

segurança alimentar e nutricional;  

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de 

educação básica;  

IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações 

realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a 

oferta da alimentação escolar saudável e adequada;  

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente 



184 
 

  

pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as 

comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;   

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e 

nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças 

biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção 

específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social (BRASIL, 2009) 

 

A alimentação escolar dever do Estado como está expresso no Art. 3º da Lei “ A 

alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será 

promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei” 

(BRASIL, 2009).  

Os recursos financeiros para o atendimento a merenda escolar, são repassados 

através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, como está explanado na Lei nº 

11.947no seu Artigo 5º: 

Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução do PNAE 

serão repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às 

escolas federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em 

conformidade com o disposto no art. 208 da Constituição Federal e observadas as 

disposições desta Lei (BRASIL, 2009). 

 

Diante de todos esses argumentos contidos na Lei 11.947, é difícil de entender a 

dificuldade em manter a merenda escolar, mesmo com as peculiaridades da educação do campo 

fatos como esses não deveriam existir, o que levam ao descrédito das Legislações brasileiras. 

 

6.1.23 O Impactos das Políticas do PAR, no IDEB das Escolas do Campo nos Municípios 

de Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista 

 

Para essa análise foi selecionada três escolas do campo em cada município 

pesquisado. Para esse diagnóstico foi elegida as escolas que tinham aplicado as avaliações 

externas que atribuiriam para o resultado do IDEB das escolas, outro critério foi a 

implementação das políticas do PAR nestas escolas, como a maioria das escolas do campo 

atendem a alunos do 1º ao 5º ano, esse foi mais um dos motivos para a seleção das escolas. 

Em relação a compreensão das políticas do PAR, nos municípios foram realizadas 

entrevistas com os responsáveis técnicos do PAR, em uma dessas entrevistas a responsável 

técnica de Ilhéus falou sobre o PAR. 

Nós como técnicos temos uma compreensão e as pessoas que não são técnicas 

parecem que não vão chegar nunca nesse nível, né? Porque você sabe que você faz 

um planejamento para o município, agora com a questão das obras você tem um 

planejamento muito mais abrangente, porque antes você gestava a partir das demandas 

pedagógicas e acho que é por isso que as pessoas têm essa cultura, eles acham que o 

pedagógico é para o pedagógico, as pessoas parecem que não querem se envolver, 

tendo no PAR como um planejamento estratégico de governo, de município é que de 

certa forma parece que as pessoas não têm essa visão, porque eu sempre percebi que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208
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a primeira demanda de Cláudia, o maior trabalho pra chamar as pessoas, para discutir, 

participar parece que as pessoas vão meio que forçadas ( AMÈLIA RESPONSÁVEL 

TÉCNICA DO PAR EM ILHÉUS, 2017). 

 

Nesta circunstância a técnica do PAR está representando o Estado a classe 

dominante, a qual segundo a sua percepção a população (proletariado) não entende sobre as 

políticas públicas e, portanto, não possuem o conhecimento necessário para opinar. Marx 

ressalta a respeito da luta de classe no contexto histórico das sociedades como uma luta 

constante entre opressores e oprimidos, afirmando que: 

A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das 

lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de 

corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimido, em constante 

oposição, têm vivido uma guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; que terminou 

sempre, ou por uma transformação revolucionária, da sociedade inteira ou pela 

destruição das duas classes em luta (MARX, 1999, p.7). 

 

Quanto a participação da comunidade na elaboração do PAR, Amélia acrescenta: 

Participam. Geralmente os controles sociais, porque tem os controles, os diagnósticos, 

agora eu estou nessa fase, dar uma parada e nós temos uma série de problemas no 

nosso município e a gente tem até uma possibilidade do nosso PAR nem ir para frente 

(AMÈLIA RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PAR EM ILHÉUS, 2017). 

 

Para a responsável técnica do Par, todo o conhecimento referente ao Plano encontra-

se em suas mãos, cabendo-lhe toda a execução de estruturação, manifestação das ideias 

capitalistas de controle e dominação, como afirma Mészáros (2002, p. 68): 

Sob o sistema do capital estruturado de maneira antagonista, a verdadeira questão é a 

seguinte: qual é a classe dos indivíduos que realmente produzem a ‘riqueza da nação’ 

e qual a que se apropria dos benefícios dessa produção; ou, em termos mais precisos, 

que classe de indivíduos deve ser confinada à função subordinada da execução e que 

indivíduos particulares exercem a função de controle – como ‘personificações do 

capital’, na expressão de Marx?  

Ao ser questionada sobre o motivo da possibilidade da não efetivação do PAR, 

Amélia responde: 

É, porque nós somos desde 2009 acho, que recebe a possibilidade da construção das 

creches, nós temos aí, as creches e as quadras começaram, mas não saíram do lugar, 

né? Acho que o prefeito atual já vai até pra Brasília pra ver se consegue algum avanço, 

porque nós não temos nenhuma creche concluída, nossas quadras não estão 

concluídas, porque eles não colocam mais o dinheiro como era antigamente, 

colocavam o valor total, eles vão colocando porcentagem, colocou 20%, aí o 

município tem que comprovar a execução dos 20%, aí depois receber mais 30% e no 

nosso município de Ilhéus ainda não saiu a comprovação dos 20%, em todas as 

demandas, então nosso PAR vai ficar de novo bloqueado, porque é assim, bloqueia, 

desbloqueia, bloqueia, desbloqueia ( AMÈLIA RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PAR 

EM ILHÉUS, 2017). 

 

O PAR, é um plano estratégico de assistência técnica e financeira do Governo 

Federal para com os entes federados, não ocorrendo a sua efetivação, o município não receberá 
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verbas para a execução das políticas públicas educacionais. São os limites da política, o governo 

agindo como financiador e avaliador, e a dificuldade de o município gerir e executar as 

políticas, resultado da descentralização das políticas públicas no Brasil. 

 

6.1.24 Escolas Analisadas no Município de Ilhéus  

 

a) Escola Nucleada de Sambaituba: possui 26 salas de aula, 49 funcionários, sala de 

professores, laboratório de informática, sala de diretoria, sala de recursos 

multifuncionais, banheiro acessível, acessibilidade com mobilidade reduzida, área 

verde, cozinha, pátio coberto e sala de secretaria. 

b) Escola Nucleada Castelo Novo: 8 salas de aula, 19 funcionários, sala de diretória, 

cozinha, sala de leitura, banheiro dentro do prédio, sala de secretaria, pátio coberto 

e pátio descoberto. 

c) Escolas Nucleadas do Japu: 14 salas de aula, cozinha, 30 funcionários, banheiro 

dentro do prédio, sala de diretoria, sala de secretaria, laboratório de informática e 

pátio coberto. 

Das políticas do Par, implementadas nas três escolas, foram obtidas as informações 

nas transcrições das falas dos professores: 

 
 Sim. Os recursos que chegam para alimentação vêm do Governo Federal que são do 

FNDE, transporte escolar que são programas suplementares vinculados à educação. E 

isso está presente tanto na Constituição Federal quanto na LDB e existe. Nós temos lá 

também o Mais Educação, nós temos a EJA noturna, que é uma modalidade específica 

para quem não atingiu o processo de desenvolvimento e competência na idade certa, 

e outros programas que acontecem a questão administrativa, pedagógica, temos sim 

programas federais (PROFESSORA, JOSEFA, ESCOLA SAMBAITUBA, 2017). 

 

A professora realiza uma breve explanação das políticas públicas federais as quais 

a unidade escolar foi contemplada, demonstrando um conhecimento prévio dos benefícios   

destas para o desenvolvimento do conhecimento dos alunos. Entretanto, não relata as mediações 

que realizaram para que essas políticas acontecessem na escola, não realizando uma 

interpretação crítica da realidade a partir das relações estruturais, de conjuntura e cotidiano. 

Pontes (2000, p. 38) descreve a mediação como “[...] uma das categorias centrais 

da dialética, inscrita no contexto da ontologia do ser social marxista, e que possui uma dupla 

dimensão: ontológica (que pertence ao real) e reflexiva (que é elaborada pela razão) ”. Cabe 

aos profissionais entender e interpretar criticamente a realidade a qual estão inseridos sem 

perder de vista que se trata de um processo dialético a qual pode alcançar mudanças na prática 

profissional transformando a sociedade. 
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Quanto ao Programa PDDE Água a professora relatou o seguinte: 

 
Não, a gente não tem cisterna na escola porque a região aqui... a região hoje, ela tem 

uma dificuldade muito grande com a questão hídrica, mas, nós não somos como o 

semiárido uma escola que padece da questão dos recursos hídricos. Até porque essa 

região aqui, por causa da cultura do cacau, ela ainda tem um fôlego. Se vê que a gente 

tem tido alguns picos, principalmente o ano passado todo, a escola foi abastecida com 

caminhões pipas, que hoje a barragem do Iguape, chamada a represa do Iguape na 

região norte secou. Então toda região foi atendida por carro pipa isso já é um sinal de 

que é preciso ter um trabalho também no campo que leve em consideração a 

preservação, o cuidado com os recursos naturais que uma escola do campo deveria 

ter, deveria trabalhar. Nós temos aqui na região à chamada bacia do Leste, que todos 

os rios estão prejudicados seja pela destruição das matas ciliares, seja por lançamentos 

de recursos de esgoto, de hospital, de esgoto doméstico, a poluição geral. Então, o 

futuro em relação a essa questão é complicado talvez aí o Programa ligado a cisterna 

vai ser preciso, mas, eu não sei como isso vai fazer. Esse passamento é complicado, 

tem muito a ver com o solo, o recurso hídrico tem muito haver também com o solo, é 

o solo que facilita a entrada das águas nos aquíferos, é o solo que facilita que o 

aquífero exista. E esse pensamento vai muito da orientação, mas, a gente não tem a 

necessidade ainda desse Programa da cisterna aqui na região, pelo que eu conheço, 

não tem necessidade. Talvez num futuro bem próximo a gente vá precisar pelo que 

está se dano com a destruição do bioma da Mata Atlântica e outras questões que estão 

vinculadas a estas questões (PROFESSORA JOSEFA, ESCOLA SAMBAITUBA, 

2017). 

 

A professora demonstra uma preocupação com os recursos hídricos da região e para 

a destruição das matas ciliares, principalmente por lançamento de resíduos e a necessidade de 

ações de intervenção educacional em favor da preservação do bioma da Mata Atlântica, 

demonstrando uma consciência objetiva da realidade, como um princípio da “práxis” ressaltada 

por Marx e Engels (2007, p.611).  

A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma 

questão da teoria, mas sim uma questão prática. É na práxis que o ser humano tem de 

provar a verdade, quer dizer, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensar. A 

controvérsia acerca da realidade ou não realidade do pensar, que está isolado da 

práxis, é uma questão puramente escolástica. 

 

Ao ser questionada, sobre o laboratório de informática a professora colocou que: 

Não, tem lá dez computadores. Primeiro - quais são as condições desses 

computadores? Segundo – o acesso à internet. Nós temos lá dois gigas, que é por causa 

da agilidade do diretor, mas pelo Programa de Internet Rural? A gente não tem 

Internet Rural. Não tem o laboratório de informática, como deveria ser um laboratório 

com muitas máquinas. Nós somos uma escola que temos quase 800 alunos, você ter 

dez máquinas que só ficam no ginásio, não tem sentido, não é laboratório, isso é um 

faz de conta (PROFESSORA JOSEFA, ESCOLA SAMBAITUBA,2017). 

 

A respeito do Laboratório de ciências a professora relata que: 

Não tem espaço porque um laboratório no geral deveria ser assim espaçoso, ventilado, 

ar condicionado, com profissionais. De que adianta ter laboratório de informática, 

laboratório de ciências se você não tem pessoal qualificado, se você não tem espaço, 

se você não tem conforto, se você não tem os equipamentos, para quê? O que nós 

temos na escola, de informática, quem faz é o diretor, é ele que faz oficina de 

informática com os alunos do noturno. Nós temos uma biblioteca que se procurar 

naquela biblioteca da escola um livro sobre educação do campo não se vai achar, então 



188 
 

  

é uma biblioteca de escola urbano-centro. Porque uma escola do campo deveria ter 

todas as ferramentas vinculadas a cultura do campo, que não é o caso da nossa 

(PROFESSORA JOSEFA, ESCOLA SAMBAITUBA, 2017). 

 

As falas da professora quanto ao laboratório de ciências e de informática revelam 

as contradições que permeiam a educação no Brasil, quanto a má gestão dos recursos públicos, 

onde destinam recursos materiais sem adequação na estrutura das instituições escolares, sem 

preparação dos recursos humanos para a realização do trabalho. Mais uma vez o capitalismo 

impõe a sua força e demonstra o seu controle para com as classes populares, onde não há 

interesses para que essas classes venham desenvolver em sua totalidade e sim que essa esteja a 

seu serviço, especialmente, na política. Nesse sentido Mészáos (2012, p. 76) adverte que: “ a 

educação não pode funcionar suspensa no ar”, faz-se necessário que a educação promova 

conhecimento para a emancipação indo de encontro com os dogmas do capitalismo. 

Sobre o funcionamento do Programa Mais Educação na Escola a professora relata: 

O Mais Educação deu tão certo lá na Escola Nucleada de Sambaituba que a menina, 

a técnica, a facilitadora ela é vinculada aos Terreiros de Matriz Africana, e ela 

trabalhou o Projeto de Dança, o Projeto Cultural com os alunos, a gente teve também 

oficina de artes marciais. A consequência desse Projeto Mais Educação na escola foi 

o resgate do Bumba Meu Boi numa comunidade chamada Urutuca que criou o Projeto 

chamado Griô. O Griô é chamado Seu Oreco, de lá de Sambaituba, um senhor cujos 

netos, bisnetos todos participam dessa dança do Bumba Meu Boi e esse Projeto ele 

vai ser desenvolvido agora na UESC, dia 01 de junho lá na Jornada Universitária em 

Defesa da Reforma Agrária, esse pessoal vai. E já foi solicitado também para irem 

dançar o Bumba, lá em Arataca no Assentamento Terra Vista. O Mais Educação 

quando é bem administrado ele dá resultados. E os meninos deveriam ter hoje não só 

o Mais Educação, mas a escola integral e de tempo integral por conta de tudo que se 

desenha nas comunidades do interior do munício de Ilhéus (PROFESSORA JOSEFA, 

ESCOLA SAMBAITUBA, 2017). 

 
A professora da Escola Nucleada de Sambaituba, abordou de forma bem clara como 

se procedem as políticas do PAR, implementadas na escola, somente algumas ações pontuais 

levaram a um resultado satisfatório, ao analisar as falas da professora nota-se que os programas 

apresentam falhas na sua implementação, sendo apontado como principais problemas para o 

seu insucesso, a falta de recursos humanos qualificados e a falta de estrutura. As dimensões do 

PAR priorizam essas questões, no entanto os recursos que chegam para as escolas são 

insuficientes para a solução dos vários problemas que se encontram na escola. 

Observou também na fala da professora, um tom de revolta ao ser questionada sobre 

o laboratório de informática e ciências, relatou as deficiências encontradas para o 

funcionamento do laboratório e a mediação que a gestora realiza para que esse funcione. 

Representando assim a contradição, o laboratório existe, a política foi implantada, no entanto 

os recursos são insuficientes para atender a demanda. Sobre a contradição Cheptulin (2004, p. 
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290), aborda que: “ a contradição representa a unidade e a luta dos contrários, temos em vista 

que já chegou a maturidade e já está completamente formada”. 

A entrevista com a professora Pérola da Escola Nucleada Castelo Novo, também 

trouxeram informações importantes para a pesquisa, ao ser questionada sobre as políticas do 

PAR, a mesma relata. 

 
Sim, nós recebemos. Recebemos o Água do Campo, tivemos o Programa Mais 

Educação e esse ano nós temos o Programa Despertar que é voltado especificamente 

para a educação do Campo (PROFESSORA PEROLA, ESCOLA CASTELO NOVO, 

2017). 

 
 

 E no que se refere ao Programa Água do Campo como funciona?  

A nossa localidade não tem saneamento básico e não tem água encanada e tratada. A 

água que é fornecida é captada do rio diretamente para as torneiras então, esse Água 

do Campo, mesmo que foi um projeto voltado para que tivesse um poço artesiano, foi 

voltado para que tivesse a água no ambiente escolar, nas torneiras e em toda a parte 

hidráulica ter a água, porque antigamente não existia, era água de balde, pegando de 

poços, dessa forma (PEROLA, ESCOLA CASTELO NOVO, 2017). 

 

Contrariamente, a professora de Sambaituba e a professora de Castelo Novo, 

apresentam em suas falas um certo conformismo com as políticas e a realidade vivenciada na 

instituição escolar reflexo das práticas e políticas neoliberais, como afirma Fernandes (2007, p. 

30):  

Se entendemos a concepção materialista histórica e dialética como a primeira reação 

no século XIX contra os métodos naturalistas, em particular em sua forma positivista 

especialmente em sua aplicação simplificadora sobre os fenômenos e movimentos 

sociais, compreenderemos a necessidade de repensar contemporaneamente esse 

método de explicação da sociedade atual, na qual as práticas neoliberais se 

transformam não mais justificativa, mas em discurso único, fundamentado pela lógica 

excludente e hegemônica do mercado. Já não se reflete mais se, de fato, o mercado 

tudo regula. Impõem-se suas regras às sociedades, aos governos, aos Estados, às 

políticas públicas e, por extensão, à educação que paulatinamente, perde seu caráter 

libertador, tornando-se uma mercadoria a serviço de homens de negócio.  

 

 E sobre o Programa Mais Educação, no relato da professora, ressalta que no 

momento esse programa não está acontecendo na escola, por questões de acesso ao sistema para 

a adesão. 

Tivemos, mas, esse ano a escola não aderiu ao programa por motivo de tempo, de 

acesso ao sistema para cadastrar as escolas. Acho que no município de Ilhéus apenas 

uma escola conseguiu fazer, a de Sambaituba. Mas, nós tivemos até o período de 2013, 

Castelo Novo, esse Programa Mais Educação com oficinas de Karatê, Cine Clube, 

Arte pedagógica e Danças, foi muito bom o desenvolvimento das oficinas os alunos 

gostavam (PROFESSORA PEROLA, ESCOLA CASTELO NOVO, 2017). 
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Observa-se na fala da professora o conformismo com a realidade apresentada, ao 

revelar que o Programa Mais Educação acarretou em benefícios para a escola, mas, no entanto, 

deixou de acontecer por motivos de adesão ao sistema e ficou por isso mesmo, confirmando, 

assim, a ideologia do capitalismo. Nesse sentido, Marcuse, (2004, p. 28), afirma que: 

A sociedade capitalista é uma união de contradições. Ela atinge a liberdade pela 

exploração, a riqueza pela pobreza, o crescimento da produção pela restrição do 

consumo. A estrutura verdadeira do capitalismo é uma estrutura dialética: toda forma 

e instituição do progresso econômico cria sua negação determinada, e a crise é a forma 

extrema pela qual as contradições se expressam. 

 

Os momentos de crise revelam vários tipos de personalidades humanas, sendo uns 

que se conformam com o que é posto e outros que partem para a luta em busca de melhorias, 

indo de encontro com o que o capitalismo impõe. 

Sendo questionada sobre a formação de professores, a resposta da professora foi 

bem enfática. 

Na nossa escola a gente faz uma vez por mês, a gente faz o momento de formação. E 

tem também as formações do próprio município e da própria Secretaria, dos projetos 

de formação de professores tipo Pnaic, Pacto existem outros programas também para 

o professor que acontece a formação (PROFESSORA PEROLA, ESCOLA 

CASTELO NOVO, 2017). 

 

A formação de professores é contemplada pelo Plano de Ações Articuladas – PAR, 

na sua Dimensão 02 que trata sobre Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e 

Apoio Escolar, que compreende cinco áreas sendo que quatro dessas comtemplam a formação 

inicial e continuada do professor. Contudo o professor encontra várias barreiras para a 

participação da formação que persiste em inadequação quanto o local da formação e a 

residência, como também, a localidade onde atuam profissionalmente, principalmente, para os 

professores que atuam no campo, dificuldades dos municípios em alocar profissionais para a 

substituições nos dias de formação, as quais as secretarias de educação realizam mediações para 

que o professor possa participar do curso sem prejuízo para o aluno, essas nem sempre são 

viáveis pois por várias vezes os alunos acabam ficando no espaço escolar ociosos. 

Mais uma vez a política se mostra falha em alguns aspectos fato que agrava ao se 

tratar dos professores do campo. Segundo Molina (2014, p. 265), foi: 

Por meio das lutas dos movimentos sociais, nesses quinze anos foram conquistadas 

políticas para garantir aos camponeses o direito à educação, incluindo uma política 

específica de Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo 

(ProCAMPO). Os dados da realidade desmudam a exigência e urgência da 

especificidade desta política pública: a formação dos docentes que atuam no campo 

indica que dos 311.025 profissionais em exercício, 6% não têm formação de nível 

superior, o que significa um contingente de aproximadamente 178 mil professores 

sem a formação adequada atuando nas escolas do campo. 
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As análises destas informações constatam a dificuldades nas realizações das metas 

expressas pelo PNE – 2014 – 2024, dentre essas, a meta 15 que trata da formação de professores 

de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  

Quanto a acessibilidade e a educação inclusiva a professora relatou que: 

 

 
A nossa escola não tem. Eu mesmo estou participando de uma oficina agora, falando 

sobre inclusão. No campo, hoje e já a alguns anos atrás o município está pensando 

nessas questões. Nós já temos escolas que têm as salas de acessibilidade, mas não são 

todas as escolas do campo que têm. Essa sala que tem um profissional, vários 

profissionais para trabalhar, fazer um contra turno com aquele aluno que apresenta 

dificuldades, entre outros. Mas, a minha escola mesmo não tem. E até entanto o 

município tem o Núcleo, o CRIE, mas para o menino sair de lá e vim fazer o 

atendimento aqui é dispendioso e o pai não tem condição. E essa questão da 

acessibilidade nas escolas do Campo, poucas escolas tem um prédio próprio, dizer que 

montou isso aqui para ser uma escola, são casas alugadas. Na minha escola mesmo 

nós temos casas alugadas, não foi um projeto pronto da prefeitura ali em Castelo 

Novo, dizer que eles construíram um prédio próprio que é um formato de escola com 

salas, banheiros, áreas de recreação, cantina e cozinha. Se você perguntar a outras 

pessoas é a mesma realidade, são casas que foram alugadas para serem colocadas 

como escolas. Aqui em Ilhéus, se não me engano, nós ficamos 30 anos, no Centro, 

sem construir uma escola. Governo vai passando, vai passando. Se você descer aqui 

e for ao Malhado, nós temos escolas em locais adaptados. Eu acho que hoje aqui é o 

Santo Antônio, o Sambaituba que são prédios antigos que tem o modelo de escola 

(PROFESSORA PEROLA, ESCOLA CASTELO NOVO, 2017). 

 

A política de inclusão está explanada no PAR, na Dimensão 02, área 03 na qual está 

expresso: Formação de Professores da Educação Básica para a atuação em educação especial, 

escolas do campo, comunidades Quilombolas ou Indígenas; enquanto que no PNE 2014- 2024, 

a meta 04 ressalta que: 

[...] universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

 

Ao não oferecer subsídios para os professores para o atendimento a inclusão, além 

de negar o direito a esse público, também fere os princípios que foram conquistados através das 

lutas da população.  

A respeito do laboratório de informática, ciências e biblioteca a professora abordou 

que:   

Aí você brincou. Nós recebemos em 2010, quando eu cheguei lá já tinha, o projeto do 

Governo Federal que foi de enviar computadores para as escolas, mas eu trabalho em 

uma localidade que não tem acesso à internet. O telefone que tem é o telefone rural, 

que é uma antena adaptada. Os computadores foram armados, mas não fazemos o uso, 

não temos internet e não temos o profissional para trabalhar com aquilo ali. Tem uma 

salinha que eu já transformei em depósito, transformei em biblioteca, já coloquei os 
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livros. Eu e as professoras temos o Projeto de Leitura que cada dia temos uma turma 

que vai para aquele espaço utilizar os livros, fazer as contações de histórias que a 

gente faz quarta-feira e a cada sábado uma turma faz uma dramatização de livro que 

leu, dessa forma assim. Mas, acesso à internet, não. Laboratório de Ciências também 

não, fizemos uma parceria com a UESC, o pessoal de ciências e daqui da faculdade 

Madre Thaís, eles fizeram um trabalho muito bom, mas assim, o professor trabalha 

com o pouco que tem escola (PROFESSORA PEROLA, ESCOLA CASTELO 

NOVO, 2017). 

 

Como foi percebido as falas das professoras forma bem análogas, os problemas 

existem, estão presentes nas escolas, no entanto foi percebido que poucas são as ações para a 

sua solução, o que também se notou foi uma certa conformidade com o que está posto, existindo 

nesse caso uma contradição entre o pensamento do governo que repassa os recursos e a 

execução da política que fica sobre a responsabilidade dos entes federados. Nesse sentido 

Cheptulin (2004, pp.290-291) afirma que “ A diversidade das ligações e das relações que 

existem na realidade objetiva está longe de reduzir-se às contradições”. 

Tabela 27: IDEB das Escolas Analisadas no Município de Ilhéus 

ESCOLA ANO IDEB OBSERVADO PROJEÇÃO DO IDEB 

Escola Nucleada 

Sambaituba 

2005 

2007 

2009 

2011 

2013 

2015 

0,0 

0,0 

3,8 

3,4 

3,0 

3,5 

0,0 

0,0 

0,0 

4,1 

4,3 

4,6 

Escola Nucleada 

Castelo Novo 

2005 

2007 

2009 

2011 

2013 

2015 

0,0 

0,0 

2,4 

2,5 

2,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,6 

2,9 

3,2 

Escola Nucleada do 

Japu 

2005 

2007 

2009 

2011 

2013 

2015 

0,0 

0,0 

2.5 

0,0 

0,0 

3,4 

0,0 

0,0 

0,0 

2,7 

3,0 

3,3 

Fonte: Elaboração da autora com base nas informações cedidas pelas Secretarias de Educação dos Munícipios 

analisados em 2017. 
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Ao analisar as informações expressas no quadro, observa-se que as Escolas 

Sambaituba e Castelo Novo não vem atingindo as metas projetadas, enquanto que a Escola do 

Japu, não realizou as avaliações externas nos anos de 2011 e 2013, no entanto no ano de 2015 

ultrapassou a meta projetada. O que foi percebido também foi que as políticas do PAR, da forma 

que foram executadas pouco contribuiu para a elevação dos índices, o que pode ser observado 

nos dados do quadro. 

 

6.1.25 Escolas Analisadas no Município de Itabuna  

 

No município de Itabuna, as informações adquiridas correspondem a Escola Roça 

do Povo, a única que aplicou as avaliações externas no recorte temporal desta pesquisa. 

A escola possui, 4 salas de aulas; 6 funcionários; sala de recursos multifuncionais 

para Atendimento Educacional Especializado (AEE); cozinha; banheiro fora do prédio; 

banheiro dentro do prédio; sala de secretaria e Área verde. 

 A entrevista com a professora da Escola Roça do Povo, não forneceu muitas 

informações para a pesquisa em relação as políticas do Plano de Ações Articuladas – PAR, pois 

a mesma não tinha conhecimento sobre o Plano, como pode ser evidenciado na transcrição da 

sua fala: 

Ao ser questionada sobre as Política do Plano de Ações Articuladas – PAR, a 

professora aborda: 

Mas aqui em Itabuna, nós temos? Porque tem municípios que não aderem. Não ouvi 

nem falar, tem projetos também que quando chegam, pegam algumas escolas piloto, 

né? Não abrange assim todas as escolas, trabalha com que, com leitura? 

(PROFESSORA DA ESCOLA ROÇA DO POVO EM ITABUNA, 2017). 

 

Apesar do Plano ter sua vigência a partir de 2007, ainda temos professores que o 

desconhecem, como é o caso da professora. Com essa informação ficou difícil continuar a falar 

sobre o Par com a professora, pois demonstrava total desconhecimento sobre o assunto. Por 

mais uma vez constata a contradição entre a execução das políticas públicas implantadas no 

município e o que de fato acontece nas unidades escolares. 

A entrevista com o coordenador das Escolas do Campo de Itabuna ao ser 

questionado sobre as políticas públicas, originaram as seguintes informações: 

Ah sim, voltando para as políticas públicas, que eu nem respondi à pergunta, né? 

Então, as políticas públicas infelizmente, elas não tem chegado para as escolas do 

campo, o PDDE e o PDE, só cinco escolas tiveram acesso, sempre tinham um caixa 

escolar e tal, nós tínhamos conselho escolar em todas as escolas, mas as escolas pelo 

critério mínimo de alunos que é de 50 alunos, nossas escolas eram em torno de 20, 30, 

aí em 2015, a secretaria conseguiu fazer um arranjo de juntar cinco escolas e criar o 
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CNPJ de uma para ser o caixa escolar e ter acesso ao PDDE, por exemplo o PDDE 

acaba, nós tentamos articular, mas como todas as escolas funcionam em fazendas e 

não é próprio, não podíamos ter acesso ao PDDE, uma série de coisas, as salas 

multifuncionais que deveria estar no campo, não estavam, não tinham sido 

implantadas, este ano que estamos conseguindo implantar, na base da briga, luta das 

escolas, nas escolas Zacarias, Roça do Povo, Marieta de Carvalho e Ribeirão Seco, 

mas só uma escola, a Zacarias, chegaram os equipamentos tecnológicos 

(COORDENADOR DAS ESCOLAS DO CAMPO EM ITABUNA, 2017). 

 

A fala do coordenador explica o desconhecimento manifestado no discurso da 

professora da Escola Roça do Povo e o impedimento para que as políticas fossem implantadas 

na escola, confirmando a categoria da contradição no que diz respeito ao concreto e o pensado, 

pois enquanto o Estado idealiza as políticas não reconhece as dificuldades das suas 

concretizações e os arranjos que os municípios realizam para receber as verbas que nem sempre 

são aplicadas onde deveriam. 

 

E outros programas, como biblioteca na escola, cisterna na escola como ficam? 

 Não, não tem, nós vemos que é um desafio da escola do campo, um número 

considerado de alunos e consequente querem matrícula no PROEM, tem reduzido 

bastante, a Roça do Povo que tinha, por exemplo não tem mais e onde tem, tem doze 

treze alunos. A formação específica da educação do campo, ainda precisa ser 

melhorada, a falta de estrutura, a elaboração da proposta curricular e o material 

didático pedagógico que com o tempo a gente precisa trocar, é uma área de carência 

e tem a questão do isolamento pedagógico, falta de merendeira e material de apoio, 

falta de zelador, merendeira pra atuar na escola do campo e a própria construção da 

escola do campo, é uma das coisas que há necessidade, em Itabuna não se constrói 

escola do campo, até porque tem poucos moradores, e quando constrói e fecha é 

porque não está atendendo mais a população, algumas famílias mudam do campo para 

a cidade ou só o homem vai trabalhar, porque não tem escola ou a escola que tá lá não 

agrada a família, se não tem escola o homem prefere ir trabalhar e deixar a família na 

cidade ( COORDENADOR DAS ESCOLAS DO CAMPO EM ITABUNA, 2017). 

A fala do coordenador soa em um tom de denúncia e ao mesmo tempo de revolta, onde 

percebe que as políticas até chegam ao município, no entanto, a sua destinação não ocorre como 

deveria. O que percebe é que quem administra o município não demonstra ter pretensão em 

ampliar os conhecimentos para a população do campo. Os investimentos para a Educação do 

Campo são bem restritos, consagrando, assim, a hegemonia do capital. Nesse sentido, ressalta-

se os fundamentos do Método Materialista Histórico Dialético que nos permite um novo olhar 

sobre a realidade da sociedade, que está em constante movimento. Como concerne Marx (1996, 

p. 12), a função social do conhecimento no sentido de enriquecer a própria existência humana, 

a práxis em sua dimensão transformadora. “ É na práxis que o homem deve demonstrar a 

verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do pensamento [...] não basta interpretar, 

o que importa é transformar. ” 
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Quanto a inclusão dos alunos com necessidades especiais, as respostas obtidas foram: 

Então a questão da inclusão dos alunos com necessidades especiais em toda 

modalidade, no campo ela é gritante, e na gestão a esquipe de cinco profissionais 

psicopedagógicos que faziam um trabalho itinerante em escolas, visitavam aqueles 

que tinham necessidade, na gestão atual acabou essa equipe e ficou apenas uma 

profissional do CEPEI pra fazer isso, então agora que nós estamos retomando, 

precisava de quatro profissionais para fazer esse trabalho em salas multifuncionais, 

mas ainda não está ideal para a cidade precisamos de mais (COORDENADOR DAS 

ESCOLAS DO CAMPO EM ITABUNA, 2017). 

Em relação a instalação das salas multifuncionais e de como foram concebidas, o 

coordenador esclarece: 

 Não sei exatamente como foi concebido, mas assim, na gestão parece que foi 

aleatório, o MEC escolheu algumas escolas e uma só do município teria sala 

multifuncional, inclusive escolas que não tinham alunos (COORDENADOR DAS 

ESCOLAS DO CAMPO EM ITABUNA, 2017). 

Em relação a necessidade do recebimento das salas multifuncionais pelas escolas 

selecionadas pelo MEC, o coordenador responde: 

É, em geral, específico, uma dessas escolas é a Escola São José que funcionava 

próximo a CEPLAC, que é do município de Ilhéus, no processo administrativo não 

passou, outra escola, é a Escola Virgínia Amorim, na Fazenda Renascer em Ilhéus 

também e que não tinha demanda, não tinha nada e uma terceira escola, é a Escola 

Dario Kubitschek que é na Fazenda Cruzeiro do Sul que não tinha laudo, mas as 

professoras deram suas opiniões, mas o laudo não existia (COORDENADOR DAS 

ESCOLAS DO CAMPO EM ITABUNA, 2017). 

E os professores não reivindicaram, que as salas multifuncionais fossem levadas 

para as escolas que realmente precisam? 

 Reivindicaram sim, os próprio professores, coordenadores, reivindicaram a 

construção de sala multifuncional e aconteceu que, desde a outra gestão as pessoas 

não saberem onde estavam os equipamentos, só sabiam dos equipamentos que 

estavam com os alunos, o restante das unidades não sabiam onde estava armazenado 

o material, descobrimos em novembro de 2016 que os recursos tecnológicos, dos 

recursos de informática pra sala multifuncional de duas escolas estão na secretaria de 

educação no setor de informática, recebeu, mas segundo o responsável aquele material 

era do PROINFO não das salas multifuncionais, a coordenadora do CEPEI garantiu 

que era da sala multifuncional(COORDENADOR DAS ESCOLAS DO CAMPO EM 

ITABUNA, 2017). 

Os elementos concedidos através da entrevista com o coordenador das escolas do 

campo sobre a inclusão, revelam um despreparo na questão das salas multifuncionais onde o 

material não está onde deveria, a assistência aos alunos com necessidade especial é precária 

devido ao pouco número de profissionais para o atendimento especifico, e em muitas escolas 

nem chegam a acontecer. Circunstâncias estas que apontam para o interesse do Estado, como 

adverte Marx, (1993, p. 98), que: 

Através da emancipação da propriedade privada em relação à comunidade, o Estado 

adquiriu uma existência particular, ao lado e fora da sociedade civil; mas este Estado 
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não é mais do que a forma de organização que os burgueses necessariamente adotam, 

tanto no interior como no exterior, para garantir recíproca de sua propriedade e de 

seus interesses. 

As informações concedidas pelo coordenador das Escolas do Campo no município, 

facilitou a compreensão de como vem sendo tratada a educação do campo no município, os 

integrantes desse processo os que vivem realmente a educação do campo, passam pelo processo 

de exclusão e abandono. Nessa vertente foi observado as categorias do geral, quando o Governo 

Federal envia os recursos para o município sem ser observado as especificidades do campo, a 

contradição entre o real e o desejável e as mediações que são realizadas para que a educação no 

município aconteça, mesmo de forma muito precária como foi observado. O quadro a seguir 

explana o IDEB da escola com as suas projeções. 

 

Tabela 28: IDEB Observado e as Projeções – Escola Roça do Povo/ Itabuna 

ANO IDEB OBSERVADO IDEB PROJETADO 

2005 

2007 

2009 

2011 

2013 

2015 

0,0 

0,0 

3,7 

0,0 

0,0 

4,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,0 

4,3 

Fonte: elaboração da autora com base nas informações da secretaria de educação do município e confirmado no 

site ideb.inep.br 

 

Entre os anos de 2005 a 2015 a Escola Roça do Povo realizou somente duas 

avaliações externas, sendo a primeira em 2009 e a segunda em 2015, o IDEB observado não 

está longe das metas projetadas, constata também que os índices não condizem com a realidade 

da escola, demonstrando que os indicadores apresentam falhas para a avaliação das políticas 

públicas e qualidade do ensino ofertado, sendo mais um instrumento engenhoso para mascara 

a educação no Brasil. 

6.1.26 Escolas Analisadas em Vitória da Conquista 

 

Para análise das informações em Vitória da Conquista, tomamos como referência 

os subsídios da entrevista com a coordenadora das Escolas Nucleadas, devido ao seu 

conhecimento sobre o atendimento, funcionamento e as políticas para as Escolas do Campo, 

salientando que a coordenadora tem 30 anos dedicados a educação do campo. 
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Ao ser questionada sobre as políticas do PAR, a coordenadora respondeu:  

A gente hoje tem o Pacto, que todas as escolas nossas tem um acompanhamento e tem 

um material que é disponibilizado para isso. O Mais Educação, nem todas as escolas 

nossas tem. São um grupo pequeno das trinta e sete escolas que temos hoje, apenas 

quinze escolas tem o projeto Mais Educação (COORDENADORA DAS ESCOLAS 

DO CAMPO, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2017). 

Sobre o funcionamento do Programa Mais Educação, nas Escolas do Campo a 

coordenadora diz: 

As oficinas do Programa quando chegamos em 2014 já tinham sido cadastradas. Até 

o ano passado funcionava com ciclismo, com a parte de hortas, a plantação de 

hortaliças que eram cultivadas pelas próprias crianças, o futebol. Porque são oficinas 

escolhidas pelos professores que estavam. Como em 2015, o governo não aprovou 

abrir para novas oficinas e como não tinha verba para isso, então a gente optou por 

esse ano, que os monitores das oficinas selecionadas desde 2014, eles dessem um 

acompanhamento mais na parte de matemática e de língua portuguesa. Inclusive, a 

gente está observando que esta nova versão do Mais Educação vem com esse olhar. 

Então o projeto se iniciou em 2016 somente no mês de julho por conta da falta de 

recurso para pagar monitor. E aí, diante dessa problemática de recursos, os nossos 

monitores deram esse acompanhamento. Como a gente está com o projeto de leitura, 

aí eles estão dando essa contribuição aos nossos professores em sala de aula. Então, 

fazendo acompanhamento em termo de leitura, de matemática, então esses monitores 

dentro do horário deles estão dando essa assistência (COORDENADORA DAS 

ESCOLAS DO CAMPO, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2017). 

A fala da coordenadora aponta para as preocupações quanto a leitura, escrita e 

matemática, mantendo o mesmo foco que o Estado, preocupações estas que estão relacionadas 

com a aplicação das avaliações em larga escala e o IDEB. Como demonstra a fala da 

coordenadora, os monitores foram levados a concentrar seus esforços nas disciplinas de 

Matemática e Português que estão na base dos testes padronizados. 

Durante a entrevista a coordenadora foi questionada quanto a estrutura física das 

escolas, quanto a manutenção e o material didático, foram obtidas as seguintes respostas: 

 Hoje a maioria das nossas escolas recebem a verba do caixa escolar, que são projetos 

do PDDE do governo federal. E aí, com essas verbas, como elas vem específica, elas 

são utilizadas de forma que o professor [...] que não falte para ele o material didático 

para que ele possa fazer um bom trabalho. Inclusive, tem escolas que você chega lá e 

questiona se está precisando de material e eles dizem que tem material até o próximo 

ano. Então assim, pode faltar em alguns casos específicos, mas não porque não tenha, 

mas por conta da dificuldade de você encaminhar esse material. Mas graças a Deus, a 

gente tem tido muito material disponível parra o professor.  Ele pode inclusive 

escolher o material que ele quer. Então se ele precisa de material A, material b, ele 

tem a opção de escolher o material que ele quer. Em relação a estrutura física, ela vem 

muito precária. Tem tido uma assistência, mas a gente percebe que o olhar é sempre 

do urbano. Tem escolas nossas que seriam necessários que elas fossem derrubadas e 

levantadas novamente. A Secretaria tem conhecimento, o setor de manutenção tem 

consciência disso. Outras estão sendo feitas reformas, tivemos a construção de um 

espeço muito bom, que é a Escola Robert Kenedy, que ela tem uma estrutura boa. 

Então foi uma escola construída ano passado e entregue a comunidade do povoado da 

Choça (COORDENADORA DAS ESCOLAS DO CAMPO, VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2017). 
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A coordenadora relata a necessidade de manutenção das Escolas do Campo, no 

entanto, aborda que as escolas urbanas recebem maior assistência quanto a estrutura física que 

as escolas do campo. O PAR na sua Dimensão 04: Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, 

trata destas peculiaridades, porém, as informações apontam que o cumprimento desta dimensão 

não está sendo cumprida em sua totalidade para com as Escolas do Campo. 

A entrevista abordou pontos referentes a infraestrutura das Escolas do Campo, o 

que a coordenadora relatou o seguinte: 

 No geral, as nossas escolas, alguns são feitos alguns reparos, uma armação de um 

cano, de uma descarga, de pintura de uma sala, então são manutenções pequenas, mas 

a gente precisa melhorar a estrutura. Por exemplo, o Mais Educação, nós não temos 

estrutura e hoje se faz necessário que tenha, porque o projeto, está ampliando. Ano 

que vem teremos duas escolas a mais que irão receber. E o nosso grande problema é 

esse, a falta de um espaço para que aconteça. (COORDENADORA DAS ESCOLAS 

DO CAMPO, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2017). 

Para a coordenadora as escolas do campo deveriam ser mais assistidas quanto a 

infraestrutura física, que nos leva a compreender que essas não são capazes de promover o 

desenvolvimento do conhecimento, negando o direito do aluno a desenvolver em sua totalidade 

constituindo assim uma negação da negação, que segundo Engels (1973, p.116): 

Que é, pois, a negação da negação? Uma lei extraordinariamente geral e, por isso 

mesmo, extraordinariamente eficaz e importante, que rege o desenvolvimento da 

natureza, da história e do pensamento; uma lei que, como temos visto, se impõe no 

mundo animal e vegetal, na geologia, nas matemáticas, na história e na filosofia. 

Em relação a acessibilidade nas escolas e o atendimento para alunos portadores de 

necessidades especiais a resposta foi: 

Infelizmente não. A gente está trabalhando com esse olhar. A equipe de manutenção 

da Secretaria, ela já está orientada para isso, só que a gente sabe que para que as 

escolas sejam feitas essas adaptações, ainda vai demorar muito, porque as demandas 

das redes são muitas, então já existe a preocupação. Essa escola nova que nós citamos, 

já foi construída, então ela já tem esse acesso, tem os banheiros preparados para os 

alunos com necessidades. Então todo espaço ele já foi pensado e construído para 

entender essas demandas. Agora, as demais escolas elas já vêm de um padrão antigo, 

escolas pré-moldadas, porque a gente tem várias estruturas nas escolas nossas do 

campo. A proporção que surge a necessidade de uma reforma, então a gente tem 

solicitado esse olhar, mas a gente sabe que isso ainda vai demorar muito tempo para 

acontecer. Porque o correto seria que se estivesse condições era derrubar essas escoas 

e construir novos espaços. Porque aí sim, os espaços atenderiam essas demandas. 

Então assim, tem uma preocupação de colocar uma porta mais larga no banheiro, de 

colocar uma rampa. Mas são coisas que só vem para amenizar. Eles não são espaços 

que são realmente adequados a esses alunos com necessidades (COORDENADORA 

DAS ESCOLAS DO CAMPO, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2017). 

Mais uma vez as informações revelam as precariedades das Escolas do Campo 

quanto a infraestrutura física, a fala da coordenadora assinala para o descumprimento da Lei 

10.098, de 19 de dezembro de 2000. A qual estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
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promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. Em seu Artigo 1º ressalta que:  

Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 

de comunicação. 

 

Verifica-se que existe uma contradição entre o que está disposto na Lei e o que é 

acontece na realidade vivenciada pelos alunos com necessidades especiais, o acesso à escola 

deve se apresentar como fundamento da educação.  “A escola deve ser prioridade. Essas e outras 

ações devem se tornar realidade, compreendendo que tudo que é sólido pode se esfumaçar no 

ar (MARX; ENGELS, 1995). ” 

Em relação as novas tecnologias para a educação, como essas acontecem nas 

Escolas do Campo, sendo que está incluída na dimensão 04 do PAR, a coordenadora responde: 

Infelizmente, a gente ainda não tem. A gente tem algumas escolas que tem 

computadores que foram enviados pelo Proinfo, mas esses computadores estão lá. 

Alguns são instalados, os professores utilizam para fazer algum trabalho de digitação, 

tem impressora na escola. Mas para atingir o objetivo principal do programa que era 

a questão do acesso à tecnologia, do acesso à internet, infelizmente nós não temos, 

apenas três escolas nossas específicas que foi atendida pelo projeto. Só que quem está 

utilizado é a própria comunidade, porque... é a de Itaipú e Povoado do Algodão. 

Porque não tem os computadores. Tem o sinal, mas as escolas não têm os 

equipamentos. Quem está usando é a própria comunidade (COORDENADORA DAS 

ESCOLAS DO CAMPO, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2017). 

A fala da coordenadora reflete a contradição em que as políticas para Escolas do 

Campo estão imersas quanto a sua implementação e execução podendo ocasionar em uma 

abstração do real concreto, onde as políticas passam a existir somente nas legislações longe de 

atender as necessidades das instituições escolares. 

Apesar do município de Vitória da conquista contemplar um número maior de 

Escolas do campo, observou que as situações das escolas em relação as políticas públicas são 

praticamente idênticas, bem perceptível na conclusão da fala coordenadora  que coloca: “Eu só 

queria dizer que independente de qualquer situação, do momento atual que estamos vivendo, 

esse desejo de que a Educação do Campo, que nossos governantes, que as pessoas que vão está 

diretamente acompanhando, que elas possam continuar sonhando e buscando realizar esse 

sonho”.  

Nesse sentido, a reflexão é que a Educação do campo não precisa mais de sonhos e 

sim de concretização, partindo das ideias para o real, o concreto e para isso é preciso que a 



200 
 

  

população campesina volte a sua base de luta, ou cairá na contradição do seu contexto histórico, 

pois tudo que conquistou foi através de muita luta. Cheptulin (2004, p. 300), relata que: “Sendo 

uma forma universal da existência da matéria, a contradição, unidade e luta dos aspectos 

contrários, é a lei fundamental da realidade objetiva e do conhecimento, assim como uma das 

leis fundamentais da dialética”. Não há mais tempo para sonhar, é tempo para concretizar, caso 

contrário, o mercado vai dilacerar a educação do campo, que passará a não existir.  

 6.1.27 IDEB das Escolas Analisadas no Município de Vitória da Conquista 

 

No município de Vitória da Conquista foram analisadas três Escolas do Campo, que 

tenha implementado as políticas do PAR e realizado as avaliações externas. 

a) Escola Municipal John Kennedy: atendimento da pré-escola ao ensino 

fundamental anos iniciais, possui 4 salas de aula, 7 funcionários, banheiro dentro 

do prédio, pátio coberto, cozinha; 

b) Escola Municipal Maria Leal: possui 12 salas de aulas,49 funcionários, sala de 

diretoria, sala de professores, cozinha, sala de leitura, banheiro dentro do prédio, 

sala de secretaria, banheiro com chuveiro, despensa, almoxarifado, pátio coberto. 

c) Centro Educacional Moises Meira: possui 15 salas de aulas, 68 funcionários, sala 

de diretoria, sala de professores, cozinha, sala de leitura, banheiro dentro do prédio, 

sala de secretaria, despensa. 
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Tabela 29: IDEB das Escolas Analisadas no Município de Vitória da Conquista 

ESCOLA ANO IDEB OBSERVADO IDEB PROJETADO 

Centro 

Educacional 

Moises Meira 

2005 

2007 

2009 

2011 

2013 

2015 

0,0 

0,0 

3,3 

3,1 

0,0 

3,6 

0,0 

0,0 

0,0 

3,5 

3,8 

4,1 

Escola Municipal 

Maria Leal 

2005 

2007 

2009 

2011 

2013 

2015 

 

0,0 

0,0 

3,5 

0,0 

4,5 

4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,7 

4,0 

4,3 

Escola Municipal 

John Kennedy 

2005 

2007 

2009 

2011 

2013 

2015 

0,0 

0,0 

2,9 

2,6 

0,0 

4,1 

0,0 

0,0 

0,0 

3,5 

3,8 

4,0 

Fonte: elaboração da autora com base nas informações da secretaria de educação do município e confirmada no 

site ideb.inep.br 

 

As informações referentes aos IDEB das escolas analisadas apontam para uma 

variação entre os índices sendo que apenas a Escola Municipal John Kennedy atingiu a meta 

projetada em 2015, as demais ficaram a baixo da meta.  

Ao analisar o IDEB das escolas percebe que as políticas do PAR, impactou nos 

índices, conquanto de uma forma bem sutil, porém nota-se que os índices estão aumentando, 

no entanto, esses impactos deveriam ser maiores se as políticas implantadas não passassem por 

algumas mediações para o seu funcionamento. 
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No entanto o PAR, já se encontra no seu terceiro ciclo, sendo que foi implantado 

em 2007, portanto se passaram mais de dez anos, embora se reconheça que  os índices das 

avaliações externas, não sejam suficientes para avaliar a educação e que esses são utilizados 

para dar uma pérfida impressão de qualidade e que para obter essa qualidade é que surgem os 

investimentos na educação, as informações apontam que a política precisa passar por um 

processo de avaliação a fim de repensar a sua continuidade ou descontinuidade, onde deve - se 

também avaliar o novo formato de regulação das políticas públicas concedidas pelas ideias 

neoliberais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da década de 1990, o Brasil passa a estabelecer em sua configuração um 

novo modelo de gerir as políticas públicas seguindo por caminhos da descentralização fruto das 

ideias neoliberais que ganham força durante o governo de Fernando Henrique Cardoso- FHC 

(1995-2002), o qual passa a adotar as reformas que incidem sobre os diferentes âmbitos do 

aparelho do Estado, ações que continuam a se consolidar na envergadura das políticas 

educacionais atuais. 

As reformas propostas por FHC, provocou um cenário de modernização e 

estabilidade econômica no país, para isso, toma algumas medidas, dentre essas, a privatização 

de empresas públicas que acondiciona iniciativas de desregulamentação da administração 

federal e, por conseguinte, da administração pública. Ações que levam a um novo modelo de 

gestão das políticas sociais determinado pela descentralização, o qual trouxe consequências 

consideráveis para a educação. Dentre as reformas na educação neste período, encontra-se a 

priorização do ensino fundamental na política de financiamento, com a instituição do FUNDEF, 

pela ementa constitucional nº 14/06 e a Lei nº 9424/96, medida que foi na oposição dos direitos 

e garantias conquistados na Constituição de 1988.     

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

do Magistério – FUNDEF, constitui-se em um fundo criado para garantir vinculação dos 

recursos da educação para o ensino fundamental. Sendo assim, cada município e Estado recebe 

os recursos que são computados de acordo com o número de alunos matriculados em sua 

respectiva rede pública do ensino fundamental. O referido Fundo ainda define um valor mínimo 

por aluno/ano, diferenciando-os por segmento de 1ª a 4ª série e da 5ª à 8ª série, os recursos se 

estendem também para a Educação Especial Fundamental.  

Nesse sentido, observa-se que os recursos do FUNDEF, destinavam-se apenas para 

o ensino fundamental, deixando à margem do processo de inclusão as crianças em idade 

escolarizável na educação infantil e os jovens que frequentam o ensino médio, que ficaram 

sobre a responsabilidade do município e do estado, sendo que o atendimento da educação 

infantil correspondia ao município; e o ensino médio, ao estado, o qual ainda desconsiderou a 

demanda de jovens e adultos que não têm o ensino fundamental completo.  

Com elevação dos municípios a entes federados, pela Constituição de 1988, passam 

a se constituir como entidades dotadas de organização e governo próprios e competências 

exclusivas, ou seja, passam a ter autonomia  política, devido as receitas de alguns municípios 

serem muito baixas, a educação infantil  nesse período passa por um processo de precarização 
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o que atenua no ensino fundamental que apresenta altas taxas de reprovação e distorção 

série/idade o que reflete também nos índices de analfabetismo e evasão escolar .  

Nesse panorama o país incide por cobranças de organismos internacionais. Para 

reverter esse quadro alguns programas são lançados neste período, dentre esses, o “Programa 

Alfabetização Solidaria”, cujo objetivo era diminuir as taxas de analfabetismo entre os jovens 

de 12 a 18 anos.  

Os custos com o Programa eram adquiridos através de parcerias com empresas que 

cobria metade dos gastos por aluno, sendo que a outra parte corresponderia aos fundos públicos 

sucedidos do MEC, o Programa já direcionava para uma privatização da educação ao 

estabelecer “parcerias” com os empresários (os franciscanos da educação). 

 As reformas inseridas na educação brasileira nessa ocasião derivaram na 

restruturação do ensino, nos aspectos relacionados à organização escolar, a redefinição dos 

currículos, avaliação, à gestão e ao financiamento, principalmente na educação básica onde as 

mudanças redefiniram sua estrutura. 

 Sendo assim, as medidas tomadas durante o governo FHC, acompanharam as 

convergências em nível global que apontavam para essa gerência. Dentre essas tendências estão 

a centralização e descentralização das políticas públicas e as mudanças ocorridas na educação, 

fortalecimento dos vínculos entre o controle do currículo, da avaliação com o aperfeiçoamento 

do SAEB, que passou a contemplar novas modalidades de exames, abrangendo da educação 

básica à superior, a redução de custos para com a educação, o ensino técnico visando preparação 

de mão de obra para o mercado do emprego e a pressão dos pais de alunos em busca da escola 

de “qualidade” que prepara para o mercado.  

 Depois de oito anos de governo FHC é substituído pelo presidente Luís Inácio Lula 

da Silva, que chega a presidência com grande apoio popular, entretanto ao estabelecer alianças 

com vários partidos políticos ver o seu governo passar por rupturas, sendo que em seu primeiro 

mandato foi mais de continuidades do que avanço das políticas públicas.  

Com a reeleição Lula passa a ter mais quatro anos de governo e algumas mudanças 

nas políticas educacionais são iniciadas, dentre essas a mudança do FUNDEF para Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, que passa a atender a educação básica em todos as suas continuações da 

educação infantil ao ensino médio,  o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação 

– PDE em 2007, vinculado a esse Plano encontra-se o Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação - PMCTE que de acordo com a 28ª diretriz, os estados e municípios devem 

organizar um comitê local do Plano de Ações Articuladas – PAR, sendo que o objetivo   dessa 
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ação é mobilizar a sociedade em prol da oferta de uma educação pública de qualidade e para 

acompanhar as metas de evolução do IDEB. Nesse sentido nota-se que o PMCT e PAR 

encontra-se em consonância visando a melhoria da qualidade da educação, tendo como 

instrumento o IDEB, que se constitui em uma das manifestações mais incisivas e sólidas da 

avaliação como indutora de políticas. 

Portanto, nota-se que as políticas educacionais nos dois mandatos do presidente 

Lula possuem caraterísticas de rupturas e permanências com as implementadas no governo 

antecedente. Ao desenvolver tais políticas, Lula realiza uma tentativa de resgatar os direitos da 

população constituídos na Constituição Federal de 1988, entretanto amplia políticas de 

competividade e elevação de padrões de qualidade, desempenho e de descentralização dos 

recursos públicos, pressuposto também seguido pelos governos posteriores Dilma e Temer que 

dão continuidade aos programas, dentre esses o PAR que passa a ser vinculado ao PNE 2014-

2024, como ensaio de cumprir as 20 metas do Plano. 

Nessa vertente foi conduzida esta pesquisa a qual buscou resposta para os seguintes 

questionamentos: As políticas do PAR trouxeram benefícios para as unidades escolares do 

campo, impactou no IDEB das mesmas? As respostas foram verificadas tendo como 

participantes professores, coordenadores, secretários de educação municipais e técnico que 

responde pelo PAR dos municípios analisados. 

A pesquisa ocorreu no mesmo período de realização de mudança de prefeitos 

municipais, e, com isso, também ocorreu a alteração das pessoas que respondem pelas 

secretarias de educação, pelas unidades escolares e, consequentemente, pelos programas 

educacionais dos municípios.  

Nos municípios pesquisados não foi diferente, pois as modificações aconteceram, 

o que dificultou a obtenção das informações, muitas nem se quer foram conseguidas, em 

algumas das prefeituras essas informações não existiam. Infelizmente, a falta ou a destruição 

de registros escritos ainda é uma prática bem constante em atos políticos do nosso país, o que 

provoca a descontinuidade de algumas políticas, o que não é o caso do PAR, visto que não se 

consagra como uma política de governo, mais sim, de Estado. Entretanto, ainda encontra essa 

dificuldade de mudança nos recursos humanos e falta de registros das ações já desenvolvidas. 

A pesquisa também apontou para a realidade das Escolas do Campo, nos municípios 

analisados, as quais constataram que estão distantes de oferecer uma educação que atenda as 

especificidades da população campesina, principalmente, para as crianças na faixa etária da 

modalidade de creche e educação infantil, as quais, boa parte delas estão fora da escola. Os 

demais alunos ainda enfrentam situações que já eram para não existir mais em nosso país, 
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muitos saem de casa nas primeiras horas do dia para ir à escola, enfrentam sol e chuva, estradas 

impróprias para o tráfego de transporte rodoviário, onde a poeira no período seco é constante   

e na época de chuva o lamaçal dificulta a passagem. O transporte escolar é precário, a merenda 

escolar quase não chega na escola, as políticas do PAR até chegam, mais só nas escolas 

consideradas de grande porte, com mais de 20 alunos e que possuem Caixa Escolar. E essas 

ainda para acontecerem precisam de mediações, pois infraestrutura física da escola é 

improvável. 

Circunstâncias como essas são perceptíveis nas manifestações da força que o 

sistema capitalista produz ao conduzir a população na base da sua ideologia, onde é priorizada 

a obtenção do lucro e, para isso, usa da alienação para que seja preparada a mão de obra barata 

que é esperada nos portões das fábricas e para aqueles que contestam por melhores condições 

de trabalho e salário facilmente será substituído. Pois para isso é formado todos os dias um 

exército de reserva pronto para entrar em ação quando for solicitado. 

Diante de todas essas constatações observou como resultado da pesquisa que as 

políticas do Plano de Ações Articuladas impactaram no IDEB das Escolas do Campo 

investigadas, no entanto, o impacto positivo poderia ser maior se as condições de implantação 

e execução fossem mais favoráveis e que devido a alguns critérios para a adesão ao Plano nem 

todas as escolas são comtempladas, as quais passam por sanções quanto ao recebimento de 

recursos. Devido a esses fatores conclui-se que o PAR necessita de uma avaliação aprofundada 

pelo comitê local e nacional, como forma de analisar se os objetivos do Plano estão sendo 

atingidos.  

Quanto a sua implantação nas escolas do campo essa merece de uma avaliação mais 

aprofundada ainda, visto que as escolas urbanas são sempre priorizadas em detrimento do 

campo, essa conjuntura precisa ser modificada, pois não dá mais para esperar que a mudanças 

ocorram de cima para baixo. Faz-se necessário que a população do campo se levante para essas 

questões e reaprenda a lutar por melhorias não só na educação campesina, mais também por 

todas as outras necessidades do homem do campo. 

As informações que aqui foram desenvolvidas fazem parte dos acontecimentos 

depreendidos das contradições presentes na sociedade capitalista, influenciada pelo mercado. 

Esta atualmente, apresenta como escolha a centralização e controle do Estado, o qual realiza 

uma descentralização de maneira ordenada para manter os mecanismos de regulação e controle 

em todo o país. 
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Compromisso Todos pela Educação 

 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é a conjugação dos esforços da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de colaboração, das famílias e da 

comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica.  

Os sistemas municipais e estaduais que aderirem ao Compromisso seguirão 28 diretrizes 

pautadas em resultados de avaliação de qualidade e de rendimento dos estudantes.  

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

alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame 

periódico específico;  

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua freqüência e do 

seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente;  

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como 

aulas de reforço no contra-turno, estudos de recuperação e progressão parcial;  

V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-freqüência do 

educando e sua superação;  

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

 VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola 

para além da jornada regular;  

VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física;  

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas 

classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas;  

X - promover a educação infantil;  

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; XII - instituir programa próprio ou 

em regime de colaboração para formação inicial e continuada de profissionais da educação; 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, 

privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho;  

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho eficiente 

no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e 

trabalhos especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional;  

XV - dar conseqüência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após 

avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local;  

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

respeitadas as especificidades de cada escola;  

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

dificuldades enfrentadas pelo professor;  
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XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e exoneração de 

diretor de escola;  

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase 

no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 3o;  

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, as 

políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de 

continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas;  

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 

funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social;  

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino;  

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

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, esporte, 

assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando 

com sua escola;  

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com 

as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das 

ações e consecução das metas do compromisso; 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e 

equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar;  

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infra-estrutura 

da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas;  

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das associações de 

empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes 

do sistema educacional público, encarregado da mobilização da sociedade e do 

acompanhamento das metas de evolução do IDEB.  

Esplanada dos Ministérios, bloco L, 9º andar, sala 905. CEP 70047-900, Brasília, DF 

Telefone: (0**61) 2104-8294/8133. Fax: (0**61) 2104-9195 E-mail: imprensa@mec.gov.br 
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Planejando a Próxima Década- Metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024 

 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma 

a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência deste PNE.  

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 

6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos 

alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 

líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).  

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental.  

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 

dos(as) alunos(as) da educação básica.  

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias 

nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino 

fundamental; 5,2 no ensino médio.  

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste 

plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte 

e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 

93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência 
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deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa 

de analfabetismo funcional.  

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional.  

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no 

segmento público. 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 

por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 

(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.  

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior 

para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) 

doutores. 

 Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, 

de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) 

doutores. 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de 

formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as 

professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso 

de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) 

os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.  

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.  

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para 

os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, 
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para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como 

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 

VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

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

pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 

técnico da União para tanto. 

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º (quinto) 

ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final 

do decênio. 

Fonte: Ministério da Educação 
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Apêndice 01 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED 

 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

  

Título do Estudo: O Impacto das Políticas do Plano de Ações Articuladas no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica em Municípios da Bahia 

Aluna: Ivanei de Carvalho dos Santos 

Orientadora: Arlete Ramos dos Santos 

Caracterização do Ambiente da Entrevista 

Local: 

Horário de início: 

Horário de termino: 

Condição do Ambiente (iluminação, temperatura, ruídos, etc) 

 

 

Roteiro da Entrevista com o (a) Secretário (a) de Educação dos Municípios Pesquisados 

 

1- Nomes das Escolas em funcionamento que compõe os espaços campesinos no município; 

2- Matriculas nas escolas do Campo nos anos 2010 a 2016; 

3- Nomes de três Escolas do Campo que tenham participado da prova Brasil entre os anos 

de 2010 a 2016; 

4- IDEB das respectivas escolas entre os anos 2010 a 2016; 

5- Políticas do Par implementadas nas três escolas; 

6-  Verbas destinada a cada política do PAR implementada nas três escolas; 
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Apêndice 02 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED 

 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

Título do Estudo: O Impacto das Políticas do Plano de Ações Articuladas no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica em Municípios da Bahia 

Aluna: Ivanei de Carvalho dos Santos 

Orientadora: Arlete Ramos dos Santos 

Caracterização do Ambiente da Entrevista 

Local: 

Horário de início: 

Horário de termino: 

Condição do Ambiente (iluminação, temperatura, ruídos, etc) 

 

Roteiro das Entrevistas Com a Equipe Gestora (coordenação e direção) 

 

Identificação (opcional) 

 

1- Qual o seu entendimento sobre a Educação do Campo? 

2- Existe uma proposta pedagógica diferenciada para as Escolas do Campo? 

3- Qual o seu conhecimento em relação as diretrizes que orientam os currículos da 

educação do campo? 

4- Como acontecem as formações para professores que atuam no campo, existe 

uma formação específica? As escolas têm coordenador pedagógico especifico? 

5- Quais as políticas do PAR implantadas nas Escolas do Campo? 

6- Como funciona o Programa Mais Educação nas Escolas do Campo? 

7- O transporte escolar atende as Escolas do Campo? Como é a logística do 

atendimento? 

8- Existe um calendário diferenciado para as Escolas do Campo? 

9- Como se encontra a estrutura física das Escolas do Campo? 

10- A merenda escolar para as Escolas do Campo, como tem ocorrido a sua 

distribuição? Atende as necessidades Nutricionais dos alunos? 
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Apêndice  03 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED 

 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Título do Estudo: O Impacto das Políticas do Plano de Ações Articuladas no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica em Municípios da Bahia 

Aluna: Ivanei de Carvalho dos Santos 

Orientadora: Arlete Ramos dos Santos 

 

 

Modelo de Questionário para os professores que Atuam nas Escolas do Campo 

nos municípios analisados. 

 

Como aluna do Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia- UESB e integrante do grupo de estudo- Movimentos Sociais, Educação e 

Diversidade Étnica e Racial com coordenação: Profª Dr. Arlete Ramos dos Santos. Estou 

desenvolvendo uma pesquisa intitulada: O impacto das políticas do Plano de Ações Articuladas 

no Índice de Desenvolvimento da educação Básica em municípios da Bahia, buscando 

investigar os seus impactos do PAR no IDEB das escolas do campo. 

A sua participação é muito importante, para isso solicito a sua contribuição no 

sentido de colher informações, as quais fornecerão os subsídios necessários a consecução do 

trabalho investigativo. Não há necessidade de sua identificação e quando ocorrer será mantido 

o anonimato, atribuindo nos fictícios, e as informações serão utilizadas para fins de pesquisa, 

que ficara à disposição dos interessados, os quais poderão confrontar as informações para que 

possa ocorrer mudança da realidade educacional das instituições pesquisadas, como também na 

educação do campo. 

Desde já agradeço a colaboração de todos. 
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PRIMEIRA PARTE: DADOS SUBJETIVOS 

Dados de identificação pessoal  

Nome (opcional): _________________________________________________________ 

1) Idade  

( ) Até 25 anos   

( ) De 26 a 30 anos 

( ) De 31 a 35 anos  

( ) De 36 a 40 anos  

( ) De 41 a 45 anos 

( ) De 46 a 50 anos  

( ) De 51 a 55 anos 

( ) Mais de 55 anos  

 

2) Sexo ( ) Feminino ( ) Masculino  

 

3) Pertencimento étnico. Em relação à sua cor, como você se declara?  

( ) Amarelo/a  

( ) Branco/a  

( ) Indígena  

( ) Pardo/a  

( ) Preto/a  

( ) Não desejo me declarar  

 

4) Em relação aos seus PAIS, responda:  

Profissão da MÃE: ___________________ 

Grau de instrução da MÃE: ____________  

Profissão do PAI: ____________________ 

Grau de instrução do PAI: _____________  

5) Local da residência onde mora: ( ) Campo            ( ) Cidade 

 

 

 

 

 



230 
 

  

SEGUNDA PARTE - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 6) Aspectos acadêmico-escolares/formação: 

 

Níveis Curso Instituição (Pública 

ou Privada) 

identificar 

Localização 

(Estado/Cidade) 

Ano de 

Início 

Ano de 

Termino 

2º Grau/Ensino 

Médio Técnico 

     

Ensino Superior* 

(graduação) 

     

Ensino Superior* 

(Pós-graduação) 

     

Mestrado      

Doutorado      

 

Obs.: Em caso de mais de uma graduação ou pós-graduação (registrar) 

 

7) Faz algum curso atualmente? 

 

 ( ) Sim. ( ) Não faço, mas pretendo fazer. ( ) Não faço e não pretendo fazer.  

 

7.1) Especifique o curso que faz atualmente ou pretende fazer:  

Nome do curso: ________________________________ 

Instituição/Rede de ensino: _______________________ 

 Bairro e/ou cidade:_____________________________  

Modalidade do curso: ( ) presencial ( ) a distância ( ) semipresencial 

 

 7.2) Caso esteja fazendo algum curso, especifique se este está sendo financiado por 

alguma instituição: ( ) Sim ( ) Não  

Nome da Instituição: ___________________________________________ 

 

TERCEIRA PARTE: VIVENCIA E EXPERIENCIA COM A EDUCAÇÂO DO 

CAMPO: 

a) O que é Educação do Campo para você? 

b) Quanto tempo de Docência nas Escolas do Campo?  

( ) Menos de 1 ano 

( ) De 2 a 3 anos  
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( ) De 4 a 5 anos  

( ) De 6 a 10 anos  

( ) De 11 a 15 anos  

( ) Mais de 15 anos. Especifique: _____________  

 

c) Gosta de atuar na Educação do Campo?  (  )Sim         (     ) Não 

d) Se tivesse oportunidade de mudar para as escolas da cidade mudaria?  

(   ) Sim              (  ) Não 

Se a resposta anterior foi sim, aponte os possíveis motivos: 

( ) melhoria salarial  

( ) menos desgaste emocional 

( ) motivos relacionados à saúde 

( ) menor carga de trabalho 

( ) maior status social  

( ) outro. Qual?__________ 

a) Quais as dificuldades diárias que você enfrenta para exercer a sua Profissão nas Escolas 

do Campo? Marque quantas opções desejar. 

(    ) Transporte  

(     ) Falta de material Pedagógico 

(    ) Grande número de alunos por sala 

(     ) Evasão dos alunos 

(     ) Repetência 

(     ) Recursos insuficiente na escola 

(   ) Baixos salários 

(    ) Baixa frequência dos alunos 

(     ) Outra       Exemplifique:   _____________________________ 

 

QUARTA PARTE:  POLÍTICAS PÙBLICAS PARA AS ESCOLAS DO CAMPO? 

a) Para você o que são políticas públicas educacionais? 

b) Quais as políticas públicas implantadas na escola que você atua? 

(   ) PDDE Água 



232 
 

  

(    ) PROINFANCIA 

(    ) Atleta na escola 

(    ) Programa Mais Educação 

(    ) Transporte escolar 

(    ) Merenda escolar 

(    ) PDDE Acessível 

(    ) PDDE Campo 

(    ) Mais Cultura 

(    ) Outra     Exemplifique: ___________________________________ 

c) Conhece o Plano de Ações Articuladas – PAR? ( ) Sim (    ) Não 

d) Quanto ao Programa Mais Educação como é o seu funcionamento na unidade escolar que 

você leciona? 

e) Como tem acontecido as formações de professores do campo no seu município? 

( ) grupos de estudo na instituição 

( ) grupos de estudo fora da instituição  

( ) cursos e/ou oficinas na instituição 

( ) cursos e/ou oficinas fora da instituição 

( ) palestras e/ou seminários 

( ) Outra forma (especifique):_________________________________ 

 

QUINTA PARTE: PRÁTICA PEDAGOGICA 

a) A escola conta com material especifico para a educação campesina?  

(   ) Sim  

(   ) Não  

b) O material didático fornecido pela escola é suficiente para o atendimento ao aluno e o 

desenvolvimento da sua metodologia em sala de aula? 

c) Como acontecem os momentos de AC na escola? Com que frequência ocorrem os encontros? 

( ) individual, em casa  

( ) individual, na escola  

( ) com grupos de professores que trabalham com estudantes da mesma idade  

( ) com todos os professores da escola 

( ) com coordenador/a e professores que trabalham com estudantes de todas as idades 

( ) com a equipe gestora e todos os professores da escola 

 ( ) com a equipe gestora, todos os professores e membros da SEMED 
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 ( ) Outra forma  (especifique):________________________________  

 

d) Com que frequência ocorrem os encontros? 

(    ) Semanal 

(    ) Quinzenal 

(    ) Mensal 

(    ) Outra    (especifique) 

e) Na sua opinião o trabalho desenvolvido por você em sala de aula atende o aluno do campo 

em suas especificidades? Ou acontece uma educação da cidade para o campo? 

 

SEXTA PARTE: INFRA ESTRUTURA DAS ESCOLAS DO CAMPO: 

 

A escola que você atua possui: 

Rede elétrica: SIM (   )                NÃO (    ) 

Acesso a internet: SIM (   )               NÃO (    ) 

Água Tratada: SIM (   )               NÃO (    ) 

Saneamento Básico: SIM (   )             NÃO (   ) 

 

f) Quanto a estrutura física você considera:  

Ótima (     ) Boa (    )     Regular (    )     Péssima (     ) 

Gostaria de descrever? 

 

SEXTA PARTE: Declarações livres docentes que não constam nesse roteiro: 

 

   

 

  

 

Muito obrigada! 

 

 

 


