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1 Apresentação da Temática  

A agenda das políticas sociais no Brasil atravessou, nas últimas décadas, profundas 

mudanças. Pode-se dizer que as transformações de maior envergadura, no período recente, 

foram propugnadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que instaurou 

um modelo de gestão das políticas sociais assentado na descentralização (OLIVEIRA, 2009). 

No campo das políticas educacionais, em particular, a agenda regulatória baseada na 

descentralização verificou-se, sobretudo, nas novas formas de financiamento, de avaliação e 

de gestão da educação básica.  

A tríade referida guiada pela descentralização conforma um novo marco 

paradigmático nas políticas educacionais, que resiste, inclusive, às mudanças de coalização 

governamental pelas quais o Brasil passa após os mandatos de FHC. Há, porém, sobretudo no 

segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva (2007-2010), mudanças expressivas no interior 

deste marco descentralizador, que indicam novas direções no âmbito das políticas 

educacionais. 

A primeira delas refere-se à instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

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

Emenda Constitucional n. 53/2006 e regulamentado pela Medida Provisória n. 339, 

posteriormente convertido na Lei n. 11.494/07. O FUNDEB substitui o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

criado durante o exercício do primeiro mandato de Fernando Henrique.  Em relação ao fundo 

anterior, o FUNDEB amplia o principal mecanismo de financiamento da educação básica, 

passando a compreender todos os níveis e modalidades da Educação Básica. Compreende-se, 

nesse sentido, que o FUNDEB sinaliza a primeira medida do governo Lula que confrontou a 

“ausência de políticas regulares e de ação firme no sentido de contrapor-se ao movimento de 

reformas iniciado no governo anterior” (OLIVEIRA, 2009, p. 198).    

No mesmo ano em que o FUNDEB tornou-se Lei, o Ministério da Educação cria o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB apresenta-se como um indicador 

que afere a qualidade educacional combinando resultados de desempenho em exames 

padronizados e de informações sobre rendimento escolar. Segundo Vidal e Vieira (2011, p. 

426), o IDEB “representa uma mudança de paradigma, uma vez que nossa tradição em 
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desenvolvimento de indicadores educacionais para uso em política educacional é pequena ou, 

quando muito, localizada em alguns setores técnicos”. 

Ainda em 2007, o MEC apresenta o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

que tem como meta fundamental melhorar a qualidade da educação. Atrelando-se, para tanto, 

ao IDEB, “O PDE promove profunda alteração na avaliação da educação básica. Estabelece, 

inclusive, inéditas conexões entre avaliação, financiamento e gestão, que invocam conceito 

até agora ausente do nosso sistema educacional: a responsabilização e, como decorrência, a 

mobilização social” (BRASIL, 2007, p. 19). No período correlato, decreta-se o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação – Decreto nº 6.094/07. Na esteira do Plano de 

Desenvolvimento da Educação, o PMCTE constitui-se “por 28 diretrizes que orientam os 

gestores estaduais e municipais quanto ao planejamento da educação e a organização de seus 

sistemas de ensino; bem como reforçam a importância do regime de colaboração entre os 

entes para melhoria da qualidade educacional” (VALADÃO; SCAFF; OLIVEIRA, 2017, p. 

2).  

A execução do PMCTE está submetida ao Plano de Ações Articuladas, que “é a base 

legal para o estabelecimento do termo de convênio ou de cooperação entre a União e os 

governos subnacionais previsto no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação” 

(FERREIRA, 2014, p. 614).  

O PAR estrutura-se em quatro dimensões, as quais têm áreas e indicadores. As 

dimensões são: I – Gestão Educacional (5 áreas e 20 indicadores); II – Formação de 

Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar (5 áreas e 10 indicadores); III – 

Práticas Pedagógicas e Avaliação (2 áreas e 8 indicadores); IV – Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos (3 áreas e 14 indicadores). 

 Na fase de diagnóstico da realidade educacional municipal, todos os cinquenta e dois 

indicadores devem ser pontuados, obedecendo aos critérios de pontuações que variam de um a 

quatro. As pontuações um e dois indicam a necessidade da promoção de ações para reversão 

de um quadro considerado crítico ou insuficiente, enquanto as pontuações três e quatro 

apontam para um quadro favorável ou positivo. A fase seguinte é a elaboração do PAR 

municipal, que deve ter como referência as pontuações atribuídas aos indicadores. Com base 

nessas pontuações, o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) 

gera, automaticamente, ações e subações a serem cadastradas pelo município para integrar o 

PAR local. A execução das subações pode ser feita de três formas: Assistência Técnica - AT 

e/ou Assistência Financeira - AF do MEC e Prefeitura Municipal- PM.  



3 

 

Entende-se, de maneira geral, que o Plano de Ações Articuladas se constitui, 

atualmente, como importante mecanismo de planejamento estratégico mediante o qual o 

poder central, via assessoria técnica e financeira, regula e avalia os entes federados. Sabe-se, 

no entanto, que o PAR gera efeitos desiguais e combinados sobre a realidade educacional 

local. Para compreender a consubstanciação prática do PAR como política também de 

financiamento da educação, o presente trabalho analisará como o Plano de Ações Articuladas 

(2007-2011) tem contribuído para subsidiar o financiamento da infraestrutura física das 

escolas municipais, detendo-se no Município de Riachuelo, situado no Estado do Rio Grande 

do Norte. 

2. Objetivos  

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a implantação do Plano de Ações 

Articuladas (2007-2011) no Município de Riachuelo (RN), tendo como referência a dimensão 

de Infraestrutura e Recursos Pedagógicos. Do objetivo geral, desdobram-se os seguintes 

objetivos específicos: a) identificar as condições de infraestrutura física e de recursos 

pedagógicos presentes nas escolas do município; b) analisar a função redistributiva e supletiva 

da União quando da instauração do PAR; c) investigar os limites e os avanços decorrentes da 

implantação do PAR no contexto do município pesquisado. 

 

3. Metodologia  

A abordagem metodológica deste trabalho é de natureza quanti-qualitativa. Utilizam-

se os procedimentos metodológicos da revisão bibliográfica (FERREIRA, 2014; GUEDES & 

BARBALHO, 2017; OLIVEIRA, 2009; PARO, 2003; VALADÃO et al., 2017, entre outros 

autores), da análise documental (Documento Base do PDE/2007, Decreto 6.094/2007 e a 

Resolução CD/FNDE nº 46/2008) e da análise dos dados produzidos no âmbito da pesquisa 

“Avaliação do Plano de Ações Articuladas (PAR): um estudo em municípios dos estados do 

Rio Grande do Norte, Pará e Minas Gerais no Período de 2007 a 2012” (OBEDUC/CAPES nº 

15756).  

 

4. Justificativa  

A amostra de dados analisada permitiu depreender que a dimensão IV – Infraestrutura 

Física e Recursos Pedagógicos tornou-se alvo do maior número de ações geradas no Rio 

Grande do Norte. Ademais, constatou-se que, entre os cinco municípios pesquisados no 

âmbito da pesquisa anteriormente citada, Riachuelo revelou-se como o município com maior 
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número percentual de ações engendradas, particularmente concentradas na dimensão IV. 

Conforme atestam os dados contidos nos Gráficos de números 1 e 2, a seguir: 

 

 
Gráfico 1 – Distribuição do total das ações de todas as dimensões, considerando os cinco municípios 
pesquisados no RN (Fonte: Projeto de Pesquisa do PAR (2007-2012), OBEDUC/CAPES n. 15756) 

 
Gráfico 2 – Distribuição do total de ações, considerando todas as dimensões, por município do RN (Fonte: 
Projeto de Pesquisa do PAR (2007-2012), OBEDUC/CAPES n. 15756) 
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disposta no art. 211 §1º. Trata-se, especificamente, do investimento delegado à infraestrutura 

física das escolas, uma vez que se compreende, por um lado, o caráter deficitário de tal 

investimento (SOARES, 2014), assim como se vê, por outro lado, nas condições físicas 

escolares um dos imperativos indispensáveis à elevação do padrão de qualidade da educação.  

 

5. Resultados e discussões 

Os resultados da pesquisa indicam que, de maneira geral, os municípios selecionados 

em face do menor IDEB no exercício do PAR, a saber, Riachuelo e São José do Campestre, 

são justamente aqueles que acumulam o maior número de ações em torno dos indicadores das 

três áreas da dimensão IV – Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. No caso de 

Riachuelo, especificamente, a distribuição de ações por áreas configurou-se conforme 

explicita o gráfico 3:  

Gráfico 3 – Dimensão de Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos: distribuição por ações por área no 
município de Riachuelo (Fonte: Projeto de Pesquisa do PAR (2007-2012), OBEDUC/CAPES n. 15756) 
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Dado, aliás, que corrobora com pesquisas recentes, que indicam que 47,3% das escolas 
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ANDRADE, 2013).  
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Quanto aos indicadores cujas pontuações foram um e/ou dois, isto é, geraram ações 

imediatas, eles referem-se, principalmente, a biblioteca, a laboratórios, quadras esportivas, 

cozinha e refeitório, acessibilidade, etc. Como demonstram os gráficos 4, 5 e 6, a seguir:  

Gráfico 4 – Indicadores pontuados na Área 1 – Instalações Físicas e Gerais de Equipamentos da Dimensão IV – 
Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos no Plano de Ações Articuladas do município de Riachuelo (RN) 
(Fonte: Fonte: Projeto de Pesquisa do PAR (2007-2012), OBEDUC/CAPES n. 15756) 
 

 
Gráfico 5 - Indicadores pontuados na Área 2 – Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação Pública da Dimensão IV – Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos no Plano de 
Ações Articuladas do município de Riachuelo (RN) (Fonte: Fonte: Projeto de Pesquisa do PAR (2007-2012), 
OBEDUC/CAPES n. 15756) 
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Gráfico 6 - Indicadores pontuados na Área 3 – Recursos Pedagógicos para o Desenvolvimento de Práticas 
Pedagógicas que Considerem a Adversidade das Demandas Educacionais da Dimensão IV – Infraestrutura Física 
e Recursos Pedagógicos no Plano de Ações Articuladas do município de Riachuelo (RN) (Fonte: Fonte: Projeto 
de Pesquisa do PAR (2007-2012), OBEDUC/CAPES n. 15756) 
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município, ainda profundamente dependente de transferências fiscais do governo central e 

alijado de cultura organizacional anterior ao PAR.  

Deve-se reconhecer, nesse cenário, os avanços e os limites que o PAR impõe à 

realidade local. Pois, ao instaurar uma cultura de planejamento estratégico em nível local, 

prover condições técnicas e financeiras aos entes e mobilizar os atores sociais objetivando a 

qualidade da educação são incontestáveis avanços. Contudo, em contraposição, expõe os 

entes a forte regulação, padronizar a oferta de cooperação técnica e dispor recursos 

financeiros aos municípios com a prerrogativa de adesão ao Termo de Compromisso revelam 

as fragilidades do referido plano.  
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