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Introdução 

 

O trabalho tem comoobjetivo analisar o financiamento destinado às condições de 

infraestrutura em cinco municípios do Rio Grande do Norte (RN), no âmbito do Plano de 

Ações Articuladas – PAR (2007-2011), apresentando os programas e os critérios definidos 

pelo Ministério da Educação (MEC)para garantir astransferências dos recursos aos entes 

federados. Este estudoé um recorte da pesquisa “Avaliação do Plano de Ações Articuladas 

(PAR): um estudo em municípios do Rio Grande do Norte, Pará e Minas Gerais, no período 

de 2007 a 2012”, no âmbito do Programa Observatório da Educação (OBEDUC), da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Em 2007, o MECapresentaàsociedade o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), que reúne programas e ações para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 

visando melhorar a qualidade da educação pública.O PDE estabelece o regime de colaboração 

entre os níveis de governo mediante o compartilhamento político, técnico e financeiro “[...] 

para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da educação, de forma a 

concertar a atuação dos entes federados sem ferir-lhes a autonomia” (BRASIL, 2007, p. 10). 

No PDE cria-se o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – Decreto 

Federal nº 6.094/2007, ao qual os entes federados aderemcomo “[...] uma espécie de contrato 

territorial entre as diferentes esferas de governo [...]” (KRAWCZYK, 2008, p. 801) para 

receber assistência do MEC, além de cumprir as metas estabelecidas pelo governo federal, 

que são monitoradas através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  

Com a adesão ao Plano de Metas, os municípiosdevem elaborar o PAR, que compõe 

um conjunto de ações para a educação básica a partir de um diagnóstico realizado pela equipe 

local, que avalia a situação da rede de ensino em quatro eixos: gestão educacional, formação 
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de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e 

avaliação, e infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos: a revisão bibliográfica, que se refere 

ao levantamento da literatura para fundamentação teórica do objeto de pesquisa; a análise 

documental, que proporcionou compreender o processo de elaboração e a assistência 

financeira no âmbito do PAR (2007-2011); a coleta dos recursos financeiros disponibilizados 

no portal do FNDE no período da pesquisa; e as entrevistas realizadas com membros da 

equipe técnica de cada município produzidas no projeto do OBEDUC.  

 

Análise e Resultados  

 

A dimensão infraestrutura física e recursos pedagógicos diz respeito às instalações 

físicas e materiais disponíveis nas unidades de ensino, que incluem: construção e ampliação 

dos prédios e seus ambientes (salas de aulas, laboratórios, biblioteca, cozinha, refeitório e 

quadra esportiva), acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência física, manutenção e 

conservação dos espaços, aquisição de equipamentos, mobiliário e acervo didático e literário 

para o desenvolvimento da prática pedagógica.  

A assistência financeira aos entes federados com fins demelhorar as condições físicas 

das escolas é voluntária, ou seja, decorre de convênios entre os diferentes níveis de governo 

para o financiamento de projetos educacionais mediante o regime de colaboração. No entanto, 

para que ocorra a transferência dos recursos, os municípios devem apresentar o Plano de 

Trabalho Anual (PTA), elaborado conforme os critérios definidos pelo Conselho Deliberativo 

(CD) do FNDE.  

No PAR (2007-2011), a Resolução CD/FNDE nº 23/2008 estabelece as seguintes 

orientações para a operacionalização da assistência financeira aos municípios que pleitearam 

recursos: a) coerência da proposta, considerando as diretrizes definidas pelo FNDE;b) clareza 

na argumentação apresentada na justificativa do projeto; c) viabilidade para execução da 

proposta; d) coerência e compatibilidade das informações prestadas pelo ente federado, que 

serão confirmadas pelo MEC; e e) criação de um plano de acompanhamento e avaliação dos 

resultados. 

Nesse sentido, verificamos os insumos repassados pela União aos cinco municípios do 

RN definidos pela pesquisa (Acari, Mossoró, Natal, Riachuelo e São José do Campestre), 

destinados especificamente para beneficiaras condições físicas das escolas (construções, 

ampliações, reformas, mobiliário e transporte) no âmbito do PAR (2007-2011). 
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Tabela 1 - PAR (2007-2011): a assistência financeira da União nas condições  

de infraestrutura dos municípios do RN 

PROGRAMAS 

MUNICÍPIOS (Valores Recebidos - R$) 

Acari Mossoró Natal Riachuelo 
São José do 

Campestre 

Caminho da Escola 196.020,00 936.886,50 196.020,00 - - 

Compromisso Todos pela 

Educação - PAR/CTE 
- 1.682.869,90 992.282,88 - - 

Equipamento e Mobiliário - 

Educação Infantil 
100.229,19 - - - - 

Mobiliário - PAR - 413.669,52 454.836,69 129.862,68 - 

PAR/PDE Educ. Básica - - 978.452,66 - - 

PROINFÂNCIA (construções) 700.000,00 1.007.255,65 5.372.108,91 793.330,90 - 

PROINFÂNCIA 

(equipamentos e mobiliário) 
240.500,00 100.229,19 - - - 

REESTFÍSICA - 

Reestruturação da Rede Física  
- - 2.000.000,00 - - 

REESTFÍSICA - Ensino Fund. 

Construção  
- - 376.200,00 - - 

TOTAL 1.236.749,19 4.140.910,76 10.369.901,14 923.193,58 - 

    Fonte: FNDE/MEC, 2017. Elaborado pelas autoras. 
 

 

Considerando-se os dados da tabela 1, observamos que apenas o município de São 

José do Campestre não recebeu assistência financeira do MEC referente às condições físicas 

das unidades de ensino, uma vez que, no diagnóstico do PAR (2007-2011), foram solicitadas 

ações que envolvem a transferência de recursos apenas na aquisição de recursos pedagógicos 

para o desenvolvimento da prática pedagógica. Além disso, o município não atendeu a todos 

os critérios definidos pelo MEC para receber recursos para melhorar a estruturação física das 

escolas, como,por exemplo, possuiro terreno para construção de escolas da educação infantil.  

O município de Natal recebeu o maior repasse de recursos dos programas vinculados 

ao PAR, designados principalmente para a construção de creches e pré-escolas, através do 

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública 

de Educação Infantil (ProInfância), tendo em vista que o município identificou essa 

carênciana rede de ensino no processo de elaboração do PAR. 

Segundo a Resolução CD/FNDE nº 15/2010, para as ações de assistência técnica e 

financeira da União que abrangema infraestrutura, o PAR prevê que o ente federado elabore o 

Levantamento da Situação Escolar (LSE). Assim, o FNDE faz uso dos resultados do LSE, que 

classifica as unidades de ensino com base no Padrão Mínimo de Funcionamento Escolar 

(PMFE), para aprovar as ações dos municípios que pleitearam recursos para melhorar os 
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padrões de qualidade da educação, considerando-se, para isso, as diretrizes doCompromisso 

Todos pela Educação.  

Desse modo, cabe aos municípios disponibilizar ao FNDE as informações necessárias 

para garantir os recursos referentes às condições de infraestrutura da rede de ensino, conforme 

esclarece uma das entrevistadas: 

 

[...] como proposta, o PAR é perfeito, porque isso aí que você está 

colocando, de reforma, de adequações, adaptações e que passava pelo LSE... 

Então, se a gente mandasse para o MEC a informação de que a escola tal é 

assim, assim e assim, o que dizia no PAR é que eles mandariam os recursos, 

mas teria que ter a contrapartida, quer dizer, em geral, até no financeiro [...] 

[informação verbal] (ENTREVISTADO1, 2015). 
 

A Constituição Federal de 1988, no art. 211, ao determinar que os entes federados 

organizem os sistemas de ensino em regime de colaboração, prevê que a União deve exercer 

“[...] função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino [...]”, através do apoio técnico e 

financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios (BRASIL, 1988). Entretanto, no âmbito 

do Plano de Metas, as funções redistributivas e supletivas da União são condicionadas à 

responsabilização do município em atender a todos os critérios para elaboração do PAR, 

desde a avaliação da situação da rede de ensino até o cadastro das informações na plataforma 

digital – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). 

O município de Mossoró, que solicitou, no diagnóstico do PAR (2007-2011), a 

assistência financeira da União no indicador salas de aula: instalações físicas gerais e 

mobiliário (Área 1 – Instalações físicas gerais), também recebeu recursos do ProInfância – 

precisamente o valor de R$ 1.007.255,65.Embora o MEC tenha transferido o insumo ao 

município, um dos entrevistados esclarece a dificuldade no processo de construção da unidade 

de ensino, tendo em vista que o município tem uma contrapartida para financiar as obras: 

 

[...] o gestor [do município] tem que [ter] [...] cuidado no que ele vai querer, 

porque muitas das vezes a gente se apega à ideia de que o Governo Federal 

vai [...] tá disponibilizando aqui pra vocês construírem cinco 

PROINFÂNCIA, aí nós temos a contrapartida? Porque [...] antigamente eles 

faziam um projeto que quando uma construção dessas dava um milhão, 

então a gente dava uma contrapartida de 1%, então novecentos e noventa mil 

eram dele e dez mil era nosso. Só que com o termo de compromisso, o que é 

que eles estão fazendo? Nós mandamos agora um milhão e meio [...] pra 

construir uma unidade, então dá dois milhões e meio de uma solicitação que 

nós estamos esperando. Quer dizer que é um milhão pra gente. Dentro de um 
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ano, ela não termina, porque a gente também não tá com esse milhão 

disponível. [Informação verbal] (ENTREVISTADO 2, 2015).  

 

A Resolução CD/FNDE nº 29/2007, que orienta os critérios e procedimentos para a 

assistência financeira no âmbito do Plano de Metas, estabelece que os municípios “[...] 

responsáveis pelo recebimento dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta dos 

itens passíveis de assistência financeira [...]”, devem incluir no seu orçamento, quando 

couber, a previsão de recursos suplementares para a execução da ação (BRASIL, 2007).Nesse 

sentido, embora o PAR proporcione a distribuição de recursos para melhorar as condições de 

infraestrutura das redes municipais de ensino, observa-se que os entes federados também são 

responsáveis pelo custo para executar a ação, o que implica em o município possuir 

capacidade financeira para tal. 

O município de Acari também foi beneficiado com recursos do ProInfância, tanto para 

construção como aquisição de mobiliário, além de recursos do programa Caminho da Escola 

(aquisição de transporte escolar para educação básica), que equivalem a mais de R$ 

1.000.000,00. Considerando-se que Riachuelo é um dos municípios com o menor índice no 

Ideb – com pontuação 2,3 nos anos iniciais do ensino fundamental e 2,2 nos anos finais, 

ambos em 2007 –, o município recebeu o menor repasse dos recursos do FNDE, comparado 

aos demais municípios, com ações para a construção de unidade infantil e aquisição de 

mobiliário. 

 

Conclusões  

 

Na análise dos dados, considerando-se os recursos aplicados pela União aos 

municípios, concomitante às informações obtidas nas entrevistas com os membros que 

participaram da elaboração do PAR (2007-2011) nos municípios do RN, observam-se que a 

assistência da União dependerá, exclusivamente, da prestação de informações por parte dos 

entes federados para receber os insumos necessários para melhorar as condições de 

infraestrutura da rede de ensino. Assim, o regime de colaboração previsto no PDE e Plano de 

Metas, mediante a implementação do PAR, apresenta fragilidades quanto a sua cooperação e 

compartilhamento de responsabilidades entre os níveis de governo, uma vez que o município 

deve ter estrutura administrativa e capacidade fiscal para implementar as ações do governo 

federal. 
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