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Resumo: A elaboração dos diagnósticos educacionais e dos Planos de Ações Articuladas por 
parte dos municípios brasileiros foi um importante processo de planejamento no que tange à 
construção do novo Sistema Nacional de Educação. Envolvendo diversas dificuldades, se 
constituiu em um rico conjunto de oportunidades para o debate sobre suas realidades 
geopolíticas e sócio-educacionais, relacionando desafios que só poderão ser superados se 
Estado e sociedade civil, juntos, tomarem iniciativas político-administrativas e orçamentárias 
mais ousadas do que qualquer outra tomada até nossos dias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O desafio da construção de um novo sistema nacional articulado de educação adquire 

importância especial no contexto extraordinário em que vivemos, qual seja, da elaboração, por 

parte dos municípios brasileiros, dos seus Planos de Ações Articuladas (PAR), concebido 

neste estudo como momento mobilizador capaz de dinamizar a participação de setores do 

estado e da sociedade civil. A partir da constituição dos Comitês Gestores do PAR em cada 

um dos municípios brasileiros, consolida-se, pelo menos do ponto de vista das orientações 

normativas, um espaço público de decisões sobre a política educacional do município, em 

coerência ao Regime de Colaboração entre os entes federativos. 

A partir da implementação desta dinâmica, cria-se ambiência para que a construção do 

Sistema Nacional Articulado de Educação (SINAE), no âmbito da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) — cuja missão precípua é a superação dos graves e crônicos problemas 

que atingem nossas políticas educacionais em suas diferentes esferas administrativas — seja 

baseada na tecitura de redes democráticas capazes de qualificar a política de descentralização 

por meio do protagonismo do município como ente capaz de chamar para si a autoridade na 

gestão de suas políticas sociais. 
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É sobre esses movimentos — acompanhados de perto durante a execução do Projeto 

de Monitoramento e Acompanhamento dos Planos de Ações Articuladas dos municípios 

paraenses (MONIPAR) entre 2008 e 2009 — que nos debruçamos neste artigo, resgatando 

parte de suas trajetórias, apresentando algumas reflexões críticas e apontando desafios que, a 

nosso ver, têm uma nuance diferenciada no contexto amazônico1, dadas suas especificidades, 

inclusive de cunho orçamentário e financeiro. 

 

 

OS MUNICÍPIOS E O CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA EDUCACIONAL. 

 

 

Com a Constituição Federal de 1988, inaugurou-se um novo paradigma de gestão das 

políticas públicas no Estado brasileiro, destacando-se a presença do município como ente 

federativo capaz de gerir suas próprias políticas sociais a partir de assuntos de interesse local. 

Tal fato propiciou a criação de condições favoráveis para uma participação mais efetiva das 

populações nas decisões acerca das políticas públicas naquela esfera de governo. 

Em um país historicamente marcado pela mecha da corrupção, pela impunidade aos 

maus governantes e pelo déficit de monitoramento da gestão pública2, esse processo 

significou um fomento importante ao exercício de controle social nos municípios. Deste 

modo, não chega a ser coincidência o fato de, a partir dos anos noventa, serem criadas uma 

                                                      
1 Nos estados amazônicos, devido a suas condições físicas, a grande maioria dos municípios localiza-se em meio 
a florestas e à margem de rios, o que significa que, para além da absoluta ausência ou carência de estradas de 
rodagem, o deslocamento e o acesso dependem de linhas regulares de transporte fluvial, ainda pouco 
desenvolvido e caro. Nos estados amazônicos, devido a suas condições físicas, a grande maioria dos municípios 
localiza-se em meio a florestas e à margem de rios, o que significa que, para além da absoluta ausência ou 
carência de estradas de rodagem, o deslocamento e o acesso dependem de linhas regulares de transporte fluvial, 
ainda pouco desenvolvido e caro. 
2 Em matéria jornalística do início deste ano, foi divulgada a notícia de que a educação pública é uma das ações 
governamentais que mais exigiram a atenção do Ministério Público Federal do Pará ano passado. Apenas em 
dezembro de 2009, o MPF deu entrada em 33 ações de improbidade administrativa, das quais 13 indicavam 
irregularidades cometidas com recursos destinados à educação. Em sua investigação sobre o porquê da 
paralisação ou da não prestação de alguns serviços vinculados a essa área, o MPF tomou conhecimento, por 
exemplo, do uso de notas fiscais frias. Segundo a matéria “as ações na área da educação na área da educação 
somaram R$7,7 milhões em recursos desviados. O maior volume, R$3 milhões, faz parte de um pedido de 
indisponibilidade de bens do prefeito, assim como a devolução do dinheiro aos cofres públicos, o pagamento de 
multa no valor de 100 vezes o último salário do gestor e a suspensão dos direitos políticos”. (O Liberal, 
24/01/2010, p. 17). Esses recursos que foram repassados pelo governo federal com o intuito de custear a oferta 
da merenda e do transporte escolar, melhorar salários de docentes e aperfeiçoar as instalações escolares não 
foram utilizados para esse fim e, o que é mais grave, a quantidade de recursos é tão grande que dificulta as ações 
de chegarem a termo, o que facilita a impunidade do mau gestor. Ainda segundo a reportagem, “dado divulgado 
em julho de 2009 que revelou que somente 14 (3,71 %) de 441 funcionários públicos federais exonerados entre 
1993 e 2005 por causa de corrupção foram condenados pela Justiça. Apenas sete (1,59%) foram condenados por 
improbidade administrativa”. (idem). 
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série de estruturas participativas nas quais se sustentam variados tipos de conselhos 

promovendo uma dinâmica administrativa de descentralização das decisões acerca do público. 

Entendemos como controle social a participação da sociedade civil no planejamento, 

execução, acompanhamento, avaliação e fiscalização de políticas e programas, constituindo-

se em ação conjunta entre estado e sociedade, na qual os eixos centrais são o 

compartilhamento de responsabilidades, o aumento da eficácia e efetividade e a promoção de 

transparência das ações do poder público local. 

Note-se, no entanto, que nas reformas administrativas implementadas no Brasil, a 

descentralização, no seu sentido estrito e normativo, mais teve a ver com operações 

executivas de decisões já consolidadas do que com aumento da capacidade de decisão e de 

governabilidade do ente executor. Com isso, chama-se a atenção para o fato de que a 

finalidade precípua da descentralização enquanto modalidade de governo, racionalizaram-se 

competências com intuito de, tecnicamente, tornar a ação estatal mais eficiente, célere, 

operacional e institucionalizada do que, efetivamente, distribuir competências, gerar 

autonomia e promover inovação na capacidade de governar, assim como dar sustentabilidade 

político-administrativa aos entes federados. 

Mesmo sendo esta a lógica hegemônica de descentralização até aqui experimentada, 

deve-se considerar que, na configuração desta nova ordem, ganhou corpo a atuação da 

sociedade civil como protagonista privilegiada do controle social, institucionalizado agora, 

como garantia constitucional capaz de re-significar a cidadania e a gestão colegiada como 

exercícios de direção e acompanhamento das coisas públicas. Nesta linha, destaca-se a 

constituição dos conselhos enquanto órgãos com a representação de organizações não-

governamentais e sua atuação como espaço público de decisões colegiadas, constituindo 

importante acontecimento para a consolidação da democracia participativa. 

Ciconello nos informa que 

 

[...] ao longo dos últimos 20 anos, foram construídos diferentes espaços formais de 
participação nos âmbitos federal, estadual e municipal. Assim, por exemplo, estima-
se que existam, atualmente, mais de 40.000 Conselhos de Políticas Públicas, ligados 
a diversas estruturas governamentais e que contam com a participação de milhares 
de organizações da sociedade civil em todo o país. (CICONELLO apud GREEN, 
2009, p. 605). 
 

Como conseqüência deste movimento, pode-se perceber por um lado, a redefinição da 

relação de interlocução da Sociedade Civil3 com o Estado como um espaço privilegiado de 

                                                      
3 Importa esclarecer o conceito de sociedade civil que embasa este texto. Em Habermas (2003-B) encontra-se 
uma definição do termo, que extrapola os condicionantes de esfera não pública, estruturada a partir de premissas 
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decantação de experiências muito ou pouco participativas, o que tenderia a revelar uma 

alteração qualificada na governança democrática local, traduzidas em inovadoras perspectivas 

nas dinâmicas de interação entre o governo, o mercado e a sociedade. Para Dagnino (2006, 

p.14) esta dinâmica se define como 

 

[...] um novo projeto democrático baseado nos princípios da extensão e 
generalização do exercício dos direitos, da abertura de espaços públicos com 
capacidades decisórias, da participação política da sociedade e do reconhecimento e 
inclusão das diferenças. 
 

Em Habermas (2003-A, p. 92), esta dimensão de atuação da sociedade civil denomina-

se esfera ou espaço público, descrita como uma rede adequada para a comunicação de 

conteúdos, tomada de posição e opiniões; onde os fluxos comunicacionais são filtrados e 

sintetizados a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas 

específicos. 

Ampliam-se, a partir desta concepção, as esferas participativas da vida pública com 

possibilidade de se construírem inovadores padrões de democracia e governabilidade, ao 

mesmo tempo em que pode ser percebido o caráter privado dos arranjos políticos 

(DAGNINO, 2006) que tendem a homogeneizar, ideologizar e naturalizar opiniões, valores, 

projetos e capacidades de decisão. 

Conforme Santos e Queiroz (2001) a relação entre descentralização, participação, 

democracia, justiça social e qualidade de vida não se constitui automaticamente e, portanto, 

de forma incontroversa ou inequívoca. Significa dizer que não basta a presença de elementos 

técnicos e instrumentais de gestão que denotem maior descentralização administrativa e 

envolvimento ativo4 da sociedade na gestão de políticas municipais para que seja garantido o 

viés democrático, participativo e interventivo da comunidade constituinte do ente municipal e 

a conseqüente melhoria na qualidade de vida de sua população. 

                                                                                                                                                                      
privadas das dimensões da produtividade econômica e perspectivas capitalistas de organização das relações 
trabalhistas. O conceito Habermasiano de sociedade civil é complexo o suficiente para que se entenda tanto a 
dinâmica das relações políticas, sociais e econômicas entre poder estatal e sociedade como fundamentalmente as 
formas de gestão que podem derivar destas relações. Desse modo, nos diz que o núcleo institucional da 
sociedade civil: É formado por associações e organizações livres, não estatais e não econômicas, as quais 
ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais do mundo da vida. A 
sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas 
sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a seguir para a esfera pública 
política. O núcleo da sociedade civil forma uma espécie de associação que institucionaliza os discursos capazes 
de solucionar problemas, transformando-os em questões de interesse geral no quadro de esferas públicas. 
(HABERMAS, 2003-B). 
4 . De acordo com Lima (2003), a passividade também é um tipo de envolvimento que denota a não participação 
como tomada de decisão por inação. 
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A reformulação das concepções, tanto de democracia como de participação exige, 

então, uma re-interpretação do papel de interlocução, ocupado por agentes sociais e políticos 

envolvidos entre si, de forma a articular um arranjo municipal de relações permeadas por 

interesses diversos, perspectivas conflitantes, valores antagônicos e projetos políticos 

disjuntivos. Isso ocasiona uma forma inovadora de se gerir o público e demandar pelos seus 

serviços a partir da construção do um novo espaço de relações.  

Como esses novos loci de fazer política pública foram concebidos para que aparelhos 

oficiais, constituídos com a presença da sociedade civil junto ao setor governamental 

municipal, pudessem realizar a fiscalização e o controle, seus membros passaram a ser 

obrigados a exercitar um trabalho cuja finalidade é relevante no que diz respeito à sua 

natureza pública. Não obstante, esse novo paradigma tem demonstrado necessitar de 

aperfeiçoamento por meio de ações que, de fato, dêem substância à tarefa daqueles que 

compõem estes colegiados, para que possam desempenhar a contento suas importantes 

funções. 

Por se tratarem, em última instância, de órgãos de governança local, é fundamental 

investigá-los e contribuir para seu desenvolvimento mais pleno, conhecendo melhor seus 

atores com vistas ao aprimoramento dos mecanismos relativos à gestão e ao controle das 

políticas públicas nos municípios, sobretudo porque a participação nesses espaços exige de 

seus membros, além de outros requisitos, uma qualificação capaz de dar suporte à sua função 

primordial que é a de controlar o Poder Público na execução das ações governamentais. 

Para se ter uma idéia do tamanho desse desafio, é interessante saber que hoje, 

 

somente na administração pública federal, contabilizam-se 35 Conselhos Nacionais 
que contam com a participação de representantes da sociedade civil. Segundo estudo 
recente, estão presentes nesses colegiados mais de 400 organizações representativas 
de diversos segmentos da sociedade civil. Dessas, 31% são ONGs que têm como 
área de atuação a defesa dos direitos humanos; 23% são entidades que representam 
os interesses patronais ou empresarias; 14% são vinculadas aos movimentos sociais 
do campo e do meio ambiente; 14% são entidades sindicais de trabalhadores 
urbanos; 8% movimentos populares urbanos; e, 10% de outros (religiosas, culturais, 
educacionais etc). (CICONELLO apud GREEN, 2009, p. 612). 
 

É nesta complexa dinâmica, que se busca compreender a performance de atuação 

destes canais em um contexto onde predomina a concepção de regulação da sociedade civil 

sobre as ações públicas com a finalidade mais de fomentar a otimização e racionalização 

burocrática dos serviços demandados pelos entes federativos componentes do Estado 

brasileiro, do que formar atitudes cívicas em torno de princípios de solidariedade, cooperação, 
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autonomia e co-responsabilidade na condução e gestão destes serviços pela e para a 

comunidade envolvida. 

Estes aspectos conduzem à necessidade de uma análise que leve em conta em que 

medida as experiências democráticas impactam na redistribuição não somente de poder, mas 

na melhoria dos indicadores sociais de modo a traduzir melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. O planejamento participativo de ações políticas, programas e projetos educacionais é 

uma delas. 

É a partir deste ânimo que discutiremos o Plano de Ações Articuladas como 

instrumento de gestão colegiada da política educacional municipal capaz de consolidar o 

regime de colaboração entre os entes federativos, funcionar como espaço público de decisão 

da sociedade sobre a gestão de suas políticas e como aperfeiçoamento do controle social dos 

munícipes sobre assuntos de interesse da localidade. 

 

 

A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS NOS MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS. 

 

 

Em 2008 o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) escolheu “Aprender” 

como o tema central para sua atuação no Brasil naquele ano. “Aprendizagem como direito5” 

foi o slogan de um esforço interinstitucional de Municípios, Estados e União, iniciado em 

março e o título do estudo que buscou identificar boas práticas desenvolvidas por 37 redes 

municipais de ensino no país. Uma das conclusões reafirmava o já conhecido preceito de que 

o exercício da docência vai muito além do ensino exclusivamente, comportando ações que 

tenham em vista a criação de ambientes de aprendizagem para o estudante. 

As redes municipais de ensino abordadas tinham em comum tanto a inserção em 

contextos de vulnerabilidade social quanto os resultados no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) acima da média nacional e estavam situadas em municípios de 

diferentes regiões do país, além de possuírem tamanhos variados, o que deu uma dimensão 

nacional aos resultados.  

                                                      
5 Segundo Marie-Pierre Poirier, representante da UNICEF no Brasil, a escolha do tema para o Brasil em 2008 se 
deu por causa do entendimento da aprendizagem como direito que está presente na pauta das mais importantes 
articulações e mobilizações em torno da educação e cada vez mais direciona as políticas públicas nos três níveis 
de governo. (Folha de São Paulo, 25/03/2008, p. A-3). 
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No estudo, quando foram entrevistados gestores, diretores, coordenadores, docentes, 

funcionários, familiares, comunitários e estudantes, buscou-se configurar “redes de 

aprendizagem que desenvolvem boas práticas a partir de municípios que garantem o direito de 

aprender”. Foram relacionadas 37 redes municipais6 que, segundo o trabalho, influenciaram 

de fato no aprendizado dos alunos, já que o contexto sócio-econômico foi isolado da análise. 

Como prioridade da nação brasileira a Educação Básica de qualidade exige que, para 

além do comprometimento de gestores, técnicos e conselheiros da educação, as comunidades 

educativas, compostas por pais, estudantes e profissionais da educação em geral, atuem 

conjuntamente na proposição e acompanhamento de alternativas que fundamentem e 

consolidem a permanência e o sucesso do aluno na escola. 

Para o cumprimento dessa meta, o Governo Federal lançou o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), a partir do qual todas as transferências voluntárias e a 

assistência técnica do Ministério da Educação (MEC) aos municípios e estados vinculam-se à 

adesão destes ao Compromisso Todos pela Educação, e à elaboração de um diagnóstico da 

sua realidade educacional e de um Plano de Ações Articuladas (PAR), considerados 

instrumentos fundamentais para a melhoria do IDEB. 

Todavia, para que o PAR fosse elaborado coube aos gestores (governadores e 

prefeitos) a assinatura do Termo de Adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação e a inserção de dados sobre sua realidade educacional em um sistema informacional 

– inicialmente no sistema do Compromisso todos pela Educação (CTE), posteriormente 

substituído pelo Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) - 

concebidos e cedidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Por 

meio deste último sistema, os municípios puderam realizar o diagnóstico da situação da sua 

educação para, em seguida, construir os seus Planos de Ações Articuladas. 

A experiência de elaboração dos diagnósticos educacionais e dos Planos de Ações 

Articuladas dos municípios foi um processo de grande importância para a construção do novo 

Sistema Nacional de Educação no Brasil. Apesar de envolverem dificuldades de diferentes 

âmbitos, se constituíram em oportunidades para o debate sobre suas realidades geopolíticas e 

                                                      
6 . Entre os critérios de escolha das redes estava sua inserção na nota 4 (quatro) no IDEB (que varia de um a 
dez), e o desempenho acima do esperado em relação a redes com condições sócio-econômicas semelhantes. 
Nenhuma das redes selecionadas se encontrava no padrão considerado do mundo desenvolvido, cuja nota é igual 
ou maior do que 6 (seis), mas todas estão acima da média nacional, que é de 3,8 (três e oito décimos). Ficou 
claro também, que nenhuma das práticas identificadas é por essência inédita ou inovadora. A pesquisa, na 
verdade, parecia reverberar o enorme esforço de integração que então se realizava entre as esferas federal, 
estadual e municipal por meio do planejamento articulado de ações educacionais em diferentes níveis 
governamentais. A produção deste trabalho teve por objetivo o registro desse processo no Estado do Pará, na 
perspectiva de construção do planejamento educacional dos municípios paraenses. 



 

 

8 

sócio-educacionais e apresentaram desafios que só poderão ser enfrentados e superados se 

Estado e sociedade civil juntos tomarem iniciativas que se traduzam em medidas político-

administrativas e orçamentárias ousadas. 

Na Amazônia, mais particularmente no estado do Pará a tarefa foi cumprida por uma 

equipe de educadores, prioritariamente servidores da Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC) e estudantes de pós-graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA), com 

capacidade de sensibilizar as equipes locais para a importância da tarefa e despertar-lhes a 

preocupação com a exatidão das informações e com o efetivo debate capaz de produzir um 

planejamento estratégico voltado para as reais necessidades das políticas educacionais 

municipais. 

Apesar dos esforços do MEC, do FNDE e da SEDUC em esclarecer a importância e a 

necessidade do PAR como etapa viabilizadora do Compromisso Todos pela Educação e do 

fato de os gestores municipais terem sido avisados e contatados com antecedência, a maioria 

das equipes locais apresentou certa dificuldade no que tange à preparação do órgão para a 

tarefa. A maioria dos gestores e técnicos não discernia, de modo claro, o seu papel no 

processo e a natureza participativa inovadora do exercício do PAR na educação municipal. A 

tarefa preliminar deste órgão consistia na formalização do Comitê Local do Compromisso, 

que se constitui no Comitê do PAR. Referida instância deve ter representantes das associações 

de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e 

dirigentes do sistema educacional público e tem o encargo de mobilizar a sociedade e 

acompanhar as metas de evolução do IDEB. Sua criação se deu por meio do Decreto 6094, de 

24 de abril de 2007 e dispõe sobre a implementação do plano de metas compromisso todos 

pela educação, pela união federal, em regime de colaboração com municípios, Distrito Federal 

e estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de 

assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da 

educação básica. Alguns comitês locais, por exemplo, só foram compostos no momento da 

chegada do consultor ao município e, na maioria dos grupos de trabalho, não havia 

representantes de todos os segmentos convocados. 

Sobre a atuação efetiva desses organismos, pudemos perceber, no momento de 

realização do monitoramento e acompanhamento7 dos Planos nos municípios, realizados no 

                                                      
7 Para o MEC, monitoramento é o processo contínuo de coleta e análise de informação para avaliar o 
quão bem um projeto, programa ou política está sendo implementado em relação aos resultados 
esperados, enquanto acompanhamento consiste na verificação da execução das subações aprovadas no 
PAR. Nesta fase, o papel central das equipes das Universidades e Secretarias é auxiliar os municípios 
no que diz respeito ao andamento das subações. (material de Capacitação: Monitoramento e 
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período de agosto a dezembro de 2009, que a grande maioria dos Comitês, depois de 

instalados, não exercitaram como deveriam, sua função de mobilizar ações da sociedade em 

torno do pleno exercício do controle social sobre as políticas públicas educacionais no 

município. 

 

GRÁFICO DA SITUAÇÃO DOS COMITÊS LOCAIS DO PAR 
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Fonte: UFPA/MONIPAR, 2009. 

 

Como se pode perceber, em que pese cerca de 71% dos Comitês Municipais do PAR 

possuírem Portaria de criação, sua grande maioria ou não funciona, ou funciona parcialmente. 

Os fatores para que isso ocorra, vão desde o desmantelamento do grupo originário do Comitê, 

por conta da alternância no grupo político ocupante do Poder Executivo municipal, até o 

desconhecimento técnico, por parte do dirigente municipal, da real função do comitê na 

gestão técnica e política do PAR e no controle social da educação. 

No entanto, o fato da rotina dos Comitês ter sido implementada em cerca de 21%  dos 

municípios do estado do Pará, nos fornece subsídios para afirmar que esta dinâmica de 

controle social, embora não hegemônica, inaugura uma nova fase de participação da 

sociedade civil na concepção, planejamento, execução, avaliação e controle do uso eficiente, 

apropriado e racional dos recursos públicos em atividades que sirvam para aprimorar os 

equipamentos sociais à quem devem servir de direito. Por outro lado, define com maior 

clareza e precisão a atuação do Estado, por meio do regime de colaboração entre os seus entes 

                                                                                                                                                                      
Acompanhamento do Plano de Ações Articuladas – PAR; Coordenadores e Técnicos de Universidades e 
Secretarias Estaduais. 11 e 12 de agosto de 2009). 
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componentes, a serviço dos seus jurisdicionados, destinando políticas públicas a 

territorialidades específicas e carecimentos contextualizados no tempo e no espaço. Tal lógica 

de gestão do público aponta para perspectivas otimistas de institucionalização de um sistema 

nacional de educação embasado em premissas de ação democráticas que somadas ao 

complexo normativo que o edifica, aponta para tempos mais promissores para a educação 

nacional.  

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS NA CONSTRUÇÃO 

DO SISTEMA NACIONAL ARTICULADO DE EDUCAÇÃO. 

 

 

A construção do novo sistema nacional articulado de educação que começa a partir da 

institucionalização de todo o complexo legal que o normatiza, desde a promulgação da 

Constituição de 1988, até o Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01), passando pela Lei 

9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), está a exigir um esforço não só do 

Estado mas, e sobretudo, da sociedade civil no que tange à compreensão de sua necessidade e 

de sua importância para a melhoria da oferta de serviços educacionais no país por meio do uso 

mais célere e racional de recursos financeiros e humanos. 

No plano das ações estruturantes do referido sistema, ressalta-se a realização da 

CONAE – Conferência Nacional de Educação, que representa o coroamento de um processo 

grandioso de debates que se iniciou com os Planos de Ações Articuladas e as conferências 

municipais, regionais e estaduais, constituindo uma extensa e consistente rede de discussão 

sobre a educação nas diferentes esferas governamentais e territórios do país. 

Um exemplo mais amplo do imenso potencial de mobilização desses processos nos é 

dado por Ciconello: 

 

Nos últimos cinco anos, tem aumentado, e muito, o número de conferências 
realizadas em todo o país em razão do maior estímulo do governo federal a esse 
mecanismo de participação. Entre os anos de 2003 e 2006 foram realizadas cerca de 
40 conferências nacionais que envolveram mais de 2 milhões de pessoas, entre 
representantes da sociedade civil (sindicatos, Ongs, movimentos sociais, entidades 
de profissionais, empresários, igrejas, etc) e dos poderes públicos municipal, 
estadual e federal. Somente nas etapas nacionais dessas conferências foram 
produzidas por volta de 5.000 deliberações públicas. Grande parte delas foi 
incorporada no desenho de diversas políticas públicas setoriais. (CICONELLO apud 
GREEN, 2009, p. 613). 
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Por outro lado, defendemos que uma das tarefas mais importantes para o êxito dessas 

iniciativas é o fortalecimento dos mecanismos de controle social, por meio da estruturação 

dos órgãos colegiados com participação efetiva da sociedade civil e da ampliação e 

qualificação da formação dos seus membros na medida em que propor, formular e participar 

da gestão educacional é um desafio gigantesco para esses representantes, que precisarão estar 

preparados para discutir a distribuição e a alocação de recursos e a composição de planos, 

programas e políticas públicas para a área. 

Por outro lado, vale destacar as preocupações de Ciconello a esse respeito: 

 

em que medida esse aumento quantitativo dos espaços de participação tem propiciado uma 
efetiva incorporação das demandas populares nas políticas de Estado? Quantas dessas 
deliberações foram efetivamente consideradas ou implementadas pelo governo federal em 
suas diversas políticas? Qual tem sido a efetividade e os limites dessa estrutura participativa 
criada nos últimos 20 anos no Brasil? (CICONELLO apud GREEN, 2009, p. 613-14). 
 

À guisa de resposta apontamos para o fato de que já está mais que provada a 

necessidade de efetivação de uma articulação entre os diferentes níveis governamentais na 

educação, consolidando, de fato, o dispositivo constitucional do Regime de Colaboração entre 

os entes federativos. Por outro lado é imprescindível, para que obtenhamos êxito em nossas 

pretensões, o fortalecimento dos conselhos paritários, possibilitando o surgimento da cultura 

do controle social na gestão das políticas públicas. 

Com o advento do governo Lula, o combate à exclusão, em todas as suas dimensões, 

entrou definitivamente nas agendas das governanças municipais. O aumento significativo de 

recursos nesta área possibilitou aos municípios que apresentassem contrapartidas na área das 

políticas sociais aliadas à intervenção mais ativa da União no planejamento de ações 

inclusivas, em especial, na educação, garantindo mais efetividade às medidas redistributivas 

promovidas de modo articulado com as outras esferas administrativas. 

A partir de entrevistas com dirigentes e equipes técnicas e com base em nossas 

investigações sobre os planos de ações articuladas dos municípios paraenses, pudemos 

sistematizar alguns desafios para melhorar a educação no estado, divididos pelas quatro 

dimensões componentes do roteiro do PAR, quais sejam: Gestão Educacional, Formação de 

Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, Práticas Pedagógicas e Avaliação 

e Infra-estrutura Física e Recursos Pedagógicos. 

Na dimensão Gestão educacional, observamos ser necessário: criar e fortalecer 

mecanismos que garantam uma gestão democrática implantando, articulando e desenvolvendo 

o Sistema Municipal de Ensino; desenvolver a política de educação básica municipal por meio 
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de ações que visem sua universalização, a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem, assegurando eqüidade nas condições de acesso, permanência e conclusão na 

idade adequada; implementar política de comunicação dos órgãos executores com a 

sociedade, por meio de parcerias institucionais com outros órgãos públicos e com entidades 

da sociedade civil; construir política de pessoal adequada para garantir suficiência e 

estabilidade das equipes escolares, com ênfase para os planos de cargos, carreira e 

remuneração municipais e, finalmente; implantar e implementar estratégias de execução, 

controle e fiscalização da gestão financeira, superando a má gestão ou a malversação de 

recursos, assim como o desperdício do dinheiro público. 

Na dimensão Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar 

ficou patente a necessidade de oferecer oportunidades de formação inicial e continuada 

adequadas aos professores em geral e àqueles que atuam em educação especial, em escolas do 

campo, em comunidades quilombolas, em comunidades indígenas e os que se ocupam do 

cumprimento da Lei 10.639/038, além de proporcionar formação a profissionais de serviços e 

apoio escolar. 

No quesito Práticas Pedagógicas e Avaliação, aparece como indispensável à realização 

de dinâmicas de reelaboração e reorganização das práticas pedagógicas nas escolas, o 

desenvolvimento de estratégias de avaliação da aprendizagem dos alunos e a implantação de 

estratégias de assistência individual/coletiva a alunos que apresentarem dificuldades de 

aprendizagem. 

Finalmente, no âmbito da Infra-estrutura Física e Recursos Pedagógicos, os desafios 

são melhorar e adequar as instalações físicas das escolas, implementar políticas de inclusão 

digital, implementar políticas de integração e expansão do uso de tecnologias da informação e 

comunicação nas escolas e promover a fabricação de recursos pedagógicos que considerem a 

diversidade das demandas educacionais. 

Com a finalização da pesquisa foi possível observar uma grande expectativa em 

relação ao êxito dos Planos Articulados, sobretudo porque elas tiveram que se definir sobre 

cerca de 50 ações e 284 subações9 e também por se tratar de um processo que, efetivamente, 

                                                      
8 A Lei 10.639/03 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) incluindo dispositivo 
que estabelece a inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 
9 A pontuação gerada para cada indicador do PAR foi fator determinante para a elaboração do Plano e, por 
conseguinte, para a definição de situações satisfatórias ou insatisfatórias, que prescindiriam, ou não, de ações e 
subações. Segundo o “Instrumento de Campo”, documento orientador das atividades de acompanhamento da 
equipe, as pontuações foram dadas a partir do seguinte padrão: Critério de pontuação 1 – a descrição aponta para 
uma situação crítica, de forma que não existem aspectos positivos, apenas negativos ou inexistentes. Serão 
necessárias ações imediatas e estas, poderão contar com o apoio técnico e/ou financeiro do MEC. Critério de 
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buscou integrar os três níveis de governo no esforço para melhorar a educação municipal e 

fazer acontecer o Regime de Colaboração previsto na atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, destacando-se o fato de que foi a partir da discussão desencadeada a partir da 

diagnose e do planejamento das ações articuladas nos municípios, que começaram a ser 

construídas as bases políticas do processo de construção do novo sistema nacional de 

educação no Brasil. Oxalá esse protagonismo signifique novos tempos para nossas crianças e 

adolescentes, cidadãos presentes de uma nação em travessia para o futuro. 

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