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Resumo 

Este texto analisa os planos desenvolvidos no Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2010), particularmente no que se refere à educação, buscando identificar a articulação 

entre tais planos, quanto ao objetivo de melhorar a qualidade da educação básica no 

Brasil. Para tanto, a investigação baseia-se em documentos oficiais, incluindo os Planos 

Plurianuais do governo, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Plano de 

Ações Articuladas (PAR) de municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Os 

resultados mostram que apesar da articulação entre os planos do governo apresentados à 

sociedade brasileira, o alcance desse objetivo fica comprometido sem a organização de 

um Sistema Nacional de Educação, de modo a responder às necessidades educacionais 

de um país de regime federativo. 

 

Palavras-chave: educação brasileira; planos governamentais; qualidade da educação 

básica. 

Introdução  

A análise da política pública educacional voltada à educação básica, entendida 

enquanto política de corte social, implica que se leve em conta as contradições gerais e 

as forças sociais em disputa em determinado contexto histórico. 

Conforme Vieira (1992, p. 21-23) “A política social consiste em estratégia 

governamental e normalmente se exibe em forma de relações jurídicas e políticas, não 

podendo ser compreendida em si mesma”. O autor assinala, ainda, que não há política 

social desvinculada dos reclamos populares e, ainda, o Estado, em geral, acaba 

assumindo alguns destes reclamos ao longo de sua existência histórica. 

Considerando esse pressuposto, o texto aqui apresentado analisa os planos 

desenvolvidos no Governo Lula da Silva (2003-2010), particularmente no que se refere 

à educação, buscando identificar a articulação entre tais planos, em relação à prioridade 

de melhoria da qualidade da educação no país.  
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Planejamento governamental no Brasil 

Não é demais lembrar que, no Brasil, a técnica de planejamento enquanto 

instrumento de política econômica estatal começou a ser incorporada com a Segunda 

Guerra Mundial, ou seja, foi nessa época que o planejamento passou a fazer parte do 

pensamento e da prática dos governantes, devido à necessidade de organizar as 

informações de forma “mais racional”, analisar os problemas, tendo em vista a tomada 

de decisões e controle da execução de políticas econômico-financeiras. (IANNI, 1986, 

p. 54). Assim, em função dos problemas provocados pela Segunda Guerra no conjunto 

do sistema econômico e político, o Planejamento entrou como forma de reestruturação e 

organização. “Isto é, pouco a pouco, criaram-se novas condições para formação e 

desenvolvimento de uma espécie de tecnoestrutura estatal no Brasil”. (IBID, p. 61-62). 

Na área da educação, o Planejamento foi introduzido na segunda metade do 

século XX, como resultado de um movimento mais amplo, de caráter internacional, na 

medida em que se constituiu tema de várias Reuniões e Conferências Internacionais, 

como a Conferência Regional de Lima, realizada em 1956, que recomenda a revisão 

periódica dos sistemas e métodos de Administração Escolar (SCAFF, 2007, p. 335). Em 

1958, o Seminário Internacional de Planejamento Integral da Educação, realizado em 

Washington, relacionou muitos males na educação latino-americana a deficiências na 

administração dos serviços educacionais, e, dessa forma, recomendou o Planejamento 

integral da educação, em nível ministerial, e a constituição de Comitês de Planejamento, 

em níveis regional e local. 

Esse processo culminou com a inauguração da “fase dos planos anuais, 

trienais, qüinqüenais e decenais de desenvolvimento e, dentro deles, os respectivos 

planos setoriais de educação” (SANDER, 2007, p. 47). Marcado pela concepção 

“racional-normativa” (GENTILINI, 1999), derivada das ciências sociais e econômicas, 

o planejamento apresentava-se como atividade técnica, a ser desenvolvida por 

especialistas, de forma altamente centralizada. “Com poucas variações de país para país 

da América Latina, mantém-se o tecnicismo, em que predominam, metodologicamente, 

o centralismo e o verticalismo do planejamento”, como constata Gentilini (1999, 55, 

grifos do autor). 

Essa característica se fortaleceu no Brasil durante o governo militar (1964-

1985) que imprimiu caráter ainda mais tecnocrático à gestão pública, centralizando o 
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planejamento da educação nas mãos de tecnocratas brasileiros e estrangeiros (SCAFF, 

2007, p. 335). A educação, alçada à categoria de “capital humano” (SHULTZ, 1973), 

foi incluída no planejamento do Estado como fator de desenvolvimento econômico. 

Nesse contexto, planejamento e gestão são instâncias ligadas diretamente ao poder 

central, restando pouca ou nenhuma autonomia aos setores intermediários e locais 

(GENTILINI, 1999, p. 57).  

A reabertura democrática do país, inserida em um contexto de 

empobrecimento progressivo, alta divida externa e questionamento do poder estatal, é 

seguida pelo que Garcia (1999, p. 39) denomina de “crise de paradigmas do 

planejamento”, pela qual o sistema educacional brasileiro é assolado por toda sorte de 

ações pontuais e improvisadas, desprovidas de qualquer parâmetro de racionalidade e 

ordenamento (IBID, p. 40). 

A retomada do planejamento como elemento indispensável à gestão pública 

ocorreu com as reformas desencadeadas a partir da década de 1990 que, tendo como 

princípio o “trinômio articulado da focalização, privatização e descentralização” 

(BHERING, 2006, p. 14), passou a incluir novos atores sociais no planejamento e 

gestão do setor público, como os entes federativos locais e organizações da sociedade 

civil em geral. 

Nesse período, com base no entendimento de que as políticas sociais constituem 

condições para o desenvolvimento econômico (DRAIBE, 2007), alguns princípios dos 

direitos sociais e dos direitos humanos, bem como novos conceitos de „desenvolvimento 

humano‟, „investimento nas pessoas‟, „inclusão social‟, „coesão social‟, bem como o 

apelo à solidariedade e ampliação da cidadania passaram a ser condição para a 

integração dos sujeitos no processo de mundialização do capital. 

Obstáculo para essa integração encontra-se no fato de que o Brasil é um dos 

países com os maiores índices de desigualdade social, expressos na concentração de 

renda nas classes economicamente favorecidas/protegidas. Nos anos 1980, 62% da 

renda nacional pertenciam aos 20% mais ricos da população e, apenas 8% da renda 

eram divididas entre os 40% mais pobres. Além disso, o crescimento populacional 

seguiu curva ascendente, no final do século XX, elevando a população para 93 milhões 

de habitantes em 1970; 119 milhões em 1980; 147 milhões em 1990; e, 170 milhões em 

2000 (BRASIL, 2004). 
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De acordo com Ferreira (2006) os dois planos plurianuais realizados no Governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) centraram-se na política de descentralização e 

privatização dos programas sociais e econômicos. Isso porque o modelo de 

desenvolvimento adotado é aquele voltado “para fora”, de integração competitiva ao 

mercado internacional. Nesse contexto, “[...] O PPA, portanto, segue o caráter 

economicista dos planejamentos no Brasil como mais uma técnica para racionalizar a 

aplicação exclusiva de recursos econômicos.” (IBID, p.15). 

É importante salientar que esse modelo de desenvolvimento insere-se no 

processo de enfrentamento da crise mundial, esta desde fins dos anos 1960 e início dos 

1970, definida por Mèszáros (2009) como “crise estrutural do capital”.  Nas palavras do 

autor, “o capitalismo experimenta hoje uma profunda crise, impossível de ser negada 

por mais tempo, por seus porta-vozes e beneficiários. Nem se deve imaginar que o 

capital dos Estados Unidos seja menos afetado que os da Grã Bretanha e da Europa” 

(MÈSZÁROS, 2009, p. 32). Acrescenta que o quadro de crise estrutural e sistêmica 

acarreta o problema do desemprego crônico que afeta até mesmo os países capitalistas 

mais adiantados, assim como as pessoas empregadas naqueles países experimentam a 

piora de suas condições de existência, o que se evidencia pelas estatísticas oficiais. 

(MÈSZÁROS, 2003, p.27, grifos do autor). Assim, no início do século XXI, os países 

atingidos pela crise vêm procurando formas de inverter esse processo destrutivo. 

As políticas sociais adquirem centralidade no Governo Lula da Silva, uma vez 

que a história demonstra que estas ocuparam espaço marginal nas agendas dos governos 

que o precederam. Porém, os inúmeros programas voltaram-se exclusivamente para a 

classe trabalhadora pobre ou em condição de vulnerabilidade, conforme expressão dos 

documentos oficiais.  

Esse governo assim se refere à situação social: 

 
Nas últimas duas décadas, o coeficiente de Gini, que mede as 

desigualdades na distribuição de rendas, manteve-se no patamar de 

0,60, um dos níveis mais elevados do mundo. A iniqüidade social 

expressa-se de forma mais contundente, no fato de que os 10% mais 

ricos se apropriam da metade de toda a renda das famílias, enquanto 

os 50% mais pobres ficam com apenas 10% desse total. Essas 

desigualdades se manifestam de modo igualmente severo nas 

dimensões raciais, de gênero, regionais e entre o campo e a cidade 

(BRASIL, 2003, p. 59). 
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Considera-se que a exclusão social não é compatível com o nível de 

desenvolvimento econômico do País. Este quadro de desigualdades se agravou a partir 

dos anos 1990, com o aumento do desemprego e da informalidade, com a queda dos 

rendimentos e com políticas que priorizaram o desenvolvimento econômico 

(OLIVEIRA; SCAFF; SENNA, 2013). 

O planejamento governamental enfatiza o tema da exclusão social que 

atravessou as últimas décadas do século XX e permanece na primeira década do século 

XXI com a tarefa de enfrentar as pressões do capital e do trabalho. No entanto, constata-

se que as políticas governamentais, as ações e estratégias sociais dos governos (FHC e 

Lula da Silva) incidem essencialmente em políticas compensatórias, em programas 

focalizados, voltados àqueles que, em função de sua "capacidade e escolhas 

individuais", não usufruem do progresso social, ou seja, estão excluídos do bem-estar. 

Pode-se afirmar que para estes governos o Estado tem um papel decisivo, como 

condutor do desenvolvimento social e regional e como indutor do crescimento 

econômico. (OLIVEIRA; SCAFF; SENNA, 2013). 

 O planejamento no Governo Lula da Silva (2003) delineou um padrão de 

política social que está revelado no próprio documento governamental. Prioriza-se o 

planejamento, segundo o governo, como fundamental na promoção efetiva de 

coordenação e articulação dos interesses públicos e privados, “no sentido de minorar a 

pobreza, minimizar as desigualdades sociais e regionais, redistribuir renda, reduzir o 

desemprego, superar a escassez de financiamento, reduzir incertezas e elevar o 

investimento público e privado” (BRASIL, 2003, p. 15). 

Pode-se afirmar, portanto, que “[...] em ultima instância, o planejamento é um 

processo que começa e termina no âmbito das relações e estruturas de poder” (IANNI, 

1986, p. 309). Desse modo, “Em geral, o planejamento destina-se explicitamente, a 

transformar ou consolidar uma dada estrutura econômica e social, em concomitância e 

em conseqüência, ele implica na transformação ou consolidação de uma dada estrutura 

de poder”. 

Nessa direção, o Plano Plurianual (PPA) como um dos instrumentos de 

planejamento previsto na Constituição Federal de 1988, organiza os principais 

objetivos, diretrizes e metas da Administração Pública Federal (APF) para o período de 

quatro anos e deve orientar os demais planos e programas nacionais, regionais e 
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setoriais. O PPA é um instrumento mediador entre o planejamento de longo prazo e os 

orçamentos anuais que consolidam a alocação dos recursos públicos a cada exercício. 

(BRASIL, 2007a, p. 42). 

Os PPAs do Governo Lula da Silva 

Na primeira gestão do Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2006), como 

assinalam Oliveira, Scaff e Senna (2013), os problemas fundamentais a serem 

enfrentados, segundo o discurso oficial, são a concentração social e espacial da renda e 

da riqueza, a pobreza e a exclusão social, o desrespeito aos direitos fundamentais de 

cidadania, a degradação ambiental, a baixa criação de emprego e as barreiras para a 

transformação dos ganhos de produtividade em aumento de rendimentos da grande 

maioria das famílias trabalhadoras. O governo se propõe a erradicar a pobreza, o 

analfabetismo, o trabalho precoce, a mortalidade infantil, a discriminação racial (e 

ainda, a discriminação da mulher e das minorias) para garantir o acesso universal e de 

qualidade dos serviços de educação, de saúde e cultura, e condições dignas de transporte 

e moradia. Ressalta que essas medidas serão insuficientes sem uma política de 

crescimento sustentado, com a geração de riqueza em escala suficiente para elevar o 

volume de investimentos e a massa salarial do País. (BRASIL, 2003).  

A estratégia de desenvolvimento norteia a formulação e seleção dos programas 

que integram o PPA, bem como a avaliação de sua implementação e consistência no 

correr do tempo. O planejamento econômico e social, expresso no PPA 2004-2007, 

previa a ampla participação tanto da sociedade brasileira quanto das esferas do governo. 

(BRASIL, 2003). De acordo com esse documento, o Estado tem papel decisivo na 

condução do desenvolvimento social e regional e como indutor do crescimento 

econômico (IBID, 2003). Para o governo, um regime macroeconômico estável baseia-se 

em três fundamentos: 1. Contas externas sólidas, ou seja, um saldo de conta corrente 

que não imponha restrições excessivas à política monetária nem torne o País vulnerável 

a mudanças nos fluxos de capitais internacionais; 2. Consistência fiscal caracterizada 

por uma trajetória sustentável para a dívida pública; e 3. Inflação baixa e estável. 

(BRASIL, 2003). 

De acordo com Ferreira (2010), por meio do planejamento, o Estado, a partir dos 

anos 1990, procura intervir na conjuntura brasileira, tendo como mote a situação política 

e econômica. Em suas palavras, 
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O governo brasileiro, em substituição a políticas de planejamento 

industrial, características do período desenvolvimentista, buscou 

imprimir uma descentralização do poder do presidente da República, 

ao mesmo tempo em que criou mecanismos jurídico-institucionais de 

participação de diferentes setores da sociedade civil no controle 

democrático, via a criação de agências reguladoras independentes, as 

privatizações de empresas estatais, as terceirizações de funções 

administrativas do Estado e a regulação da economia, segundo 

técnicas administrativas de defesa da concorrência e correção das 

falhas do mercado. Esses mecanismos reinventam a 

institucionalização da participação da sociedade civil pela via do 

mercado, potencializando a perspectiva mercantil do cidadão 

produtivo. (IBID, 2010, p. 217). 

 

No Plano Plurianual 2004-2007 (Plano Brasil de Todos) esse „cidadão 

produtivo‟ encontrará um Brasil com os elementos necessários para o crescimento do 

PIB a taxas superiores a 4% ao ano. (BRASIL, 2003, p. 14). Esses elementos são assim 

expressos:  

uma força de trabalho ampla [...], recursos naturais abundantes e 

profissionais qualificados, em todas as áreas de conhecimento, um dos 

maiores mercados potenciais do mundo, um empresariado 

empreendedor e capaz de competir em qualquer mercado, desde que 

dotado de condições para enfrentar a concorrência, e uma base 

produtiva ampla, diversificada e competitiva em inúmeros setores. 

(IBID, p. 14). 

 

Dessa forma, procura assegurar que todas as forças da sociedade civil se 

articulem em torno de projeto de desenvolvimento. É um planejamento estratégico que 

procura conciliar crescimento econômico, inclusão social, fortalecimento da cidadania, 

entre outras ações. O „cidadão produtivo‟ será aquele em condições de se inserir no 

modelo de consumo de massa. Trata-se, portanto, de um modelo de planejamento que 

tem como característica a operacionalização de longo prazo, cujas metas devem ser 

flexíveis e revisadas durante a gestão de quatro anos “para adequar a estratégia de ação 

à evolução dos acontecimentos e às demandas da sociedade”. (BRASIL, 2003, p. 21). 

Na segunda gestão do referido governo, o PPA 2008 – 2011 estabelece 

prioridade para a infraestrutura econômica e social, reforçando com isso a retomada do 

crescimento econômico, atrelado a aproximações com regiões e países vizinhos. 

Segundo o governo este trabalho deverá integrar os ministérios e estabelecer parcerias 

com o setor privado e os governos estaduais e municipais. 

O PPA 2008 – 2011 “articula e integra as principais políticas públicas para o 

alcance dos objetivos de governo e dá continuidade à estratégia de desenvolvimento de 
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longo prazo inaugurado no PPA 2004 – 2007”. (BRASIL, 2007a, p.13). As palavras-

chave são: desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade.  

Em sua estratégia de desenvolvimento prioriza: 1. As políticas públicas voltadas 

para o crescimento e a promoção da distribuição de renda; 2. A elevação da qualidade 

da educação; 3. O aumento da produtividade e da competitividade; 4. A expansão do 

mercado de consumo de massa; 5. A utilização da diversidade dos recursos naturais de 

forma sustentável; 6. A melhoria da infraestrutura, inclusive urbana (em particular nas 

regiões metropolitanas); 7. A redução das desigualdades regionais; 8. A segurança e o 

fortalecimento da democracia e da cidadania. (BRASIL, 2007a, p.13). 

O modelo de crescimento via ampliação do consumo de base popular pressupõe, 

concomitantemente, aumento dos investimentos, da produtividade e da competitividade. 

O aumento da produtividade deve transferir renda às famílias trabalhadoras e às 

empresas. (IBID, 2007a).  

Pochmann (2013, p. 44) contribui com essa discussão ao mostrar que,  

Em 2009, por exemplo, 51,2% do Produto Interno Bruto (PIB) foram 

de responsabilidade dos setores econômicos de alta produtividade do 

trabalho. Apesar dessa concentração da produção nacional em setores 

de alta produtividade, sua capacidade de alocação de mão de obra é 

baixa, uma vez que mais da metade da produção depende somente de 

175% de todos os trabalhadores ocupados no País. 

Em função disso, mais de 2/5 dos ocupados encontram-se exercendo 

funções de contida produtividade do trabalho, muitas vezes vinculadas 

à mera subsistência humana. Não é por outro motivo que sua 

contribuição à formação di PIB de 2009 foi de apenas 13,7%. 

 

 A política social de transferência de renda, no Governo Lula da Silva, pode 

contribuir para amortecer a queda na participação do rendimento do trabalho na renda 

nacional, uma vez que a sociedade brasileira vem sofrendo com o desemprego 

permanente, que há mais de 20 anos acontece mundialmente. Behring (2006, p. 14) 

lembra, no entanto, que a transferência de renda “não pode ter um teto alto, para não 

desestimular o trabalho, ou seja, há uma perversa reedição da ética do trabalho, num 

mundo sem trabalho para todos” (IBID, p. 14). 

Na análise de Singer (1997) algumas pessoas jamais tiveram emprego legal, 

nesse contexto, as bolsas de estudo e auxílio-desemprego, por exemplo, têm resolvido 

em certa medida, os problemas da força de trabalho “em espera”. Os trabalhos informais 

ou semi-informais excluem os trabalhadores dos benefícios da legislação trabalhista e 
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previdenciária, fato que indica que os direitos estão fora do alcance da grande maioria 

da classe trabalhadora. Enfim leva os governos a buscarem estratégias para elevar os 

investimentos públicos e privados.   

O governo, por meio do PPA 2008 – 2011 e com base na experiência da gestão 

anterior destaca três Agendas Prioritárias: 1. Agenda Social; 2. Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE); 3. Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC).  

Importante ressaltar que a educação é entendida, segundo documento,  como um 

objetivo estratégico sem a qual o projeto de desenvolvimento nacional em curso não se 

viabilizará. Considera-se que a competitividade econômica, a equidade social e o 

desempenho cidadão são simultaneamente impactados pela educação. (BRASIL, 

2007a). 

O Plano plurianual 2008-2011 foi apresentado ao Congresso Nacional e à 

sociedade brasileira com o desafio de acelerar o crescimento econômico, promover a 

inclusão social e reduzir as desigualdades regionais. (BRASIL, 2007a). Segundo o 

documento, “O Plano estabelece metas e as prioridades a serem cumpridas pelo 

Governo ao mesmo tempo em que são referências ao setor privado” (IBID, 2007a, 

Mensagem do Presidente da República, 2007).  

 O PPA 2008-2011 tem como uma das prioridades o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Este Plano, conforme documento oficial, “reúne um conjunto de 

iniciativas articuladas sob uma abordagem do sistema educativo nacional, cuja 

prioridade é a melhoria da qualidade da educação básica”. (BRASIL, 2007a, p. 16).   

Para Ferreira (2010, p.12), a essência do PDE “é a perspectiva sistêmica da 

educação, isto é, vê o ensino fundamental relacionado ao ensino superior, o incentivo à 

pesquisa influindo no ensino médio, o transporte escolar articulado com a remuneração 

dos professores”. Depreende-se desta análise que o PDE se coaduna com a finalidade do 

PPA 2008-2011 que delineia políticas de longo prazo, tendo em vista as estratégias de 

desenvolvimento. Porém é preciso que se considere que diante da interconexão entre os 

governos mundiais, o planejamento configura-se como um instrumento fundamental 

para enfrentar a contração da „economia-mundo‟. 
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O PPA e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)  

 Para a melhoria da qualidade da educação básica, o PDE definiu quatro eixos de 

ação: 1. Educação Básica; 2. Alfabetização e Educação Continuada; 3. Ensino 

Profissional Tecnológico; 4. Ensino Superior. (BRASIL, 2007ª). Para concretização 

desses eixos a União propôs-se a aplicar, em educação, “no período do PPA, cerca de 

26,8% das receitas oriundas de impostos, representando aproximadamente 35,7% 

bilhões a mais do que o mínimo constitucional exigido.” (BRASIL, 2007a, p. 18). 

O PDE foi oficializado pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 

para a educação básica, instituído pelo Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007, cujas 

metas foram definidas em consonância com o ideal de qualidade defendido pelo 

“Movimento Todos pela Educação”
1
, cujo ponto central de sua estratégia “é a 

corresponsabilidade e a busca de eficiência, eficácia e efetividade. Seu enfoque é 

primordialmente voltado à melhoria da qualidade do ensino traduzida em indicadores 

mensuráveis obtidos por meio de avaliações externas” (SHIROMA; GARCIA; 

CAMPOS, 2011, p. 234). 

De acordo com o mencionado decreto,  

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso) 

é a conjugação dos esforços da União, Estados e Municípios, atuando 

em regime de colaboração das famílias e da comunidade, em proveito 

da melhoria da qualidade da educação básica. (BRASIL, 2007b). 
 

As metas definidas no decreto passaram a se constituir nas principais diretrizes a 

serem seguidas pelos entes estaduais e municipais com a finalidade de elevar o Índice 

de Desenvolvimento da Educação (IDEB)
2
, garantidas por meio do Plano de Ações 

Articuladas (PAR), integrante do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

 

 

                                                           
1 Movimento organizado a partir do empresariado brasileiro, tendo como principais integrantes 

GrupoGerdau, Grupo Suzano, Banco Itaú, Banco Bradesco, Instituto Unibanco, e parceiros como as 

Organizações Globo e o Instituto Ayrton Senna. (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2012). 

 
2
 Segundo o Decreto n° 6.094 de 24 de abril de 2007, (Art. 1°), “A qualidade da educação básica será 

aferida, objetivamente, com base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos 

dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do senso escolar 

e do Sistema de Avaliação Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica 

ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil)”. (BRASIL, 2007b). 
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O PAR no contexto do PDE 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) foi lançado como um plano de cooperação 

entre municípios, estados e União, pelo Decreto n° 6.094 de 24 de abril de 2007. Este 

decreto em seu Art. 8° § 5
o
  - prevê que “o apoio da União dar-se-á, quando couber, 

mediante a elaboração de um Plano de Ações Articuladas - PAR” e em seu Art. 9° 

define que “O PAR é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou 

financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do 

Compromisso e a observância das suas diretrizes”. (BRASIL, 2007b).  

De acordo, ainda, com o Decreto n. 6.094, em seu art. 5°, cada ente federativo 

que adere ao Plano de Metas “Compromisso Todos pela Educação”, de forma 

voluntária, assume a responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da 

educação básica em sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento de meta de 

evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ou seja, o 

indicador para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao 

Compromisso.  (BRASIL, 2007b).  

O PAR, portanto, tem caráter plurianual e conforme o Art. 9°, construído com o 

auxílio da equipe técnica do MEC, baseado em diagnóstico que identificará as medidas 

mais apropriadas para a gestão do sistema, com vista à melhoria da qualidade da 

educação básica (BRASIL, 2007b), com base nas seguintes dimensões: gestão 

educacional; formação de professores e dos profissionais de serviço e apoio escolar, 

práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

(BRASIL, 2007c). 

Os recursos a serem transferidos aos municípios por parte da União foram 

condicionados ao cumprimento das metas e das exigências constantes para adesão ao 

Compromisso. Com isso, os municípios assumiram o compromisso de melhorar a 

qualidade do ensino ofertada. 

A pesquisa
3
 realizada sobre a implantação do PAR, em quatro municípios sul-

mato-grossenses (Corumbá, Coxim, Dourados e Ponta Porã), no período de 2007 a 

                                                           
3
 Projeto de pesquisa denominado “Gestão das políticas educacionais: o impacto do Plano de Ações 

Articuladas (PAR) em municípios Sul-mato-grossenses”, com apoio do CNPq. 
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2010, mostrou que esses municípios aderiram ao Compromisso em 2007.  Nas 

entrevistas realizadas com representantes das Secretarias Municipais de Educação, todos 

foram unanimes em afirmar que a exiguidade nos prazos estabelecidos no início do 

diagnóstico e na definição das ações foi um entrave, uma vez que não permitiu a efetiva 

participação da comunidade, restringindo a responsabilidade da elaboração do plano a 

pequenos grupos de técnicos das Secretarias de Educação e até mesmo a uma pessoa 

(SCAFF; OLIVEIRA; SENNA 2011, p. 7). 

Mostrou, também, o aspecto centralizador, na medida em que os indicadores para 

a definição das ações definidas no plano são previamente elaborados pelo MEC, 

conforme as especificações do documento “Instrumento de campo” (BRASIL, 2008). 

Desse modo, possibilitou que a elaboração do PAR, se transformasse em uma atividade 

técnica, “[...] a fim de assegurar o recebimento de recursos da União, além de dificultar 

a sua incorporação, enquanto instrumento de planejamento local” (OLIVEIRA; SCAFF; 

SENNA, 2012, p. 174-175). É preciso levar em conta que essa política de indução entra 

em colisão com o componente básico da gestão democrática que é a participação (IBID, 

p. 176). 

Com o elemento centralizador, na análise de Ferreira (2013, p. 75) “Corre-se, 

pois, o risco de que a execução das ações seja ritmada pelos interesses mais imediatos 

da União”. Observa, ainda, “a manutenção da prática de recepção, pelos sistemas, de 

programas dispersos e desconectados do PAR, em virtude da própria dispersão de seu 

acompanhamento em diferentes órgãos sediados pelo MEC”. 

A pesquisa de Amorim (2011) corrobora essas análises ao evidenciar que: 

o grande atrativo para os municípios aderirem ao PAR é a sua 

vinculação financeira. A adesão ao Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação pelos municípios se deu mais pelos convênios 

financeiros do que pelo alcance das 28 metas. Da mesma maneira, ao 

preencher o PAR, os gestores locais voltaram seus olhares mais para 

as ações que demandavam recursos que para as ações de assistência 

técnica (AMORIM, 2011, p. 144). 

 

 Os aspectos evidenciados nas pesquisas sobre o processo de implantação do PAR 

contradizem as expectativas de melhoria da qualidade da educação básica, definida 

como prioridade nos planos do governo e, assim, limitam a efetivação do princípio do 

“padrão de qualidade do ensino” definido pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988). 
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Considerações finais 

Pode-se observar que o planejamento governamental do Governo Lula da Silva, 

procura assegurar, por meio do PDE, em consonância com o PPA 2008-2011, a 

melhoria da gestão da escola e, por conseguinte, a melhoria da qualidade da educação 

básica. Assim, o PAR, que tem caráter plurianual, constitui-se um dos programas do 

PDE, que em âmbito local e com a assistência do MEC, propiciou às secretarias de 

educação dos municípios realizarem o diagnóstico da realidade escolar, como base para 

as medidas mais adequadas à gestão do sistema.  

A adesão ao Compromisso Todos pela Educação e a elaboração do PAR foram 

definidas como condição para os governos subnacionais receberem assistência técnica e 

aporte de recursos financeiros, desde que se submetessem às exigências constantes no 

Compromisso para a melhoria da qualidade da educação básica, sendo o Ideb, 

institucionalizado no Plano de Metas como referência de qualidade. Esse indicador foi 

adotado pelo MEC, como parâmetro de qualidade, sob a lógica da eficiência e da 

eficácia, para investimento em redes públicas de ensino. 

Em síntese, pode-se afirmar que os Programas que buscam atender as diretrizes e 

metas dos PPAs, do PDE e do Plano de Metas Compromisso todos pela Educação, sem 

a direção de um Sistema Nacional de Educação, continuarão afirmando a 

descontinuidade da política educacional. Entende-se que a forma própria de responder 

adequadamente às necessidades educacionais (analfabetismo, acesso, permanência, 

qualidade do ensino) de um país organizado sob o regime federativo é exatamente por 

meio da organização desse Sistema (SAVIANI, 2010).  Desse modo, com base no 

regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

conforme disposto na Constituição de 1988, como afirma Saviani (2010, p. 386) “[...] 

efetuando repartição das responsabilidades entre os entes federativos, todos voltados 

para o mesmo objetivo de prover a educação com o mesmo padrão de qualidade a toda 

população”. 
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