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RESUMO 
 
A pesquisa faz parte do estudo que se dá em nível de 
doutorado e discute as novas formas de regulação da 
educação a partir da análise da Reforma do Estado 
implementada no Brasil na década de 1990. Analisa o modelo 
de gestão imposto às Secretarias Municipais de Educação por 
meio do Plano de Ações Articuladas (PAR). Conclui que o PAR 
se equilibra e se sustenta nas acepções do 
gerencialismo/regulação, uma visão sistêmica de educação 
que responsabiliza os seus atores sociais, empreendendo uma 
lógica empresarial dentro da educação e impondo a 
accountability e performance aos educadores brasileiros. 
 
Palavras-chave: Federalismo. Plano de Ações Articuladas. 
Regulação. 
 
ABSTRACT 
 
The article presents part of a PHD research which discusses 
new forms for regulating education by analyzing the State 
Reform implemented in Brazil in the 1990’s. The paper 
analyzes the management patter imposed to Municipal Boards 
of Education through the Articulated Actions Plan (PAR). The 
conclusion is that PAR balances and supports itself in the 
concepts of management/regulation, which is a systemic  view 
of education that puts responsibility in the shoulders of social 
actors. By doing so, PAR undertakes a business logic to 
education and imposes accountability and performance to 
Brasilian educators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As novas formas de regulação social oriundas das modificações ocorridas nas 

últimas décadas do século XX levou o Estado brasileiro, a partir dos anos de 1990, a 

introduzir mudanças nos serviços oferecidos pelo setor público, bem como determinou uma 

nova maneira de se relacionar com a sociedade civil. Como produto deste momento, foi 

necessário reformar o Estado para adequá-lo às exigências da sociedade contemporânea, o 

que necessariamente, significou a redefinição do espaço público e privado, com 

repercussões em todos os campos sociais. Para Ball (2011), no campo educacional, isso 

significou a existência de um novo paradigma de governo educacional em que há um 

desaparecimento gradual da concepção de políticas que seriam específicas do Estado-

Nação no campo econômico, social e educativo, havendo o abarcamento destes campos em 

uma só concepção de políticas para a competitividade econômica, ocorrendo o abandono ou 

a marginalização dos propósitos sociais da educação. No campo da educação, torna-se 

oportuno discutir quais alterações têm configurado a implementação das políticas 

educacionais e proclamado novas tendências, tais como a utilização dos modelos técnicos 

de planejamento que tomam o mercado como exemplo de eficiência, traduzindo-se em 

estratégias como descentralização, inovações na gestão, novas tarefas e responsabilidades.  

Para entender o processo de adensamento da reforma do Estado na gestão 

educacional dos municípios brasileiros, o artigo analisa as diretrizes legais do Plano de 

Ações Articuladas (PAR), criado no ano de 2007 pelo governo de Luís Inácio da Silva. O 

PAR é visto pelo governo federal como a melhor forma de gestão educacional para as 

Secretarias Municipais de Educação. Sendo assim, a disposição de discutir essa temática 

baseia-se em sua relevância social e política junto aos municípios, uma vez que a obtenção 

de recursos e assistência técnica junto ao FNDE tem se concentrado no PAR. Deste modo, 

em um primeiro momento discute-se as normativas da reforma do Estado na década de 

1990, apontando suas matrizes gerenciais e o cultivo à performance na educação. Na 

segunda seção o artigo faz a conexão entre os aportes gerencias propostos na reforma do 

Estado e o PAR, dialogando se este é um pacto da cooperação ou da regulação. No último 

item o artigo tece as principais considerações sobre a gestão educacional disposta pelo 

PAR às Secretarias Municipais de Educação. 

 

 



 
 

 

                  

2 REFORMA DO ESTADO E GERENCIALISMO NA EDUCAÇÃO: em busca de uma 

performance? 

 

 

No Brasil, a estabilidade proporcionada pelo Plano Real lançado no governo do 

ex-presidente Itamar Franco no ano de 1994, dará o cenário ideal para uma nova conjuntura 

crítica que será marcada pela Reforma do Estado da década de 1990. A reforma teve como 

objetivo deixar o Estado mais racional e modernizado (OLIVEIRA, 2005; ABRUCIO, 2005). 

O Estado brasileiro nas duas décadas últimas foi sofrendo as mudanças na forma de 

gerenciar e conceber as políticas educacionais. Conforme aponta Ball (2011), dentre as 

principais transformações, a descentralização operou mudanças na relação Estado-

Sociedade, trazendo a preocupação com a accountability e performance para tentar 

responder ao imperativo do capital (HARVEY, 2003). As reformas educativas 

implementadas na atualidade, decorrem da reestruturação do capitalismo mundial sobre a 

premissa dos princípios neoliberais (MÉSZAROS, 2008). 

Conforme observa Abrucio (1998, p. 177), para enfrentar os dilemas trazidos 

pelos efeitos da globalização, “o aparato governamental precisava ser mais ágil e mais 

flexível, tanto em sua dinâmica interna como em sua capacidade de adaptação às 

mudanças externas”. Assim, a conjuntura que congregou a escassez de recursos públicos, o 

enfraquecimento do poder estatal e o avanço de uma ideologia privatizante levou a uma 

profunda crise do modelo burocrático e à ascensão do modelo de administração pública 

gerencial (ABRUCIO, 1998). Várias propostas de reforma são sugeridas como compreensão 

de que o Estado na sua atual configuração não seria capaz de atender às demandas de 

uma sociedade cada vez mais complexa e globalizada. A partir desta noção, adotou-se a 

administração gerencial como um caminho para a reorganização em função do novo modelo 

econômico que se estabeleceu em âmbito global, buscando dar conta de atender às 

necessidades que iam surgindo à medida em que a sociedade ia avançando. Segundo 

Bresser Pereira (1998) o Estado deveria aumentar sua capacidade gerencial, revelando a 

necessidade de reconstruir o Estado cujos aspectos serão pautados em um novo sistema 

administrativo denominado de novo gerencialismo ou nova gestão pública. Alterou-se o 

antigo modelo burocrático de administração, fazendo com que a gestão se tornasse mais 

flexível, aumentando a autonomia de decisão dos gestores (CASTRO, 2009). Em Bresser 

Pereira (1998, p.7) é possível encontrar um pensamento propício à Reforma de Estado 

empreendida não só no Brasil, mas em vários países da América Latina no início da década 

de 1990: 



 
 

 

                  

A reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora interdependentes, 
podem ser distinguidos: (a) um problema econômico-político - a delimitação do 
tamanho do Estado; (b) um outro também econômico-político, mas que merece 
tratamento especial - a redefinição do papel regulador do Estado; (c) um econômico-
administrativo - a recuperação da governança ou capacidade financeira e 
administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; e (d) um 
político - o aumento da governabilidade ou capacidade política do governo de 
intermediar interesses, garantir legitimidade, e governar.  

 

A crise dos estados latino-americanos era fruto de um déficit estrutural que 

deveria ser controlado, reduzindo o peso do Estado e “abrindo as economias nacionais ao 

comércio mundial e criado novas condições de estabilidade macroeconômica e monetária 

para atrair investimentos" (PARAMIO, 2004, p.1, tradução nossa). As reformas estruturais 

ocorridas neste período conformam a limitação do Estado, reduzindo não só a intervenção 

na economia como também sua própria dimensão.  Diante do exposto, apresenta-se a 

seguir, de forma sucinta, as principais características da administração pública gerencial, 

conforme demonstra o Quadro 1. 

Quadro 1 – Principais características da administração pública gerencial 
 

 Orientação da ação do Estado para o cidadão-
usuário ou cidadão-cliente. 

 Ênfase no controle dos resultados através dos 
contratos de gestão. 

 Separação entre as secretarias formuladoras de 
políticas públicas, de caráter centralizado, e as 
unidades descentralizadas, executoras dessas 
mesmas políticas. 

 Terceirização das atividades auxiliares ou de 
apoio, que passam a ser licitadas 
competitivamente no mercado. 

 Distinção de dois tipos de unidades 
descentralizadas: as agências executivas e os 
serviços sociais e científicos de caráter 
competitivo. 

 Transferência para o setor público não-estatal dos 
serviços sociais e científicos competitivos. 

 Adoção dos mecanismos (1) de controle social 
direto, (2) do contrato de gestão e (3) da formação 
de quase-mercados em que ocorre a competição 
administrada. 

Fonte: elaborado com base em Bresser-Pereira (1998). 

A reforma do Estado pressupunha reduzir a área pública da economia 

privatizando empresas e serviços que pudessem “passar” para a iniciativa privada, 

assegurando, teoricamente, uma melhor gestão; reduzindo os gastos públicos e tornando o 

estado mais líquido. Como bem observa Gaetani (1998, p.83), o “Estado encontra-se em 

xeque bem como seu padrão de interações com a sociedade, de onde se espera que emane 

seu poder”.  Na segunda metade da década de 1990 depois de um período de crise 

estrutural dos Estados latino-americanos origina-se o discurso sobre a necessidade de 

ajustes e de planos de estabilização em toda a região. Percebe-se que a reforma 

estrutural (primeira geração de reformas) não atinge seus objetivos (CASTRO, 2007; 

PARAMIO, 2004; GAETANI, 1998; BEHRING, 2008). Cria-se um novo programa 

“prescritivo” que se denominou de reformas de segunda geração (CASTRO, 2009). A 

reforma no campo da educação se realiza no escopo das chamadas reformas de segunda 

geração, com “a ideia de que era preciso reformar o contexto institucional, assim surgiram 



 
 

 

                  

reformas para melhorar a qualidade da administração, o sistema judicial e político” 

(CASTRO, 2009, p.124). É necessário, então, discutir quais as implicações do modelo 

gerencial no âmbito da educação, pois sabe-se que as políticas educacionais implantadas a 

partir dos anos 1990 apresentam a modernização da gestão pública e o planejamento 

estratégico como eixo fundamental das reformas. 

Segundo Castro (2009) e Hypólito (2008) o modelo gerencial para o serviço 

público fora importado da iniciativa privada, marcadamente, do modelo posto em voga pela 

Grã-Bretanha “como laboratório das técnicas gerenciais aplicadas ao setor público” 

(CASTRO, 2009, p.124). O triunfo da Reforma do Estado com aportes da Nova Gestão 

Pública (NGP), Novo Gerencialismo na maior parte dos países do mundo, tem como objetivo 

reorientar os seus serviços em conformidade com as novas regras de gestão que deixam de 

ser pautadas no modelo burocrático para se vincular ao modelo gerencial, com o controle de 

gastos, melhoria da eficiência, produtividade e foco nos resultados, padrão de desempenho, 

medidas de qualidade e indicadores padronizados (SUPOWITZ, 2012). A reforma do Estado 

no Brasil teve como documento basilar o Plano Diretor da Reforma do Estado pensado pela 

equipe do Ministro Bresser Pereira. Segundo Bresser Pereira (1998) tanto o Brasil como os 

demais países da América Latina foram atingidos no ano de 1980 por uma crise fiscal e 

aumento da dívida externa além das práticas de populismo econômico.  

Bresser Pereira (1998) observa que no contexto de crise dos anos de 1980 há 

uma necessidade de se impor uma disciplina fiscal, privatização e liberalização comercial; 

estas ações deveriam ocorrer em virtude do que o autor denomina de caráter cíclico e 

mutável de intervenção do Estado. Cabe ao Estado o papel de coordenador suplementar 

tendo em vista recuperar a governabilidade (legitimidade) e governance - capacidade 

financeira e administrativa de governar (BEHRING, 2008). Aos poucos ao adotar o modelo 

gerencial de administração o Brasil foi se desresponsabilizando pelos serviços básicos, 

transferindo-os para a sociedade, ampliando parcerias público - privado, e, implementando 

os conceitos de accountability no cenário brasileiro. Deste modo, a imposição do cultivo à 

performance na educação e no setor público, somados à importação do gerencialismo, 

tornam o setor público um negócio, “commodity” (BALL, 2011, p.13). No entanto, algumas 

questões que representam dilemas ao gerencialismo precisam ser levantadas. Há de se 

considerar a complexidade das relações que se estabelecem na esfera política das 

reformas, uma vez que a administração pública constitui um sistema organizacional com 

diferentes tarefas e valores. Corroborando com a visão de Abrucio (1998), Bresser Pereira 

(1998) afirma que além do controle estatal ser ineficiente quando comparado com o 

mercado, submete-se a critérios políticos muitas vezes inaceitáveis, confundindo a função 

da empresa, que é a de ser competitiva e ter lucros, com a do Estado, que contempla, por 



 
 

 

                  

exemplo, a distribuição de renda. Nesse sentido, os gestores educacionais3 dentro deste 

novo contexto tornam-se líderes que devem gerar o compromisso coletivo de modo a 

melhorar a escola. Retira-se a partir da Reforma do Estado brasileiro a responsabilidade 

deste por gerir as políticas educacionais e coloca-se para o indivíduo a responsabilidade 

pelo sucesso do sistema educativo (accountability). Segundo Ball (2011, p.25): 

A imposição e o cultivo da performatividade na educação e no setor público, 
somados à importação e disseminação do gerencialismo, também requerem e 
encorajam maior conjunto de formas de organização e culturas institucionais e 
aproximam formas e culturas dos modos de regulação e controle predominantes no 
setor privado. [...] Nos termos de seus modos de operação, o setor público não é 
mais visto como tendo qualidades especiais que o distingam de um negócio. 

 

A partir do exposto observa-se que o novo gerencialismo traz em seu cerne as 

ideias do neoliberalismo e impõe ao Estado brasileiro a adoção de políticas públicas 

capazes de garantir eficiência e a eficácia do setor público, mediante estratégias de 

descentralização de modo a possibilitar a organização, execução e avaliação nos serviços 

sociais na esfera local. Os elementos da Reforma do Estado afetam a configuração das 

políticas educacionais brasileiras, visto que o Estado foi perdendo parte de seu poder 

econômico “com as transformações estruturais do sistema produtivo capitalista” (ABRUCIO; 

COSTA, 1998, p.2). Os governos estavam com poucos recursos e consequentemente com 

pouco poder, assim, enfrentou-se a crise pela opção da Reforma do Estado (ABRUCIO; 

COSTA, 1998; ABRUCIO, 1998; ABRUCIO, 2005). Como produto deste cenário de 

Reformas teremos políticas educacionais que cada vez mais centralizam as ações nas mãos 

do governo central e responsabilizam Estados e Municípios por seu sucesso ou fracasso 

requerendo a performance, como o caso do Plano de Ações Articuladas (PAR) o qual 

passaremos a discutir a seguir. 

 

 

3 O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO: um pacto da regulação ou da cooperação? 

 

 

A nova política educacional adotada após 1990, especificamente em 2007, com 

o governo do ex-presidente Lula, implantará o PDE e, como instrumento de execução deste, 

o PAR, cujo Art. 1º do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, constante do 

Decreto nº 6.094 de 2007, deixa claro o entendimento de que o federalismo, por meio do 

regime de colaboração, consubstanciado pela mobilização social, irá promover a melhoria 
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qualidade da educação básica: “Art. 1º O Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação (Compromisso) é a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e 

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

da melhoria da qualidade da educação básica” (BRASIL, 2007a). 

Com a institucionalização do PDE, a intenção do MEC foi integrar um conjunto 

de programas de forma a organizar melhor o sistema educacional, adotando uma 

“perspectiva sistêmica” da educação (FONSECA; FERREIRA, 2010, p. 378), relacionando o 

ensino fundamental ao superior, incentivando a pesquisa e remuneração de professores, 

dentre outras ações. O PDE tem como instrumento jurídico o PAR, um plano estrutural de 

longo prazo que visa superar a fragmentação das políticas educacionais e abrir diálogo 

entre os entes federados, estabelecendo/fortalecendo o regime de colaboração. De forma 

geral, o PAR reafirma o gerencialismo no campo educacional, reforçando o uso de termos 

que são advindos da área de gestão e que passam a permear o campo da educação de 

forma livre e “consentida”: diagnóstico, metas, planos, indicadores, resultados, todos esses 

termos mudaram a tônica das diretrizes educacionais, mas, resta saber, até que ponto foram 

absorvidas pelas equipes municipais e pela escola. É necessário considerar o possível 

descompasso entre as diretrizes instituídas, os programas e ações implementadas, tendo 

em vista que os resultados alcançados nem sempre se encaixam em uma metodologia com 

fases sucessivas e ordenadas. Ancorado no conceito de controle institucional, o PDE prevê 

a superação dos princípios gerencialistas e fiscalistas ao reconhecer “[...] as conexões 

intrínsecas entre educação básica, educação superior, educação tecnológica e alfabetização 

e, a partir destas conexões, potencializar as políticas de educação de forma a que se 

reforcem reciprocamente” (BRASIL, 2007b, p.10). O PAR possui no seu texto a pretensão 

de promover a gestão democrática da educação, reunindo indicadores que contribuem para 

uma análise da qualidade da educação dos municípios. Diferencia-se dos demais planos por 

intentar uma padronização em nível educacional que dá visibilidade ao padrão de qualidade 

definido no plano. Ele se configura em uma estratégia de materialização do regime de 

colaboração entre os entes federados, possibilitando uma nova lógica de descentralização 

de recursos voluntários. 

A partir de um diagnóstico, as Secretarias Municipais de Educação (SEMEDs) 

devem “modelar” sua gestão educacional com base nas dimensões, áreas e estratégias 

previstas no guia prático de ações do PAR. Esse plano consubstancia metas concretas e 

efetivas que envolvem o compartilhamento de competências políticas, técnicas e financeiras 

para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da educação básica. No 

entanto, no texto do PAR, a gestão participativa significa regulação e controle, uma vez que 

os Comitês Locais visam fiscalizar o trabalho de gestores, alunos e professores, 



 
 

 

                  

concretizando-se como um elemento que legitima o controle na avaliação do MEC, devendo 

“zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 

funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social” (BRASIL, 

2007a, Art.2º, inciso XXI). Segundo Adrião e Garcia (2008, p.781) o PAR pretende 

“introduzir na gestão pública mecanismos que permitem aos usuários e gestores 

responsabilizar os prestadores [...]”, instituindo na educação um quase mercado ao 

determinar como bom ou ruim o serviço prestado. Esta questão está presente no modo 

como é construído o PAR que prevê um diagnóstico detalhado da situação educacional dos 

municípios instituindo critérios de 1 a 4 (nos quais o critério 1 denota situação crítica, e o 

critério 4, situação boa e que não precisa de intervenção do MEC). No entanto, o PAR 

deveria considerar o que explica Camini (2009): a política e as políticas implementadas 

percorrem um trajeto na sua construção, que não é linear, sofrendo, assim, influências em 

todas as suas fases, dependendo dos contextos e sujeitos envolvidos no processo de 

formulação e execução. Os gestores dos sistemas educacionais passam a ser gerentes de 

desempenho e resultados ao terem que controlar/regular o trabalho docente de sua rede de 

escolarização (BALL, 2011). Do ponto de vista do gerencialismo que pauta as ações do 

PAR, uma boa gestão deve envolver implantação eficiente de instrumentos que aumentem a 

padronização do desempenho (BALL; GERWIRTZ, 2011; CLARKE et.al., 1994). O PAR 

como instrumento gerencial da gestão educacional traz embutido a concepção de 

empregador-empregado e relaciona a performance aos incentivos materiais, requerendo 

uma gestão de resultados para a gestão pública “O Ministério da Educação realizará oficinas 

de capacitação para a gestão de resultados, visando instituir metodologia de 

acompanhamento adequada aos objetivos instituídos neste Decreto” (BRASIL, 2007a, Art. 

11, § 2º, grifos nossos).  

O gerenciamento oriundo do mercado é importado para a educação brasileira 

por meio do PAR, colocando-se sobre e contra o trabalho proferido nos sistemas 

educacionais dos entes federados bem como das autoridades educacionais locais 

(Secretarias Municipais de Educação). O modelo gerencial adotado pelo PAR vê o sistema 

de gestão burocrático proferido pelas Secretarias Municipais de Educação como pesado, 

impedidor do espírito empreendedor que os trabalhadores da educação possuem. Tal 

entendimento também se dá pelo fato de que o Ministério da Educação concentrou as 

informações em um sistema de informações gerenciais intitulado SIMEC, o qual contempla 

os dados das três fases que compõem o PAR: diagnóstico da realidade do município, 

elaboração dos Planos de Ação e monitoramento das ações planejadas. No entanto, como 

todo sistema de informação, o SIMEC incorporou um modelo elaborado pelo MEC, em uma 

estrutura padrão para todos os municípios brasileiros que não permite a consideração das 



 
 

 

                  

especificidades da realidade local. Compreende-se, assim, que o não é modelo que se 

adequa às necessidades municipais, mas é o município que precisa de adaptar ao modelo 

proposto, ou, porque não dizer, imposto. Os gestores dos sistemas educacionais devem se 

tornar líderes, fornecendo visões que gerem um compromisso coletivo em ser o melhor 

(CLARKE; NEWMAN, 1997; CLARKE et.al., 1994). Este novo gerente da educação proposto 

pelo PAR deve promover uma tranquila implementação dos objetivos do plano, não cabendo 

ser seu papel questionar ou criticar as metas estabelecidas pelo Decreto nº 6094/07, visto 

que as decisões instrumentais são guiadas pela eficiência e pelo discurso de gestão por 

resultados, impondo uma racionalidade técnica. 

O discurso da participação é enfatizado pelo PAR: “É fundamental lembrar que a 

realização do diagnóstico, bem como a elaboração do PAR é de caráter participativo e tem 

por objetivo promover uma análise compartilhada da situação educacional na rede 

municipal” (BRASIL, 2007c, p.3). Porém, considerando toda essa padronização proposta 

pelo MEC, que participação seria essa? De que modo se concretiza? O PAR conclama à 

participação, conceito caro aos movimentos sociais que historicamente lutaram para que a 

educação fosse democratizada no país. No entanto, esse aspecto é desconsiderado ao 

chegar pronto para os municípios e estados apenas executarem, desenvolvendo uma 

participação que se torna regulatória por entender a administração dos sistemas escolares a 

partir de rígidas normas, regras e procedimentos rigorosos de controle das atividades 

educacionais. A participação em uma perspectiva democrática deveria implicar em uma 

responsabilização materializada na capacidade de responder pelas ações implementadas 

de modo a obter uma autonomia de responsabilidades. 

O PAR propaga um modelo teórico retórico de accountability cuja concepção 

ideológica e política subestima os subgovernos nacionais, descaracterizando seus sistemas 

educacionais enquanto instrumento de legitimação de um regime de 

colaboração/cooperação (ELAZAR, 1987, 1995). Por conseguinte, defende-se que um 

regime federalista deve estabelecer claramente as formas de compartilhamento. A matriz 

que compõe o PAR enquanto pacto federativo parte da perspectiva de unidades de iguais, 

porém, ao dispor regras centralizadas por parte da União aos demais entes federados 

cerceia a liberdade individual que as suas unidades políticas possuem (WATTS, 1994; 

ELAZAR, 1987) haja vista, que o fundamento filosófico de qualquer governo federal 

cooperativo é garantir a liberdade de seus cidadãos e unidades políticas que se mantém por 

meio do pacto enquanto consenso (ELAZAR, 1982). Mesmo que em teoria não haja 

hierarquia entre os entes federados, questiona-se: até que ponto pode-se defender que não 

há, no desenho institucional brasileiro, tal hierarquia? Sabe-se que no plano da legalidade 

está garantida a igualdade entre as unidades territoriais, mas, na prática, como as relações 



 
 

 

                  

políticas e administrativas se configuram? Deve-se considerar, portanto, que a estruturação 

do federalismo na educação mescla-se à própria formação histórica brasileira, enfrentando 

um cenário marcado por desigualdades regionais, fragmentação do sistema político e 

dificuldades na divisão de atribuições entre os três níveis de governo. 

Tomando por rigor o conceito de Relações Intergovernamentais (IGR), proposto 

por Wright (1978), este não contém distinções hierárquicas de inferioridade ou 

superioridade, não excluindo as diferenças de poder. Esta concepção permite pensar as 

Secretarias Municipais de Educação como instituições que convivem em um contexto 

federativo que pressupõe a superioridade do nacional sobre o local implicitamente, quando 

delega ao governo federal o poder de prever ações que serão executadas a partir do que 

está pautado nos eixos do PAR. Se atuasse sob o prisma de IGR, o PAR poderia ser as 

novas lentes do federalismo brasileiro, pois as IGR não substituem o federalismo em seu 

fundamento, apenas o aprimora (WRIGHT, 1978). O PAR se coloca no sentido de 

resguardar a autonomia dos subgovernos nacionais, o que denota a retomada do princípio 

constitucional brasileiro de center-constraining (restrição do poder central em relação aos 

subgovernos). A distribuição de poder prevista na Constituição daria a mesma conotação ao 

PAR de federalismo simétrico em que os municípios possuem o mesmo grau de autonomia 

ante o governo central, mas ao mesmo tempo que aceita a autonomia dos municípios, o 

PAR a restringe no momento em que estabelece critérios a serem obedecidos. Mas, 

políticas como o PAR quando são pensadas dentro de uma arena política, visam garantir 

dois objetivos básicos: metas e proteção de posições institucionais (PIERSON, 1995). Ao 

priorizar a eficiência, o PAR se constitui em um plano de difícil tarefa, principalmente por 

estabelecer mecanismos de cooperação. 

Apesar de o PAR ser um plano que possui os campos demos enabling e demos 

constraining - democracia que amplia ou restringe o poder (STEPAN, 1999), devemos 

lembrar que dentro do federalismo não são somente os atores sociais que são afetados pelo 

desenho constitucional do federalismo brasileiro. Os interesses das unidades que o 

compõem possuem papel central neste jogo, os entes locais são unidades autônomas de 

autoridade política que possuem a capacidade para perseguir opções políticas por si 

próprias (PIERSON, 1995; OBLINGER; LEIBFRIED; CASTLES, 2005), confirmando que 

mudanças podem ser feitas de acordo com a situação de cada política, de maneira 

incremental e informal, sem que se faça um novo texto político (WACHENDORFER-

SCHMIDT, 2007). É nesse sentido que observa-se a complexidade que envolve o 

desenvolvimento do PAR, uma vez que há, nos termos de Camini (2009), um descompasso 

entre diretrizes instituídas, programas, ações implementadas e resultados alcançados, pois 

o processo real nem sempre se encaixa em fases sucessivas de maneira ordenada e 



 
 

 

                  

racional. Conforme evidenciou-se no escopo deste artigo, estas reformas em nível de Brasil 

trazem a nova regulação à gestão educacional por meio de políticas educacionais como o 

PAR e o novo gerencialismo no âmbito das políticas educacionais em que a administração 

educacional aparece como central e a escola como núcleo de planejamento e gestão, 

atingindo diretamente o modelo de gestão das secretarias de educação em municípios 

prioritários do Plano de Ações Articuladas. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Historicamente, a política educacional do Brasil e seus processos de gestão têm 

sido objeto de importantes debates e pesquisas, pois compreender esse processo requer o 

entendimento das transformações econômicas e políticas que caracterizam o mundo 

contemporâneo. Ao analisar as reformas educacionais das últimas décadas constatou-se 

que o ajuste do modelo econômico capitalista tem liquidado os espaços de lutas sociais. 

Neste novo modelo que é o do gerencialismo pautado na performance e no accountability a 

autonomia e a gestão democrática da escola precisam ser controladas/reguladas, assim 

como o trabalho docente. Fragmentam-se os processos de construção das políticas sociais, 

adotando-se, como destacado no estudo, políticas que governo que são na realidade 

gerencialistas em detrimento de políticas de Estado que poderiam visar a coletividade, isto 

é, a sociedade dos indivíduos. O PAR se equilibra e se sustenta nas acepções do novo 

gerencialismo, adotando uma visão sistêmica de educação, pautada na regulação e não na 

cooperação, que responsabiliza os seus atores sociais, impondo uma lógica empresarial 

dentro da educação. Não restam dúvidas de que gerencialismo pautado na regulação 

influenciaram o PAR que está em consonância com as reformas educacionais iniciadas nos 

anos de 1990. Reformas estas mobilizadas pelas transformações econômicas, que 

influenciaram a construção de um determinado quadro relacional entre Estado e sociedade. 
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