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RESUMO 

 

Os estudos marxistas, relacionados à constituição das políticas públicas no Brasil, 

principalmente após a década de 1990, entre eles os desenvolvidos por Valente 

(2000), Saviani (2004) e Lima (2011), têm centrado sua contribuição na análise das 

reformas econômicas derivadas das políticas neoliberais e dos acordos 

internacionais efetivados entre os Estados e os representantes do capitalismo 

mundial. Sendo relevante essa discussão, neste trabalho expomos considerações a 

respeito da elaboração do Plano Nacional de Educação e a forte presença das 

orientações das agências internacionais nesse cenário, dando destaque à condição 

participativa da sociedade civil no controle social das ações educacionais 

organizadas pelo Estado. Ao considerarmos as questões estruturais referentes aos 

determinantes que compõem as definições das políticas públicas nacionais, o 

respaldo teórico norteador da exposição assenta-se na dialética materialista 

histórica, como método de análise, reprodução e interpretação no plano ideal, das 

decisões e dos encaminhamentos políticos realizados pelo governo brasileiro 

(NETTO, 2011). Sendo assim, as categorias de luta de classes e sociedade civil, 

aludidas por Marx e Engels (1991), e Gramsci (1984) respectivamente, apresentam-

se como elementos fundamentais a orientar a análise da realidade, ou seja, do 

processo de consolidação das políticas públicas educacionais brasileiras. Na busca 

do desvelamento das reais implicações e posicionamentos que partem do Estado e 

dos sujeitos frente à tarefa precípua de construir e controlar o planejamento da 

política educacional municipal temos, nessa pesquisa, como objetivo analisar o 

processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Carambeí, no contexto 

do planejamento nacional brasileiro, buscando perceber a participação e o controle 

social do mesmo. A partir do levantamento bibliográfico, dos documentos oficiais e 

das entrevistas semi-estruturadas realizadas junto aos sujeitos envolvidos no 

processo de elaboração do Plano Municipal de Educação do Município de Carambeí 

– PR, e das análises pertinentes ao conhecimento do movimento efetivado pelos 

ditames do sistema capitalista na organização política do Estado, oportunizou-se a 

constatação das mediações presentes no enfrentamento e na posição da sociedade 

civil em relação ao controle social das políticas públicas educacionais municipais. 

Portanto, no sentido de organizar textualmente a investigação realizada, o presente 
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trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo abordamos os fatos 

que compuseram a elaboração do Plano Municipal de Educação do Município de 

Carambeí – PR, discorrendo sobre as implicações decorrentes do processo 

histórico, político e administrativo presente na constituição deste município 

paranaense. No segundo capítulo realizamos as análises referentes à elaboração e 

execução do planejamento da educação brasileira, considerando os pactos firmados 

nas conferências de Jomtien (1990) e de Dakar (2000). No último capítulo, 

analisamos a presença de políticas neoliberais na reforma do aparelho do Estado, 

com o intuito de explicitar o impacto das mesmas no planejamento da educação, em 

diferentes âmbitos. 

Palavras-chave: Controle social. Participação. Planejamento educacional. Estado. 
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ABSTRACT 

 

Marxist studies, related to the formation of public policies in Brazil, especially after 

the 1990s, including those developed by Valente (2000), Saviani (2004) and Lima 

(2011), have focused their analysis on the contribution of economic reforms derived 

from neoliberal policies and international agreements made effective among States 

and representatives of global capitalism. Being this discussion relevant, we show in 

this paper considerations concerning the elaboration of the National Plan for 

Education and the strong presence of international agencies of the guidelines in this 

scenario, with emphasis on the participatory status of civil society in social control of 

the educational activities organized by the State. When considering the structural 

issues related to the determinants that make up the definitions of national policy, the 

guiding theoretical support of the exhibition is based on the historical materialist 

dialectics as a method of analysis, interpretation and reproduction in ideal plan, of the 

decisions and policy referrals made by the Brazilian government (Netto, 2011). Thus, 

the categories of class struggle and civil society, alluded to by Marx and Engels 

(1991) and Gramsci (1984) respectively, are presented as key elements to guide the 

analysis of reality, ie, the process of consolidating Brazilian educational policies. In 

search of the unveiling of the real implications and positions that depart from the 

State and the subjects facing the primary task of building control and planning of 

municipal education policy, we have as objective in this research to analyze the 

process of drafting the Municipal Education Plan Carambeí, in the context of the 

Brazilian national planning, seeking to notice the participation and social control of it. 

From the literature survey, official documents and semi-structured interviews 

conducted with the subjects involved in the drafting of the Municipal Plan of 

Education of the City of Carambeí process - PR, and relevant analysis to knowledge 

movement effected by the dictates of the capitalist system political organization of the 

State,  it was provided an opportunity to present the findings of mediations and 

coping in the position of civil society in relation to social control of the municipal 

educational policy. Therefore, in order to organize textually conducted research, this 

study is divided into three chapters. The first chapter addressing the facts that formed 

the development of the Municipal Plan of Education of the City of Carambeí - PR, 

discussing the implications of the historical, political and administrative process 
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present in the constitution of this Parana city. In the second chapter we performed 

the analysis related to the preparation and execution of the Brazilian education 

system, considering the pacts signed at conferences in Jomtien (1990) and Dakar 

(2000). In The last chapter we analyzed some of the presence of neoliberal policies 

in the reform of the state apparatus, in order to expose the effect of the actions on 

the education planning in different scopes. 

Keywords: Social control. Participation. Educational Planning. State. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho sintetiza a pesquisa referente ao delineamento das políticas 

públicas educacionais brasileiras, considerando os desdobramentos efetuados em 

relação ao Plano Nacional de Educação, na ocasião da elaboração do Plano 

Municipal de Educação do Município de Carambeí - PR. Neste estudo, 

consideramos a presença da sociedade civil no exercício do controle social da 

elaboração e acompanhamento das políticas públicas educacionais para a 

manutenção ou transformação social. No período da elaboração do Plano, 

desempenhava na Prefeitura de Carambeí a função de Assessor Pedagógico da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, responsável pelas ações referentes ao 

Programa Bolsa Família. Participei de duas reuniões para a elaboração do referido 

Plano e, apesar de ter consciência da importância do Controle Social na definição de 

políticas públicas, deixei-me envolver com a rotina burocrática, deixando de 

problematizar a necessidade de ampliação da participação da comunidade naquele 

momento.  

No ano de 2009, assumi a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do da 

Prefeitura Municipal de Carambeí, no cargo de Secretário Municipal de Educação e 

Cultura, momento que oportunizou organizarmos duas conferências de Educação 

naquele mesmo ano, sendo uma municipal e outra intermunicipal, estas decorrentes 

das Conaes preparatórias para a Conae Nacional em 2010. Foram momentos 

fundamentais de encontro e debate sobre a política pública educacional que 

possibilitaram uma ampla participação. 

Durante minha gestão na Secretaria Municipal de Educação e Cultura entre 

os anos de 2009 a 2012, traçamos planos, objetivando fomentar a participação da 

comunidade escolar via instituição dos Conselhos Escolares, bem como realizamos 

audiências públicas a respeito do planejamento público orçamentário anual, 

contemplando as metas do Plano Municipal de Educação, no sentido de executá-las. 

Reconheço que em alguns momentos reproduzimos os encaminhamentos sugeridos 

pelo MEC e pelo executivo municipal, balizando os encontros por meio de 

documentos previamente elaborados, tolhendo a participação ativa dos sujeitos 

envolvidos.  
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Percebendo as limitações, dificuldades e relações de força decorrentes da 

relação entre Estado e sociedade civil no âmbito participativo, questões que 

permearam em determinados momentos que estive à frente da gestão educacional 

do Município de Carambeí, ao iniciar o Mestrado em Educação pela Universidade do 

Centro-Oeste-PR, senti a necessidade de compreender e desvelar as implicações 

que impossibilitam o exercício ativo da sociedade civil no Controle Social das 

políticas públicas municipais.     

Portanto, desenvolvi a pesquisa junto ao Programa de Mestrado em 

Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste - PR, com o objetivo analisar o 

processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Carambeí, no contexto 

do planejamento nacional brasileiro, buscando perceber a participação e o controle 

social do mesmo.  

O que possibilitou compreender, que o movimento de consolidação de vários 

preceitos determinantes do ordenamento estatal brasileiro, referentes ao 

planejamento das políticas públicas e da reestruturação da economia capitalista 

mundial, radicados a reformas e acordos internacionais, os quais foram vinculados a 

empréstimos e condicionantes que determinaram a reestruturação das políticas 

locais, inclusive da educação, evidenciam a totalidade das relações sociais. 

Sendo assim, ao entender que as relações sociais, estão intimamente 

conectadas às bases estruturais (MARX, 1998), constatei a forma gerencial que o 

Estado assume em sua atuação mediante as reformas realizadas e seu empenho a 

cumprir com as condicionalidades expressas nas linhas diretivas dos acordos 

firmados, elegendo essas situações como pontos fundamentais para a compreensão 

dos acontecimentos históricos. 

É nesse sentido, que consideramos a trajetória histórica das reformulações 

assumidas pelo Estado brasileiro, o qual equacionou a governabilidade 

administrativa de seu aparelho, a partir do objetivo de fortalecer a economia nacional 

e as relações externas junto ao mercado capitalista mundial. Portanto, as 

prerrogativas elencadas pelo Estado são analisadas a partir da compreensão, que o 

planejamento das políticas públicas está condicionado pelo capitalismo 
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mundializado1, o qual é representado pelos organismos internacionais que controlam 

a sua eficácia e manutenção.  

Configurando-se a problemática investigada, que se pautou na presença 

participativa da sociedade civil no controle social da definição das políticas públicas 

municipais, elegemos como objeto de análise, a construção do Plano Municipal de 

Educação do Município de Carambeí – Pr, no sentido de ser interpretado à luz das 

mediações e engendramentos realizados pelo governo municipal frente a autonomia 

da sociedade civil no exercício do controle social, a qual, segundo autores como 

Lima (2011), apresenta como possibilidade de atuação o rompimento com os limites 

impostos pelo sistema capitalista.  

Assim sendo, diante dos elementos definidos à pesquisa, a inquietação 

reflexiva que promove a investigação, parte da consciência dialética abordada na 

filosofia da práxis, ou seja, dos seus fundamentos, os quais orientam a correta busca 

das contradições, possibilitando, por sua vez, uma análise investigativa do contexto 

e da abstração da realidade concreta. 

Posto isto, a análise é realizada a partir da lógica dialética a qual é 

estruturada em tese, antítese e síntese, pressupostos que permitem alcançar a 

concretude do fenômeno, pois ao realizarmos a elucidação do objeto de pesquisa, 

parte-se do concreto real, ainda não depurado pela análise, cheio de imperfeições, 

distorções, realiza-se a análise e a abstração no pensamento, a qual permite 

identificar a determinações mais simples, e chega-se a síntese ou ao concreto 

pensado (NETTO, 2011). 

Sendo assim o desafio de investigar está pautado na responsabilidade de 

manter o rigor científico, atrelado a uma concepção metodológica que de conta de 

possibilitar a leitura da realidade e a análise conceitual que permita identificar as 

complexas relações presentes na constituição do Estado moderno e sua relação 

com a sociedade civil e Educação. 

Consideramos necessário observar outros fatores que consubstanciam a 

qualidade educacional de um município. Entre outros, é fundamental analisar a 

própria elaboração do planejamento público, a participação social, na definição e no 

                                                             
1
  Conceito apresentado por Francisco de Oliveira desenvolvido por Calazans, In: Kuenzer (1990).  
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controle dos objetivos e necessidades da comunidade, e esse movimento em um 

determinado período de tempo. 

Para tanto a análise do objeto de estudo desta pesquisa, está pautada na 

delimitação entre os movimentos orgânicos e conjunturais2 que conforme Saviani 

(2010) permite ao pesquisador dar conta mais satisfatoriamente da história como um 

processo que deve ser reconstruído, considerando as mediações e contradições 

presentes no movimento da totalidade. 

Ou seja, utilizando como elemento balizador de análise, o conceito de 

„relações de forças‟, desenvolvido por Gramsci, o qual compreende a „realidade 

efetiva‟ como uma relação de forças em contínuo movimento, caracterizada como o 

momento causal de sua dinâmica ontológica3, que mediante a análise correta pode 

fornecer elementos que possibilitem a transformação da realidade (COUTINHO, 

2011).  

Analisar as situações colocando o problema da estrutura e superestrutura, 

para que possamos chegar a uma justa análise das forças que atuam na história de 

um determinado período, e assim com base no conceito das relações de força 

realizar a análise dos momentos da estrutura e das relações de forças políticas, e 

sobre este último momento considerar o momento catártico, que se consubstancia 

na passagem do momento meramente econômico ao momento ético político, que 

caracteriza as relações hegemônicas4 (COUTINHO, 2011). 

Portanto, é necessário retomar a história geopolítica do Município de 

Carambeí, a formação de seu povo e as relações sociais, como pontua o próprio 

Gramsci (1984, p. 29): 

 

Seria interessante estudar concretamente, em um determinado país, a 
organização cultural que movimenta o mundo ideológico e examinar o seu 
funcionamento prático. Um estudo da relação numérica entre o pessoal que 
está ligado profissionalmente ao trabalho cultural ativo e a população de 

                                                             
2
 Gramsci considera que é necessário distinguir entre movimento orgânico e conjuntural, sendo o 

primeiro caracterizado pela amplitude e relativa permanência mediata e o segundo pelo limitado 
alcance histórico devido à atuação imediata (COUTINHO, 2011). 
3
 A proposição de um „dever ser‟ em Gramsci, no sentido da possibilidade de evolução do homem por 

meio da liberdade do querer em direção a um fim, tendo como ponto de partida a „realidade efetiva‟, 
consciência das condições objetivas (GRAMSCI, 1984; COUTINHO, 2011). 
4
 Isso remete ao sentido „amplo de política‟, que Gramsci (1984) considera a partir do conceito de 

„catarse‟, que se consubstancia na possibilidade da passagem da necessidade a liberdade, a partir de 
determinadas condições históricas.   



 
 

  

19 
 

cada país seria igualmente útil, bem como um cálculo aproximado das 
forças livres. A escola – em todos os seus níveis – e a igreja são as duas 
maiores organizações culturais em todos os países, graças ao número de 
pessoal que utilizam. Os jornais, as revistas e a atividade editorial, as 
instituições escolares privadas, tanto enquanto integram a escola de 
Estado, como enquanto instituições de cultura do tipo das universidades 
populares. Outras profissões incorporam em sua atividade especializada 
uma fração cultural não desprezível como a dos médicos, dos oficiais do 
exército, da magistratura. Entretanto, deve-se notar que em todos os 
países, ainda em que em graus diversos, existe uma grande cisão entre as 
massas populares e os grupos intelectuais, [...].  

 

Em relação a esses pontos fundamentais presentes na leitura marxista de 

Gramsci, a busca pela verdade em relação ao processo da participação política da 

comunidade carambiense, no desdobramento do Plano Nacional durante a década 

de 2001 a 2010 e na elaboração do Plano Municipal de Educação é pautada na 

historicidade, já que o próprio Marx diz: 

 

É preciso que, em cada caso, a observação empírica ponha em relevo – de 
modo empírico e sem qualquer especulação ou mistificação – o nexo 
existente entre a estrutura social e política e a produção. A estrutura social e 
o Estado nascem continuamente do processo vital de indivíduos 
determinados, porém esses indivíduos não como podem aparecer à 
imaginação própria ou dos outros, mas tal e qual realmente são, isto é, tal 
como atuam e produzem materialmente e, portanto, tal como desenvolvem 
suas atividades sob determinadas limitações, pressupostos e condições 
materiais, independentemente de sua vontade. (MARX E ENGELS, 2007, p. 
50). 

 

A respeito da atividade social do homem, ao indagar o que é o homem e de 

que forma olhamos para esse homem é que Gramsci (1984, p.43) contribui para a 

análise da constituição da política educacional municipal: 

 

A afirmação de que a „natureza humana‟ é o „conjunto das relações sociais‟ 
é a resposta mais satisfatória porque inclui a idéia de devenir: o homem 
„devém‟, transforma-se continuamente com as transformações das relações 
sociais; e, também, porque nega o „homem em geral‟: de fato, as relações 
sociais são expressas por diversos grupos de homens que se pressupõem 
uns aos outros, cuja unidade é dialética e não formal. 

 

Ao trabalhar com as categorias e conceitos, adotamos como metodologia de 

investigação, a pesquisa documental a partir das bibliografias e documentos oficiais 

referentes à formalização jurídica dos aparatos legais, e os testemunhos orais, 

concebidos por meio de sete entrevistas semi-estruturadas realizadas com a 

Secretária Municipal de Educação e Cultura de Carambeí - gestão 2005 a 2008, com 
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a assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Carambeí 

(SMEC). E ainda, com os depoimentos da Presidente e da Secretária do Conselho 

Municipal de Educação (CME) – gestão 2005 a 2006, bem como da coordenadora 

pedagógica de uma das instituições de ensino municipal, que esteve presente na 

reunião para composição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Plano 

Municipal de Educação. Em relação aos membros da referida Comissão, 

entrevistamos uma Professora da rede municipal de ensino, representante do corpo 

docente municipal e a representante do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente. Sendo esses os envolvidos no processo de construção e 

acompanhamento do Plano Municipal de Educação do Município de Carambeí – PR. 

O intuito foi delimitar, sem por outro lado, enclausurar os conceitos, 

abordando-os de forma a possibilitar a leitura da realidade contextualizada, no 

período das décadas de 1990 e 2000, com a tarefa de solapar a lógica mecanicista 

de realizar ciência, ou seja, estruturando o discurso de maneira a possibilitar o fluxo 

das ideias e dos conceitos utilizados por Gramsci, pautando as análises realizadas 

no conceito de devir histórico. 

Nesse sentido, a trajetória do Plano Nacional de Educação foi alvo da 

investigação, tendo como objeto a ser investigado o Plano Municipal de Educação, 

que se apresentou como peça jurídica de análise do processo democrático de 

construção do planejamento educacional municipal. Cujos encaminhamentos 

levaram em conta a sua adaptação no planejamento das políticas públicas 

municipais, e a participação da sociedade civil no controle social em relação a sua 

elaboração, considerando que neste trajeto apresentaram-se planos de governo que 

delimitaram a atuação política dos participantes. 

As pretensões da pesquisa, fundamentadas pelos conceitos, propiciaram a 

leitura da realidade, não obstante, fez-se necessário contextualizar a situação 

econômica e política presente na modernidade, no cenário mundial e os reflexos das 

mudanças ocorridas no final do século XX e início do século XXI, posicionando as 

relações sociais impressas pelo modo de produção capitalista e a presença da 

sociedade civil no controle social e do Estado brasileiro nesse contexto. 

Como elemento específico a respaldar a investigação, no que diz respeito ao 

trâmite, formulação e encaminhamento do Plano Nacional de Educação, a base da 

pesquisa fundamentou-se em Saviani (2004), Valente (2001), e Lima (2011), os 
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quais posicionam a atividade acadêmica de suas obras em uma concepção crítica 

da constituição das políticas educacionais no país. 

Sendo assim, analisamos a década de 1990, partindo da construção teórica 

alicerçada nos conceitos e categorias presentes no materialismo histórico dialético, 

que entende a dialética como o método que nos permite conhecer a realidade no 

seu dinamismo e nas inter-relações.  

Assim, o trabalho está estruturado em três capítulos, dispostos a fundamentar 

teoricamente o objeto de pesquisa, compondo as análises pertinentes à realidade 

estudada, estando delimitados os determinantes estruturais que imperaram para a 

consolidação do Estado moderno e das demandas sociais brasileiras, entre estas as 

educacionais. 

No primeiro capítulo, pontuamos os fatos que compuseram a elaboração do 

Plano Municipal de Educação do Município de Carambeí – PR, discorrendo sobre as 

implicações decorrentes do processo histórico, político e administrativo presente na 

constituição do Município de Carambeí, ressaltando as prerrogativas elencadas na 

reforma educacional dos anos de 1990, no que se refere à formalização de Planos 

Municipais de Educação.  

Sobre esta peça legal, descrevemos a trajetória de sua elaboração, 

privilegiando as informações que possibilitam a compreensão dos desdobramentos 

das ações pertinentes ao planejamento educacional do Município de Carambeí - PR. 

Nesse processo investigativo, perante os limites impostos pela sistemática 

mundializada do capitalismo e da possibilidade de rompimento com seus ditames, 

apresentamos a presença da participação da sociedade civil no controle social 

mediante a manutenção ou transformação das situações pré-estabelecidas. 

Sobre os trilhos dos pactos firmados nas conferências de Jomtien (1990) e de 

Dakar (2000), e tendo como ponto de partida a complexidade de elementos que 

coadunam nas promessas de desenvolvimento econômico expresso pelo sistema 

capitalista, equacionados junto a empréstimos financeiros, estes vinculados a 

enquadramentos e exigências direcionadas a elaboração do planejamento 

estratégico do Estado. No segundo capítulo apresentam-se as análises e os 

processos referentes ao planejamento da política educacional brasileira delineada a 

partir dos condicionamentos estruturais, bem como o reflexo dessa conjuntura na 
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elaboração e execução dos serviços prestados por parte do Estado na área 

educacional. 

No último capítulo, discorremos sobre a presença das políticas neoliberais na 

reforma do aparelho do Estado, tendo como ponto de partida a análise do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) de 1995, que se 

consubstanciou na peça principal da reforma econômica engendrada pelas políticas 

neoliberais brasileiras. Percorremos os caminhos fundamentados pelos principais 

agentes intelectuais de preservação e manutenção dos ditames capitalistas, com o 

intuito de expor o reflexo das ações desenvolvidas pela democracia capitalista nos 

países periféricos do sistema.  
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CAPÍTULO 1 - POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL MUNICIPAL: A 
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 
CARAMBEÍ 

Em 2001, o governo federal aprovou o Plano Nacional de Educação. O 

processo engendrado naquele período provocou nos estados, processos singulares 

de construção dos Planos Estaduais de Educação e, em decorrência desses, dos 

Planos Municipais. Cada processo, apesar de singular, já tinha a priori as 

orientações das decisões fixadas em âmbito federal, decorrentes de orientações 

externas, portanto, com determinantes do contexto de mundialização. Estudar o 

singular, nesse caso, é desvelar a concretização do universal, é a partir dele 

reconhecer elementos que o determinam e poder compreendê-lo para além da 

aparência, percebendo, portanto, as suas múltiplas determinações. 

Como já indicamos, nosso objetivo é realizar, nesse contexto, a análise da 

construção do Plano Municipal de Educação de Carambeí. Assim, organizamos o 

capítulo em três tópicos: no primeiro tópico iremos descrever a história e 

caracterização do município, apontando os acontecimentos que promoveram a 

consolidação da jovem cidade de Carambeí.  

No segundo tópico, organizado em duas partes, destinamos a primeira delas 

para contextualizar a estrutura do Plano Municipal de Educação, e a segunda para 

realizar as análises referentes ao processo de sua elaboração, contendo os 

apontamentos referentes à condição participativa da sociedade civil no Controle 

Social, a partir dos depoimentos dos sujeitos envolvidos. 

O terceiro tópico é composto por uma apresentação teórica, fundamentada na 

concepção gramsciana de sociedade civil, no sentido de vincularmos as questões 

relativas às relações estabelecidas entre esta e o seu caráter participativo perante a 

construção das políticas públicas a partir do exercício de controle social. 

As análises aqui apresentadas nascem de algumas questões: como se 

constituiu o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Carambeí – 

PR? Esse processo potencializou a participação e o controle social? Qual a relação 

desse processo com o planejamento das políticas públicas em âmbito nacional? 

Qual o impacto da reforma do Estado e das orientações das agências internacionais, 

nos anos 1990, na definição das políticas públicas nacionais, estaduais e 

municipais? 
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1.1 HISTÓRIA E CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Carambeí é um jovem município dos Campos Gerais do Estado do Paraná, 

que conquista sua emancipação política com o desmembramento dos municípios de 

Castro-PR e Ponta Grossa-PR5, na data de 13 de dezembro de 1995, sob a Lei 

Estadual n. 11.225.  

Localizado na posição central da microrregião de Ponta Grossa, na 

mesorregião Centro-Oriental do Estado, sendo a maior parte de sua extensão 

territorial situada no Segundo Planalto Paranaense, e uma pequena fração oriental 

no Primeiro Planalto, a uma altitude 1.120 metros acima do nível do mar, 

compreendendo uma extensão territorial de 645.422 Km² (CARAMBEÍ, 2007). 

Utilizando o sistema de coordenadas geográficas, a sede do município 

encontra-se no cruzamento do paralelo de latitude 24º 57‟ 08” sul, com o meridiano 

de longitude 50º 05‟ 33‟‟ oeste. Quanto a hidrografia local, o território municipal está 

contido na Bacia do Rio Tibagi, que recebe a importante contribuição da sub-bacia 

do Rio São João, abastecedor da cidade e das indústrias presentes no município 

(CARAMBEÍ, 2007).    

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ NO ESTADO DO PARANÁ 

 

Fonte: IPARDES. Perfil Municipal, 2014. 

 

                                                             
5
 Até 1997, Carambeí era distrito do Município de Castro-PR e parte de dois distritos de Ponta 

Grossa-PR, sendo eles Periquitos e Sede (CARAMBEÍ, 2007, p. 63). 



 
 

  

25 
 

Ao nos remetermos a constituição histórica da singularidade, respaldada pela 

análise do movimento orgânico, reconstruímos a história da formação econômica e 

política do município partindo do século XVIII, período em que a área que 

compreendia os limites territoriais do Município de Carambeí pertencia a Sesmaria 

de Pedro Taques de Almeida, cujo nome do município deriva de uma das fazendas 

desta Sesmaria6: Guarumbehy. A partir desse momento, a fazenda Guarumbehy, 

estando sob a má administração de Pedro Taques de Almeida, em meados de 1854, 

vai a leilão, sendo arrendada diversas vezes. Com o passar dos anos a fazenda 

Carambeí foi sendo subdividida até ser permutada por outra fazenda em 1906 

(SATO, 2008). 

A empresa de trens de ferro e estradas de ferro, a Brazil Railway Company 

realizou a negociação, apropriando-se das terras com o objetivo de colonizar a 

região, fomentar a produtividade agrícola e preencher os seus vagões com produtos 

e passageiros que transitariam na região.  

É necessário, situar as formas de apropriação do excedente e a expansão do 

mercado de trabalho remunerado monetariamente, no intuito de entendermos o 

movimento do capital e as transformações sociais ocorridas no período da expansão 

das estradas de ferro e da chegada de um número expressivo de imigrantes nesse 

período histórico. 

Em relação ao mercado de trabalho remunerado monetariamente, que tem 

sua marca na gradual substituição da força-de-trabalho escrava pelo trabalho 

assalariado, pautada na interdição do tráfico de escravos, em 4 de setembro de 

1850 no governo conservador de Eusébio de Queiroz, evidencia-se um aumento da 

demanda interna de força-de-trabalho assalariada (JAGUARIBE, 1972, p. 159).    

Nesse período, o terreno para as transformações sociais da colônia estava 

pronto para suceder alguns ajustes na formação da produção interna e externa, em 

vista a industrializar o país, e com isso: 

 

                                                             
6
 Diante a dificuldade de manter o sistema de arrendamento, a Coroa cria o sistema de capitanias 

hereditárias que é malogrado pela dificuldade de explorar as novas terras, o que chama atenção é o 
mecanismo adotado nos primórdios da colonização, que indicam a descentralização e a desoneração 
do Estado português dos altos custos advindos da manutenção da exploração da terra e da 
salvaguarda de seu domínio mediante as constantes invasões de franceses e holandeses ao 
território, que passando a arrendatários ou donatários a manutenção e exploração da nova colônia 
(JAGUARIBE, 1972). 
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Visava-se, com a extinção do tráfico, a desviar para a indústria os vultuosos 
capitais que até então se aplicavam no financiamento da importação de 
escravos. Quanto à mão-de-obra rural, inicia-se a substituição do braço 
escravo, decrescente pelo emprego de imigrantes europeus, que afluem em 
média, à razão, segundo Calógeras, de 15.000 por ano, contra apenas 
cerca de 19.000 imigrantes estabelecidos até 1850. (JAGUARIBE, 1972, p. 
163). 

 

Nesse processo de industrialização segundo Caio Prado Júnior apud 

Jaguaribe (1972), o Brasil no decênio subsequente a 1850 apresenta um 

crescimento de 62 empresas industriais, 14 bancos, 3 caixas econômicas, entre 

outros, 8 estradas de ferro, embora predomina-se até a nova república o modelo 

agrário.  

Como o modo de produção capitalista foi sendo implantado paulatinamente 

diante da ampliação do mercado interno, contudo sem profunda ruptura com a 

estrutura agrária tradicional (FRAGOSO, 1990), sucedeu-se, com a ampliação da 

força-de-trabalho assalariada e a implantação da recente industrialização, a 

necessidade de fortalecer e formalizar os critérios para a legalização e o 

estabelecimento do imigrante europeu no país. 

A necessidade desse excedente de força-de-trabalho, e a substituição do 

trabalho escravo, sob as determinações elencadas anteriormente, propiciou o 

incentivo à vinda do imigrante europeu. Ao focalizarmos o processo de 

desenvolvimento da implantação da Companhia de Estrada de Ferro e a vinda do 

imigrante holandês na região dos Campos Gerais – Paraná, no início do século XX 

percebe-se algumas características prevalentes no processo de desenvolvimento 

dessas colônias, considerando as transformações sociais e econômicas neste 

período. 

Isso expressa, a característica de um mercado mundial criado pela grande 

indústria que Marx & Engels (1998, p. 11 - 12), identifica na descoberta do 

continente americano a fase preparatória de sua expansão, aludindo:  

 

A indústria moderna estabeleceu o mercado mundial, para o qual a 
descoberta da América havia aberto caminho. Este mercado desenvolveu 
enormemente o comércio, a navegação, a comunicação por terra. Este 
crescimento afetou novamente a extensão da indústria; e, na mesma 
medida em que a indústria, o comércio, a navegação e as estradas de ferro 
se estendiam, a burguesia se desenvolvia, aumentava o seu capital e 
deixava para trás todas as classes provenientes da idade média. 
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As relações de produção e o desenvolvimento tecnológico possibilitaram a 

expansão e a transformação nos modos de vida, inclusive o domínio político da 

classe burguesa e a reorganização jurídica do Estado. Nesse movimento avultam, a 

abolição da escravatura e a imigração de inúmeros sujeitos à procura de melhores 

condições de vida e oportunidades, sob a égide do modo de produção capitalista 

que vai se estabelecendo no mundo, gerando quadros de conflitos, miséria e 

expropriação. 

Considerando que a grande indústria não atinge o mesmo grau de 

desenvolvimento nas aglomerações do mesmo país (MARX, 1977), no sul do Brasil, 

com a crescente expansão das estradas de ferro, os imigrantes holandeses7, que 

em busca de novas oportunidades de trabalho, chegaram 1909 e instalaram-se na 

região de Irati que mais tarde ficou conhecida como Colônia Irati e Barra Mansa, e 

em 1938 recebeu seu nome atual de Colônia Gonçalves Júnior, em homenagem ao 

Diretor Geral do Serviço de Colonização do Governo Federal (GALLAS & GALLAS, 

2012): 

 
Por volta de 1911, três famílias de colonos holandeses que haviam tentado 
se estabelecer na colônia Gonçalves Junior, em Irati (Pr) em 1909, vieram 
para tentar a vida em outra região, Carambeí, onde a companhia de 
estradas de ferro, Brazil Railway Company oferece terras em bons termos, 
além de trabalho na construção da ferrovia Ponta Grossa-Castro

8
. (SATO, 

2008, p. 43). 

 

A ferrovia inglesa Brazil Railway Company (BRC), ainda fornecia algumas 

vacas para produção de leite, bem como sementes para produção de subsistência 

que motivou a permanência destas famílias e a progressiva chegada de novos 

imigrantes dos países baixos. 

O objetivo inicial BRC era implantar nesta região um núcleo de colonização, 

que se dedicasse à agropecuária, viabilizando a operação da ferrovia pelo transporte 

de cargas e passageiros. Com a implantação dos trilhos da estrada de ferro, os 

imigrantes holandeses de Irati, devido a problemas encontrados nesta região, 

buscam novas oportunidades no novo assentamento. 

                                                             
7
 Parafraseando Harvey (2013), o imigrante expropriado, que busca novas oportunidades, é a 

expressão do ajuste global do capitalismo, no sentido da colonização do „novo mundo‟ e que não 
resolve as contradições de classe, apenas as projeta no tempo e no espaço geográfico. 
8
 Três famílias constituídas por Jan Vriesman, Leendet e Jan Verschoor. 
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Com isso, em 4 de abril de 1911, Leendert Verchoor tornou-se o primeiro 

holandês a assinar o contrato com a BRC, sendo essa a data a ser considerada 

como o início da colonização. O fato dos interesses da BRC coincidir com os 

interesses dos neerlandeses, além de ter estruturado a vida dos colonos, com 

financiamentos, terras e incentivos, é considerada por Gallas & Gallas (2012) como 

o primeiro fator de sucesso da colonização holandesa em Carambeí. 

Nesse período, o Paraná vivia um clima de revoltas, pelas condições de 

trabalho, marcada pela Guerra do Contestado (IANNI, 1985) que se consubstancia 

na ocupação de terras em uma faixa de 15 km de cada lado da ferrovia Brazil 

Railway Company, que ao adquirir as ações da Estrada de Ferro São Paulo - Rio 

Grande9, e que em virtude do cumprimento do contrato de construção da estrada de 

ferro, recebeu as terras ocupadas por posseiros, sendo estas declaradas devolutas 

pelo governo10, assim iniciou-se um processo de desocupação.  

O fato gerou a revolta dos residentes das áreas ocupadas nos limites do 

Estado do Paraná e do Estado de Santa Catarina, que sob um número de 20.000 

sertanejos e desempregados, liderados por um monge peregrino, iniciam a Guerra 

do Contestado, que ocorreu entre 1912 a 1916, tendo o seu desfecho a partir da 

intervenção das forças armadas dos dois estados e da força nacional11 (GALLAS & 

GALLAS, 2012). 

Como na região de Carambeí havia a predominância de imigrantes de várias 

nacionalidades, não ocorreram problemas de desocupação de posse e o movimento 

de revolta instalado nos limites do Estado do Paraná não se disseminou para esta 

localidade, sendo que: 

 

Os colonos de outras nacionalidades, franceses, belgas, poloneses, todos 
deixam Carambeí, tão logo, que não se precisava mais de empregados para 
os serviços da Railway Company. Somente os holandeses e alguns 
alemães ficaram, principalmente graças ao gado leiteiro, graças à produção 
de laticínios. (MEER, s/d, p. 15). 

                                                             
9
 Segundo Caio Prado Júnior (1973, p. 253), a estrada São Paulo-Rio Grande teve um grande papel 

histórico, pois, serviu para articular esses três territórios ao resto da colônia evitando seu 
desmembramento em virtude da disputa de posse dessas terras pelos espanhóis.  
10

 Segundo Cavalcanti (2005), “No período colonial, o termo “terra devoluta” era empregado para 
designar a terra cujo concessionário não cumpria as condições impostas para sua utilização, o que 
ocasionava a sua devolução para quem a concedeu: a Coroa. Com o tempo, esse termo passou a ter 
o significado de vago.” – Disponível em 
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao02/materia02/ 
11

 Conforme Max Weber apud Poulantzas (1985), o Estado capitalista detém o monopólio da violência 
física legítima.  
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Assim, os imigrantes Ari de Geus e Jacó Voorluys que chegaram da Holanda 

em dezembro de 1911, ao perceberem que os planos da BRC não deram certo, 

pediram licença para produzir e industrializar o leite das vacas em casa. Isso 

propiciou uma nova forma econômica aos colonos a partir da fabricação do queijo de 

alta qualidade, o qual ficou conhecido como Batavo e reconhecido nos anos de 

1960, como um tipo de queijo especial (MEER, s/d.). 

A existência de concorrência na fabricação do queijo, tendo em vista que a 

individualização na fabricação do produto causava desconforto a recente 

comunidade, que percebeu na redução do lucro dividido para cada produtor, 

gerando uma disputa interna. Considerando que “A concorrência tende sempre a 

produzir monopólio e, quanto mais feros a concorrência, mais rápida é a tendência à 

centralização.” (HARVEY, 2013. p. 277), foi fundada em 1925 a Sociedade 

Hollandezza de Laticínios BATAVO, sendo a primeira cooperativa de produção no 

Brasil, que iniciou em julho daquele ano parcialmente suas atividades e no mês de 

agosto começou a primeira entrega de leite, com oito fornecedores (SATO, 2008). 

A educação na colônia foi organizada pelos próprios imigrantes, e era 

estruturada nos moldes religiosos, muito embora o país passasse por uma luta entre 

as posições católicas e dos escolanovistas na década de 1930, a educação da 

colônia era fundamentada na religião reformada, com manutenção da cultura12 e do 

idioma holandês.  

Como a escola nacional não estava habilitada a ensinar o imigrante, os 

próprios colonos educavam os seus filhos, e com professores holandeses, vindos da 

Holanda, até a década de 1930 a colônia holandesa não seguia o sistema nacional 

de ensino. A primeira escola oficialmente institucionalizada foi denominada 

„Carambeí - Pilatus‟. Na década de 1970 a escola transformou-se na Escola 

Evangélica de Carambeí, tendo como entidade mantenedora a Igreja Evangélica 

Reformada (CORDEIRO, 2007). 

A Educação Nacional passava por um movimento em prol da escola pública, 

por meio dos pioneiros que sob a ideia de Plano Nacional de Educação, que 

segundo Saviani (2004), carrega o caráter de instrumento de controle político-

                                                             
12

 A cultura é o elemento de unificação de um número maior ou menor de indivíduos e que se 
entendem entre si em diversos graus (GRAMSCI, 1984, p. 36). 
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ideológico, muito embora isso não tenha repercutido em mudanças na educação da 

colônia holandesa em Carambeí. 

A década de 1950, conforme Bresser-Pereira (1977) foi marcada por um novo 

modelo de subdesenvolvimento o qual se denominava subdesenvolvimento 

industrializado, portanto: 

A industrialização que então ocorre é realizada basicamente com capitais 
nacionais, a partir de pequenas empresas, que reinvestem seus lucros. A 
tecnologia é simples e trabalho intensiva, as economias de escala são 
pequenas, permitindo a instalação rentável de empresas de tamanho 
relativamente reduzido. Uma série de setores industriais orientados para a 
produção de bens leves de consumo, muito dos quais já existiam antes dos 
anos trinta, como é o caso da indústria têxtil, da indústria de alimentação, da 
indústria de confecções, da indústria de couro, da indústria de móveis, da 
indústria metalúrgica e cerâmica para fabricação de utensílios domésticos – 
todas essas indústrias terminam de ser instaladas durante os anos trinta e 
quarenta. (BRESSER-PEREIRA, 1977, p. 212 . 

 

Nesse período, a colônia holandesa de Carambeí caracterizando-se pela 

economia baseada na pecuária leiteira, sendo a sua principal fonte econômica, e 

diante do movimento de industrialização expresso acima, no dia 1º de março de 

1954, em Assembleia Geral, constitui a Cooperativa Central de Laticínios do Paraná 

(CCLP). 

 

[...] tendo por escopo industrializar e comercializar o leite fornecido pelos 
produtores das duas cooperativas singulares, denominação dada às 
cooperativas independentes das comunidades de Carambeí e Castrolanda. 
Em 1957 esta cooperativa uniu-se também à Cooperativa Agrícola de 
Arapoti, formando a Cooperativa de Laticínios do Paraná, que representa 
hoje uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. (GALLAS & GALLAS, 2012, 
p. 58). 

 

Tendo em vista a adoção do sistema de cooperativismo, os associados 

passaram a possuir vantagens, entre elas assessoramento técnico, busca de melhor 

preço no mercado, suprimindo a concorrência entre os cooperados, bem como a 

facilidade na compra de insumos e implementos (SATO, 2008). 

O papel do Estado, por meio do Ministério da Agricultura, foi colaborar com a 

importação de máquinas para a colônia holandesa de Carambeí, realizando a 

revenda a preço de compra, tendo o Banco do Brasil como credor ao longo prazo, 

em relação ao financiamento de máquinas e a construção da fábrica (MEER, s/d, p. 

39). 
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Portanto, mediante essas relações sociais determinadas econômica e 

politicamente, tendo em vista, as necessidades provenientes do povoamento em 

Carambeí resultam, que: 

 

O modelo de cooperativismo praticado em Carambeí vai além, pois 
transformaram Carambeí e os arredores numa localidade quase 
independente, com infraestrutura direta ou indireta proporcionada pelos 
seus serviços. O antigo núcleo, que em 1911 era composto por apenas 
cinco famílias, é agora dotado de atendimento médico 24 horas, de 
farmácia, rede de água encanada, iluminação a mercúrio na sua avenida 
principal, asfalto, linha de ônibus circular, telefone (DDD), correios, 
supermercados, diversas lojas, bancos e postos de gasolina. (CARAMBEÍ, 
2006, p. 8). 

 

Percebemos que o processo da grande expansão do capitalismo 

mundializado exposto por Marx, refletiu na configuração de uma nova colônia e na 

forma como se desenvolveu, considerando que a Cooperativa apresentou grande 

crescimento, após a segunda guerra mundial e nos anos de 1970 representou a 

década de seu maior desenvolvimento (GALLAS & GALLAS, 2012). 

Nesse período, ocorreu a expansão da pesquisa para a agricultura, sob a 

égide da Revolução Verde, o Banco Mundial cria e difunde o Grupo Consultivo para 

a Pesquisa Agrícola Internacional. Essa nova linha de atividade do Banco Mundial 

tinha como objetivo difundir carteiras de empréstimos para o desenvolvimento do 

setor agrícola nos países da periferia do capitalismo, entre eles o Brasil, bem como 

investir na produção e comercialização dos insumos da Revolução Verde13 

(PEREIRA, 2010). 

Disso, podemos constatar conforme Gallas & Gallas (2012), que o segundo 

fator responsável pelo sucesso da instalação dos imigrantes, foi a capacidade 

destes conduzirem seu trabalho, pautados em um modelo de gestão eficaz, citando 

a década de 1960 a introdução do sistema LOVO que significa na tradução para o 

português Agricultura/pesquisa/difusão/ensino, com o intuito de desenvolver a 

                                                             
13

 A concepção que fundamenta as bases conceituais da Revolução parte do princípio que a fome e a 
pobreza no mundo são um problema vinculado à produção. Assim, foi concebida como um pacote 
tecnológico – insumos químicos, sementes de laboratório, mecanização, entre outros – com base 
ideológica no progresso, caracterizou-se como uma ruptura com a história da agricultura. Disponível 
em: 
<file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dicion%C3%A1rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_do_Campo.pd
f> Acesso em: 04 out. 2014. 
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agricultura holandesa. Essa estrutura culmina em 1984, na criação da Fundação 

ABC, com sede em Castro, na PR-151, em atividade atualmente.  

Em 1998, os associados da Cooperativa Central de Laticínios do Paraná, 

planta Carambeí, vendem parte de suas ações a empresa Parmalat14, que cria a 

indústria de Alimentos Batávia S/A. No ano 2000, a empresa Perdigão Agroindustrial 

S/A, adquire as ações do Frigorífico Batávia S/A. A marca Batavo e o abatedouro da 

Cooperativa Central, que encabeçam a comercialização dos produtos processados a 

partir da carne suína e de aves, tornando-se o maior empregador local (CARAMBEÍ, 

2007). 

 A partir de 2009 a marca Batavo é gerida pela Brasil-Foods, empresa criada 

por meio da fusão entre a Perdigão e a Sadia S/A, caracterizando a expansão das 

grandes empresas capitalistas e a formação dos grandes monopólios e oligopólios 

industriais que, “[...] rebaixou a base nacional da indústria até o rés do chão”. (MARX 

& ENGELS, p. 15, 1998) 

Apesar dos percalços que levaram ao fim de parte da cooperativa, a colônia 

holandesa mantem-se com as atividades agrícolas e pecuárias. A cidade cresceu 

demograficamente, constituindo-se em um município miscigenado cultural, religiosa 

e etnicamente, possibilitando no dia 3 de dezembro de 1995, realizar um plebiscito, 

que contou com o comparecimento de 95% da população as urnas, consolidando a 

emancipação política do município com 93,6% dos votos representando 3.844 votos 

favoráveis de 4.104 comparecimentos (CARAMBEÍ, 2006).  

Cumprindo o que prevê a Constituição Federal do Brasil no seu Título III Da 

organização do Estado – Capítulo I – Da organização político-administrativa:  

 

§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei 
complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos 
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados em forma de 
lei

15
. (BRASIL, 2014).  

 

                                                             
14

 No ano 2000, a Perdigão Agroindustrial S/A adquire as ações do Frigorífico Batávia S/A, assumindo 
a gestão da empresa na divisão de Carnes. No ano de 2006, a Perdigão S.A. adquire o controle 
acionário da empresa, reforçando a estratégia de expansão da marca Batavo, passando a deter o 
controle total da Batávia. Fonte: <http://www.batavo.com.br/paginas.cfm?area=0&sub=62> Acesso 
em 23 set. 2014. 
15

 Redação advinda da Emenda Constitucional n. 15, de 12 de setembro de 1996. 

http://www.batavo.com.br/paginas.cfm?area=0&sub=62
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Diante disto, alguns municípios brasileiros que se encontravam na condição 

de distrito passaram a emancipar-se. Carambeí formalizou sua emancipação política 

e passou a compor o rol de municípios, com a responsabilidade de adequar-se à 

legislação brasileira e a formalizar os encaminhamentos que comporiam a sua 

efetivação como novo município. 

Resgatando a composição da participação da comunidade, evidenciamos que 

esta se efetivou mediante organizações comunitárias e setoriais, aonde aquelas 

representavam e representam o envolvimento comunitário através de associações 

de bairros, e da consolidação de entidades filantrópicas sob a liderança da Igreja 

Evangélica Reformada:  

 

[...] citando-se a Creche Betel, Lar Jardim Nova Aurora, a Esco-Lar 
(contraturno escolar) e Prosar (Programa de Saúde e Assistência Rural). 
Essas iniciativas tiveram complemento, a partir dos anos 1970, com a 
implantação da paróquia católica, também envolvida em promoção social 
em entidades como o Lar Santo Antonio e o Albergue de Deus (que na 
realidade, é um contraturno escolar). (CARAMBEÍ, p. 137, 2007). 
 

As organizações setoriais consubstanciaram-se e consubstanciam-se, nos 

clubes recreativos encontrados na Colônia Holandesa, bem como pela presença do 

Rotary Club, e da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, que reúne o 

empresariado de origem não rural e que ainda mantem seus laços por meio da 

cooperativa (CARAMBEÍ, 2007).  

Diante desses aspectos é necessário ressaltar que:  

 

O terceiro fator determinante para o sucesso da imigração holandesa no 
Brasil foi à parceria da religião com a educação e a valorização desta na 
construção de uma sociedade sustentável e justa, como os jesuítas e 
beneditinos já tinham feito nos séculos XVII e XVIII, aliando conhecimentos 
e informações com uma educação moral sólida, premissas que a Igreja 
Evangélica Reformada dos holandeses imigrados para os Campos Gerais 
do Paraná também defendia com convicção protestante. (GALLAS & 
GALLAS, 2012, p. 67). 

 

Característica registrada no Plano Diretor do Município que exprime a 

necessidade de manter viva as tradições e a coesão dos grupos, tendo a religião 

como um ponto chave, impedindo a formação social manifesta na diversidade étnica, 

a qual provoca um distanciamento dos sujeitos à resolução de problemas de ordem 

comunitária. 
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Portanto, durante seu processo histórico conclui-se que as relações sociais 

eram fragmentadas pela diferença de organização comunitária em virtude da cultura 

e das formas de envolvimento nos interesses coletivos, o que ocorreu, conforme 

aludido anteriormente, conforme o fortalecimento de organizações não 

governamentais, de forma setorial, marcada pela atuação das igrejas Reformada e 

Católica. Tendo ocorrido a primeira ocupação urbana de origem étnica diversa da 

colônia na década de 1960, constituindo a Vila Nova Holanda, que compreende o 

centro do município na atualidade, os brasileiros radicados ao antigo distrito passam 

a agregar uma nova cultura a já existente, a qual miscigenada não apresentava 

laços comunitários entre os representantes da colônia holandesa, e os alemães e 

italianos (CARAMBEÍ, 2007).  

A constatação de tal fato – da constituição de uma identidade municipal 

multifacetada, fragmentada – explica, de certa forma a quase ausência de 

participação e de controle social no processo de construção do Plano Municipal de 

Educação. Parte da população estava acostumada a submeter-se a uma cultura 

hegemônica, construída a partir de um processo de ocupação territorial, vinculado à 

ação de diferentes classes sociais. Isso acabou criando a cultura do „não participar‟, 

do abdicar do direito de ser sujeito de processos. 

A partir de então, pode-se inferir a existência de certa clivagem social e 

cultural na comunidade, de resto agravada pelas opções religiosas 

consubstanciadas pelos calvinistas, luteranos e católicos. Contudo, essas relações 

conflituosas são atenuadas após a emancipação do município em virtude da 

participação da comunidade em atividades cívicas e nos processos decisórios, de 

cunho político e administrativo municipal, dentre eles a elaboração do Plano 

Municipal de Educação de Carambeí (id.). 

Com a emancipação política do município, a Colônia Holandesa e a Vila Nova 

Holanda de Carambeí, passaram a compor o município, e a partir desse momento a 

„Vila‟16 torna-se o Centro do novo município, contendo o Paço Municipal, Câmara de 

Vereadores, delegacia de polícia, posto de saúde, serviço dos correios, biblioteca 

municipal, parque de máquinas, praça cívica, comércio.   

                                                             
16

 Vila era o termo utilizado para denominar a localidade que hoje ocupa a parte central do município 
(Definido pelo autor). 
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Dessa maneira, ocorreu a unificação de duas realidades que passaram a 

configurar o jovem Município de Carambeí. A partir de 1996, os representantes 

públicos e a população se depararam com a tarefa de organizar a estrutura política e 

jurídica, com um passado marcado pelas diferenças culturais e de distanciamento 

em relação a questões de interesse comum. 

No que diz respeito aos aspectos demográficos, ocorreram mudanças 

significativas no período de 2000 a 2013, conforme percebemos no quadro a seguir.  

 

QUADRO 1 – POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ 

 2000 2005 2010 

População total 14.860 17.127 19.163 

Urbana 10.494 12.088 13.918 

Rural 4.366 5.039 5.245 

Fonte: CARAMBEÍ, (2006).  
IPARDES (2013), Cadernos estatísticos 2009 e 2013.  

 

A comunidade economicamente ativa totalizou, em 2013, 9.061 pessoas das 

quais 8.473 pessoas encontram-se ocupadas em diversas atividades com 

predominância de 3.199 pessoas desenvolvendo atividades na agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca e indústrias de transformação17.  

Possuindo 10.159 empregos disponíveis, pudemos observar uma situação 

incomum de empregabilidade, sendo o número de empregos disponíveis, em virtude 

do dinamismo de sua indústria alimentar, superior ao número de habitantes ativos 

economicamente, tendo como consequência, a mobilidade diária de trabalhadores 

das cidades de Ponta Grossa e Castro. Isso acontece também no setor dos serviços 

públicos, em especial na área educacional que conta com a vinda de professores e 

técnicos cotidianamente destas cidades (CARAMBEÍ, 2007). 

Com um Produto Interno Bruto (PIB) de, R$ 860.467.000,0018, 

correspondendo ao predomínio econômico do setor primário e da industrialização 

intensiva de laticínios, de aves e suínos, bem como em paralelo, de um dinâmico 

setor de serviços de transportes, com um modesto comércio local o qual ainda 

                                                             
17

 Ipardes, Cadernos estatísticos (2013). 
18

Fonte:<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=410465&idtema=125&sear
ch=parana|carambei|produto-interno-bruto-dos-municipios-2011> Acesso em: 20 set. 2014. 
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favorece o deslocamento de seus munícipes aos grandes centros, como a cidade de 

Ponta Grossa, com o intuito de comprar e contratar bens e serviços de primeira 

necessidade (CARAMBEÍ, 2007). 

A economia do município é pautada na pecuária leiteira, base do 

desenvolvimento de sua estrutura econômica, e da grande parcela do PIB municipal, 

sendo a presença dessa atividade responsável por 38,48% do valor do PIB em 

relação às atividades industriais, 38,40% dos serviços e 14,08% das atividades 

agrícolas.  

Sua estrutura industrial tem como elemento a fabricação de lácteos e 

derivados do leite. A planta industrial é caracterizada pelo monopólio das empresas 

capitalistas, que absorveram parte da Cooperativa Central de Laticínios do Paraná 

no final da década de 1990.  Conta ainda com uma área agrícola com destaque para 

as culturas de soja, trigo, milho, feijão e aveia (IPARDES, 2013). 

É um município com uma influência religiosa marcante, com a presença de 

várias correntes religiosas, predominando 12.757 pessoas adeptas da religião 

católica, 34 pessoas da religião espírita e 5.789 da religião evangélica19. Dentre 

estes, se apresentam os adeptos da Igreja Evangélica Presbiteriana que somam um 

total de 681 pessoas, que na colonização do município, em 1911, representou um 

dos pilares de sustentação dos primeiros colonos e de sua instalação e 

desenvolvimento da colônia durante o século XX (GALLAS & GALLAS, 2012). 

Em relação ao índice de desenvolvimento humano, constatamos que em 

alguns aspectos há melhoria e em outros há indicação do agravamento dos 

problemas, como podemos perceber no quadro a seguir.  

 
QUADRO 2 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)

20
 DO MUNICÍPIO DE 

CARAMBEÍ/PR 

 2000 2013 

Esperança de vida ao nascer 69,748 75,17 

Taxa de alfabetização 92,42 95,69 

                                                             
19

Fonte:<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=410465&idtema=91&searc
h=parana%7Ccarambei%7Ccenso-demografico-2010:-resultados-da-amostra-religiao-> 
20

 Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH pretende ser 
uma medida sintética que representa a média aritmética entre três dimensões: saúde, renda e 
educação. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH> 
Acesso em 20 set. 2014. 
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Taxa bruta de renda per capita 276,057 711,50 

Frequência escolar  0,850 0,70 

Educação IDHM-E 0,899 0,640
21

 

Matrículas – Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (séries iniciais) 

1811 2204 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,785 0,728 

Fontes: CARAMBEÍ, (2006). IPARDES (2013), Cadernos estatísticos 2009 e 2013.  
 

No quadro a seguir apresentamos os indicadores de qualidade de vida no 

município. 

QUADRO 3 - QUADRO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO 

 2005 2013 

Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 12/1000 18,67/1000 

Abastecimento de água (nº de residências)  3.275 5.109 

Esgoto sanitário (nível de atendimento) 28% 76,14% 

Coleta de lixo (nível de atendimento) 85% 91,2% 

Emprego formal 72% 67,1%
22

 

Fontes: Prefeitura Municipal de Carambeí, 2006.  
IPARDES, Cadernos estatísticos 2009 e 2013.  
BRASIL (2014). 

 

Dentro deste contexto de transformações sociais, é necessário considerar que 

a década de 1990 foi estratégica para a consolidação do ideário neoliberal no Brasil, 

que diante do cenário de acordos internacionais mediados pelo Banco Mundial e 

organismos internacionais vinculados a esse movimento, o país Reforma seu 

aparelho de Estado, no Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 

1995, processo que apresentaremos com maiores detalhes no terceiro capítulo. 

Portanto, mediante a finalidade deste estudo, é necessário nos determos no 

movimento educacional brasileiro, que se configurou a partir desta década, que 

também apresentou um processo de reforma, estruturada no viés da Reforma do 

Aparelho do Estado sob a perspectiva de desenvolvimento e da universalização da 

                                                             
21

 Referência do IDHM-E nos cadernos estatísticos tem como data base o ano de 2010 (IPARDES, 
2009). 
22

Índice referente ao ano de 2010. Fonte: 
<http://aplicacoes.mds.gov.breadricarrega_pdf.phprel=panorama_municipal.pdf>, (BRASIL, 2014). 
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educação, tendo como marco a Conferência Mundial de Educação para Todos em 

Jomtien, na Tailândia, sob a coordenação do Banco Mundial, contando com a 

presença do governo brasileiro23. 

A estrutura e funcionamento das políticas educacionais brasileiras são 

organizados sob a égide dos preceitos definidos nesse movimento mundial, 

efetivando reflexos na elaboração da nova LDB nacional, n.º 9394 de 1996. Com a 

vigência desta peça legal, o recém-criado município assume a responsabilidade da 

manutenção dos Anos Iniciais e do Ensino Fundamental, conforme previsão da lei 

de municipalização do ensino básico, em seu Art.º 11:  

 

Os Municípios incumbir-se-ão de: V – oferecer a educação infantil em 
creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a 
atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos 
acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 2006). 

 

A educação de Carambeí está atrelada ao Sistema Estadual de Ensino do 

Paraná, cuja responsabilidade de manutenção e oferta da Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental são da Prefeitura Municipal, considerando os 

respectivos repasses financeiros da União e do Estado, bem como os termos de 

colaboração24. 

Com um orçamento realizado em 2013, os gastos com a educação, por meio 

do órgão do Executivo Municipal, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

perfizeram o montante de R$ 16.276.700,2025 de um total geral de R$ 

50.961.866,8326 do orçamento geral de despesa liquidada da administração pública, 

compreendendo um gasto de 31,93% de investimento orçamentário na área 

educacional, respeitando as obrigações constitucionais que determinam que o 

                                                             
23

 Iremos discorrer com mais detalhes no próximo capítulo. 
24

 Constituem-se repasses, a nível Estadual, o PETE que sob termo de colaboração o Estado repassa 
ao município subsídio relativo ao transporte escolar, e em nível Federal via, FUNDEB, PNAE, PNAT, 
referentes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Merenda Escolar, e ao Transporte 
Escolar, respectivamente, a União exerce função supletiva e redistributiva, conforme C.F. art. 211, § 
1º (BRASIL, 2001). 
25

 Fonte: Portal da transparência municipal da Prefeitura de Carambeí. Disponível em: 
<http://200.102.9.164:7474/esportal/scpdespesaorcamentaria.listUnidade.logic>. Acesso em 23 out. 
2014. 
26

 Fonte: Portal da transparência municipal da Prefeitura de Carambeí. Disponível em: 
<file:///C:/Users/usuario/Documents/Downloads/rel%20(1).pdf>. Acesso em 23 out. 2014.   
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montante financeiro aplicado na área esteja no limite mínimo de 25% para os 

municípios brasileiros.  

As escolas municipais apresentaram uma evolução na nota do IDEB27 em 

2013, cuja aferição realizada apontou um índice de 5,4 superando o índice de 5,1 

atingido em 2009, com isso figurando a maior nota entre os municípios dos Campos 

Gerais do Paraná. Note-se que os indicadores refletem o fluxo e a nota apresentada 

nos exames efetuados pelo Governo Federal, porém é necessário considerar que a 

mensuração por si só não indica a realidade, pois existe um movimento dinâmico 

que não se expressa na lógica objetiva dos números (VIEIRA, 2000). 

Também houve diminuição nos índices do analfabetismo. 

QUADRO 4 - TAXA DE ANALFABETISMO SEGUNDO AS FAIXAS ETÁRIAS – 2000 - 2010 

FAIXAS ETÁRIAS (anos) TAXA (%) 2000 TAXA (%) 2010 

De 15 ou mais  7,6 4,99 

De 15 a 19  1,6 0,81 

De 20 a 24  1,7 0,35 

De 25 a 29  2,5 1,05 

De 30 a 39  3,8 2,04 

De 40 a 49  9,0 4,21 

De 50 e mais  25,0 16,72 

Fonte: IPARDES, Cadernos estatísticos 2009 e 2013.  
 

Mediante os dados apresentados verificamos que ocorreu um aumento 

populacional, com melhora em algumas áreas, como exemplo o aumento da 

perspectiva de vida, nível de alfabetização dos munícipes, nível de atendimento de 

rede de esgoto, coleta de lixo. Contudo, cabe notar o aumento da mortalidade 

infantil, e uma diminuição no índice de analfabetismo, constatado nos quadros três 

(3) e quatro (4), respectivamente. 

Por outro lado, observamos que os índices educacionais regrediram, 

demonstrando o IDHM-E comparativamente em relação ao ano de 2000, bem como 

no aspecto relativo à frequência escolar, conforme o quadro dois (2). Muito embora 

                                                             
27

 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica instituído pelo Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), representa o indicador de desempenho da Educação Básica, configurando-se 
em um elemento balizador do planejamento das ações educacionais no país, sendo a média 6 a meta 
estipulada para os municípios brasileiros até o ano de 2022. (GENTILI & OLIVEIRA, 2013)  
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se apresentem como índices de referência para o conhecimento da realidade, o que 

gostaríamos de pontuar, é que nosso objetivo não é de analisar detalhadamente os 

fatores que implicaram para a configuração de tais mudanças, por outro lado, são 

dados que sinalizam e refletem os encaminhamentos produzidos pelos gestores 

municipais na elaboração e execução das políticas públicas municipais. 

A análise comparativa possibilita verificarmos uma melhora na infraestrutura, 

contudo os números referentes à Educação e Saúde que compõem o IDH – M, não 

obtiveram os mesmos índices da década de 2000, o que pode ser constatado no 

aumento da mortalidade infantil conforme o indicador apresentado no quadro 3, o 

qual contribuiu para regressão do posicionamento do município na classificação 

paranaense e nacional, sendo que, em 2000 ocupava a 52ª posição no estado e a 

941ª no país, passou a ocupar na década de 2010 a 89ª no Estado e 1081ª em nível 

Nacional28. 

Ainda pudemos constatar que em 2000 a população economicamente ativa 

estava na casa de 6.131 pessoas, das quais 5.411 estavam ocupadas nos diversos 

ramos de atividades com destaque para os ramos da agricultura e indústria de 

transformação, conforme já esboçado acima. A população economicamente ativa 

que compreendia 9.061 pessoas, das quais 8.473 ocupavam um total de 10.159 

empregos disponíveis, nesse sentido chama a atenção o aumento da população 

economicamente ativa em 201029, que indica a vinda de muitas famílias de outros 

municípios à Carambeí, fixando residência.  

Podemos sintetizar que o município da década de 2000 tem um aumento 

populacional em um curto espaço de tempo, pois com a sua emancipação, o caráter 

de colônia holandesa se descaracteriza, unindo esta a „Vila Nova Holanda‟, trazendo 

como consequência a necessidade de aumentar a infraestrutura. Novos loteamentos 

foram desenvolvidos nesse período. 

Citamos a ampliação da área urbana, com a organização dos Bairros, Jardim 

Bela Vista I, II e III, Jardim Eldorado, Centro Cívico e Jardim Novo Horizonte, tendo 

como consequência altos investimentos, como percebemos em relação à ampliação 

de ligações de esgoto sanitário e coleta de lixo, isso leva o município a realizar obras 

asfálticas, de construção de novas escolas. Isso exigiu várias ampliações nas 
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 Fonte: IPARDES, Cadernos estatísticos 2009 e 2013.  
29

 id.  
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estruturas de atendimento público30, viabilizadas por empréstimos junto ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), Paraná Cidade e outros. 

Isso resultou na implementação de um planejamento estratégico para os dez 

anos seguintes, compreendendo o período de 2007 a 2017, tendo como instrumento 

de „gerenciamento‟ a elaboração do Plano Diretor de Carambeí, o qual demonstra a 

precariedade e necessidade de investimento em um novo município que apresenta 

explosão na densidade populacional.      

Todos os elementos apresentados, até o momento, compõem importantes 

evidências que nortearam as análises posteriores e complementam os conteúdos 

extraídos das demais fontes de dados utilizadas, ou seja, entrevistas, documentos 

oficiais, e bibliografia pertinente ao tema, as quais se configuram em um conjunto de 

informações que possibilitam a análise do processo de elaboração do Plano 

Municipal de Educação do Município de Carambeí – PR.  

Portanto, buscamos nos dados objetivos, no sentido de evidenciar como 

ocorreu este processo, mediante a análise dos possíveis embates na efetivação das 

políticas públicas educacionais no município, desvelando como foi disposta a 

presença da sociedade civil, e a sua representatividade na efetivação das linhas 

diretivas do planejamento municipal, as quais representam a possibilidade de 

conquistas sociais, tendo em vista as necessidades fundamentais, ou no 

equacionamento da formalidade da democracia capitalista em cumprir protocolos 

previamente definidos sob a tutela do Estado e do mercado.  

Sob essa perspectiva, devemos considerar que a consciência dos homens 

deve ser criteriosamente analisada, considerando que “A adesão ou não adesão das 

massas a uma ideologia é o modo pela qual se verifica a crítica real da racionalidade 

e historicidade dos modos de pensar” (GRAMSCI, 1984, p. 28). 

É nesse aspecto que discorremos sobre a presença dos intelectuais 

orgânicos31, da arbitrariedade presente no contexto local, e da orientação da política 

cultural desenvolvida a partir dos pressupostos da classe dominante, que limita o 

espaço público e o desenvolvimento de novos conceitos e maneiras de pensar da 

                                                             
30

 O Plano Diretor de Carambeí apresenta com detalhes, a ocupação do solo, o encarecimento da 
instalação de infraestrutura, e outros aspectos importantes sobre a urbanização do município 
(CARAMBEÍ, 2007). 
31

 O intelectual orgânico tem consciência de fazer parte de uma classe ou grupo hegemônico, sendo 
necessário considerar que esses intelectuais compõem a classe burguesa ou trabalhadora conforme 
a sua concepção de mundo, os quais organizam os interesses da classe a qual representam 
(GRAMSCI, 1984). 
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classe trabalhadora, culminando no desvelamento da posição participativa desta no 

controle social das políticas educacionais.  

 

1.2. A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 
PARANAENSE DE CARAMBEÍ NO ANO DE 2006 

Em 2001, com a sanção da Lei de n. 10.172, o município começou a compor 

nova organização com obrigações delimitadas a partir dos art. 2º e 5º que 

preceituam: 

Art. 2º A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar 
planos decenais correspondentes; 
Art. 5º Os planos plurianuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios serão elaborados de modo a dar suporte às metas 
constantes do Plano Nacional de Educação e dos respectivos planos 
decenais. 

 

Nesse sentido, essa deliberação de um Plano Nacional provocou a 

mobilização estatal a adequar as suas leis e obrigou o governo federal, cada 

município e Estado brasileiro a atrelar os seus Planos Plurianuais (PPA), Leis de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA) conforme o que 

preconiza a nova peça jurídica em questão. 

Tendo como pauta os encaminhamentos relativos à nova organização 

governamental, que passa pela exoneração do Estado, com o refinamento da 

governança administrativa e política propiciada pela descentralização e 

publicização32 dos serviços públicos, os ditos “Serviços Não Exclusivos”, os 

municípios brasileiros passam a compor um novo patamar de planejamento em suas 

agendas de compromissos, dos quais, citamos: responsabilizar-se pela Educação 

Fundamental e realizar a elaboração e construção dos Planos Municipais de 

Educação, comprometidos com os preceitos advindos do PNE. 

Dessas duas incumbências podemos posicionar a situação da seguinte forma: 

houve uma sobrecarga deliberada aos municípios e a descentralização foi efetiva a 

partir do centro, que cabe ressaltar, uma medida estratégica a manter o controle da 

                                                             
32

 Processo redefinido na década de 1990, a partir da organização gerencial do Estado brasileiro. O 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado apresenta as características e os serviços que 
devem ser descentralizados ao setor público não estatal, os chamados „Serviços Não Exclusivos‟, 
entre eles a educação (BRASIL, 1995).  
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situação com a redução de gastos e do controle da participação dos sujeitos 

envolvidos.  

Sendo assim, o Município de Carambeí, após cinco anos de promulgação do 

Plano Nacional de Educação, elaborou seu Plano Municipal de Educação que foi 

sancionado pelo prefeito municipal Osmar Rickli, por meio da Lei Municipal, n.º 468, 

do dia 13 de dezembro de 2006. 

 

1.2.1. O processo de elaboração e a estrutura do Plano Municipal de Educação 
do Município de Carambeí - PR 

Os dados que compõem essa etapa da pesquisa resultam dos levantamentos 

realizados a partir de entrevistas semi-estruturadas, dos documentos oficiais, atas 

de reuniões, os quais promoveram a compreensão do processo de formalização do 

Plano Municipal e dos interesses dos sujeitos envolvidos neste fenômeno. 

Na trajetória do levantamento dos dados contamos com o testemunho da 

Secretária Municipal de Educação e Cultura de Carambeí, da gestão 2005 a 2008, 

que concedeu entrevista oral; com a assessora pedagógica da Secretaria Municipal 

de Educação de Carambeí (SMEC), que contribuiu efetivamente na disponibilidade 

de documentos, atas, leis e relato oral concedido por meio de entrevista.  

E ainda, com os depoimentos orais, por meio de entrevista realizada, da 

Presidente e da Secretária do Conselho Municipal de Educação (CME) da gestão 

2005 a 2006, bem como da coordenadora pedagógica de uma das instituições de 

ensino municipal, que esteve presente na reunião para composição da Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. 

Ao reconstruir o desenvolvimento do processo de elaboração do Plano 

Municipal de Carambeí, gostaríamos de relembrar alguns pontos referentes à 

constituição política e econômica do município, no intuito de possibilitar a análise 

dos acontecimentos no decorrer da apresentação textual. 

Destacamos,  

- A nova condição de município paranaense no ano de 2006, que agrega 

a Colônia Holandesa à „Vila Nova Holanda‟, promovendo novas relações 

sociais; 

- A composição de novos sujeitos nos quadros funcionais da prefeitura; 

- Boa condição econômica do município, com precária infraestrutura; 
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- Reforma do aparelho do Estado em 1995. 

Diante destas condições basilares, apontadas como referência para conduzir 

as análises posteriores, adotamos como ponto de partida o início do ano letivo de 

2006, quando a Secretária Municipal de Educação da gestão 2005 – 2008, 

participou de capacitações promovidas pela União dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME) 33.  

Nas capacitações, conforme relato da Secretária Municipal de Educação 

daquela gestão, a UNDIME orientou os secretários municipais a necessidade de 

elaborar os Planos Municipais. Naquele ato ocorreu a distribuição de materiais de 

apoio, para promover a condução dos trabalhos referentes à elaboração dos Planos: 

 

Nesse período nós ficamos responsáveis, então, para montar nosso Plano 
Municipal de Educação. Teve um papel importante a colaboração de todos 
os funcionários, porque foi uma coisa nova que surgiu para nós. Estávamos 
dois anos atrasados nessa tarefa. Teve um papel muito importante no 
preparo para que os Secretários Municipais de Educação elaborassem o 
Plano, a UNDIME, porque nós tivemos diversas capacitações específicas 
nessa área que nos mostraram como nós deveríamos então trabalhar o 
nosso Plano Municipal de Educação. Tivemos oportunidade nesse momento 
de estudar as leis, a LDB, o Plano também Nacional de Educação e 
mostrando sempre que os planos municipais de educação deveriam ter 
como base as diretrizes nacionais, e que baseado nisso, nós teríamos que 
fazer o levantamento de cada realidade, de cada município

34
. 

 

Em relação à disposição dos elementos que compõem o Plano conforme 

entrevista, realizado junto à assessora pedagógica da SMEC, constatamos que o 

plano segue a estrutura do Plano Nacional, mediante o exposto anteriormente, 

observa-se a disposição de conteúdo refazendo o caminho tomado pelo MEC na 

Elaboração do Plano Nacional. 

Na entrevista com a assessora da SMEC, ao indagarmos sobre “como iniciou 

o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Carambeí, 

considerando o planejamento das ações há serem definidas mediante os aspectos 

legais e administrativos”, esta confirma a fala da Secretária, que: 

                                                             
33

 A UNDIME é uma associação civil sem fins lucrativos de abrangência nacional dentre as suas 
funções tem a tarefa de capacitar o dirigente municipal, objetivando a melhoria da educação pública. 
Tem como patrocinadores a Fundação Itaú Social e a Unicef. Fonte: 
http://www2.undime.org.br/htdocs/index.php?acao=princ&id=1&id_prin=1251. Acesso em 02 set. 
2014. 
34

 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela Secretária Municipal de Educação e 
Cultura – gestão 2005 a 2008, realizada em 26 de setembro de 2014.  
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Como era uma ação, podemos colocar assim de certa forma burocrática ou 
solicitada ou até mesmo imposta pelo Plano Nacional de Educação, então 
havia-se essa necessidade de se fazer o Plano Municipal de Educação, 
então ele surgiu, o início do trabalho surgiu por uma função meramente 
burocrática.

35
 

 

Conforme o que foi exposto pela Secretária Municipal de Educação da gestão 

2005 – 2008, a formalização do Documento “Plano Municipal de Educação de 

Carambeí-PR” em sua fase inicial, e conforme declaração da assessora pedagógica 

da SMEC, foi fruto da orientação da União dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME) junto à Secretária Municipal de Educação de Carambeí que, 

imediatamente, delegou àquela a função de elaborar a fundamentação teórica, 

objetivos, metas do referido Plano. 

Conforme a Secretária Municipal de Educação nos primeiros meses de 

gestão, a UNDIME preparou os secretários municipais de educação: 

 

[...] com esse acervo que aprendi lá, fizemos reuniões na Secretaria de 
Educação, então assim chamamos pessoas estratégicas de dentro do 
município, de dentro das escolas, da sociedade civil para explicar o que era 
esperado de cada município

36
. 

 

Em relação aos dados levantados para compor o Plano, foram 

disponibilizados por equipe contratada37 pela Prefeitura Municipal de Carambeí, que 

vinham concomitantemente realizando um trabalho de levantamento da realidade 

social e econômica do município por ocasião da elaboração do „Plano Diretor de 

Carambeí38‟.  

Esse agrupamento de dados foi, precedido por reuniões com o executivo 

municipal, e setores da prefeitura, entre eles, Secretaria de Planejamento, conforme 

o relato da Secretária Municipal de Educação da gestão 2005 a 2008: 

 

                                                             
35

 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela assessora pedagógica da SMEC, 
realizada em 09 de junho de 2014.  
36

 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela Secretária Municipal de Educação e 
Cultura – gestão 2005 a 2008, realizada em 26 de setembro de 2014.  
37

 A empresa Larocca Associados S/C Ltda foi contratada pela Prefeitura Municipal de Carambeí para 
realizar a coordenação e elaboração do Plano Diretor Municipal de Carambeí (CARAMBEÍ, 2007).   
38

 O Plano Diretor de Carambeí foi objetivado a instrumentalizar o planejamento público e alavancar o 
desenvolvimento econômico do município. Foi estabelecida a sua elaboração, a partir do decreto lei 
do Estado do Paraná, n. 2581/04, que dispõe sobre a elaboração de um Plano Diretor como 
condicionalidade para aquisição de financiamentos junto a Agência de Fomento do Estado do Paraná 
(CARAMBEÍ, 2007). 
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Nós tivemos reunião primeiro no gabinete, explicando então a tarefa que 
viria para cada um dos municípios, o preparo que nós tivemos nessa 
reunião da UNDIME. O prefeito colocou à disposição as Secretarias para 
nos auxiliar. Também tivemos reuniões específicas. Nesse mesmo 
momento o prefeito tinha traçado os planos para se montar a Plano Diretor 
de Carambeí, então foi de grande utilidade, também esses dados, porque a 
Secretaria de Planejamento era uma Secretaria nova, não tinha os dados 
das demandas dos munícipes e esta empresa que foi contratada para fazer 
o Plano Diretor nos auxiliou muito. Porque quando a gente percebe que a 
gente tem que trabalhar sobre a questão física, aonde nós vamos 
estrategicamente colocar as próximas creches, é muito importante agente 
saber a realidade do bairro e eles estavam fazendo no mesmo momento 
este levantamento para o Plano Diretor e tinham a quantidade de crianças 
por bairro a quantidade de pessoas jovens que precisam da alfabetização 
no período noturno, então essas informações foram relevantes para nós.  

 

É necessário, destacarmos nesse depoimento dois pontos. O primeiro está 

relacionado à recém-emancipação do município, a qual evidencia a necessidade de 

organização jurídica e de dados, retratada em relação à Secretaria de Planejamento 

não possuir dados disponíveis. O segundo ponto diz respeito aos preceitos de 

eficácia e eficiência, aspectos presentes na concepção de Estado gerencial, exposto 

no relato por meio da necessidade de definir o planejamento de alocação da 

infraestrutura e demanda.  

Em relação à participação da sociedade civil, a contradição apresenta-se no 

viés da necessidade do processo estar atrelado às orientações do planejamento 

inicial de forma pré-estabelecida pela UNDIME, sob a forma de roteiro para 

elaboração do Plano Municipal39, indicando inclusive que o dirigente municipal seja o 

articulador principal do processo, bem como sugerindo a composição de uma 

comissão ou de um fórum. 

Assim, no Roteiro para elaboração do Plano Municipal consta em seu tópico 

3.2. „Convocação dos atores: comissão ou fórum‟: 

 

Propomos duas alternativas: uma comissão ou fórum.  A comissão é 
temporária e de composição mais restrita. O fórum é permanente e de 
ampla representatividade social. Em ambas é essencial a presença de três 
atores: poder legislativo, poder executivo (pelo menos planejamento, ou 
finanças, e educação) e representantes dos conselhos escolares 
(profissionais da educação, alunos e pais). Se o Município constituir um 
sistema de ensino autônomo, o ator central será o Conselho Municipal de 
Educação, o CME. 
 

                                                             
39

Em fevereiro de 2003, a UNDIME publicou um documento em sua página eletrônica. Disponível em: 
<http://www2.undime.org.br/htdocs/index.php?acao=princ&id=2&id_prin=68>, intitulado „Roteiro para 
elaboração do Plano Municipal de Educação‟, que condiz com o caminho percorrido pela SMEC.   
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Sendo adotado o sistema de comissão, conforme o relato da Secretária 

Municipal de Educação, quando perguntada a respeito da composição do colegiado 

para elaboração do Plano Municipal, os representantes passaram a compor essa 

tarefa, por meio de uma carta-convite:  

 
[...] como eu falei para você, nós elencamos prioridade para os conselhos, 
que já tinham pessoas estratégicas, com uma certa capacitação técnica e 
esses membros dos conselhos designados, como da Criança  e do 
Adolescente, Social. Esses, então, estiveram presentes na nossa reunião e 
nos auxiliaram com esses dados. Então como esses conselhos são 
compostos da sociedade civil, agente vê a importância, por exemplo do 
Conselho Municipal de Educação, têm pais, têm servidores, professores, 
diretores, então toda a sociedade está presente, assim como no da 
educação os outros conselhos também.

40
 

 

Aquele momento foi marcado pela realização de duas reuniões, registradas 

a partir das atas da SMEC sob. N. 80 do dia 22 de agosto de 2006, e n. 81, de 28 de 

agosto de 2006, as quais retratam o momento de socialização da ideia de 

elaboração de um Plano Municipal de Educação, da necessidade de expor as metas 

aos sujeitos escolhidos e convidados para participar destes momentos. 

Conforme ata da SMEC, n. 80/06, do dia 23 de agosto de dois mil e seis, 

reuniram-se na SMEC representantes dos Conselhos de Educação e do FUNDEF, 

diretores das escolas da rede municipal e um represente do Sindicato dos 

Servidores Públicos de Carambeí e da própria SMEC, conforme área de atuação, 

bem como representantes de quatro escolas municipais, um representante de um 

Centro de Educação Infantil e um representante de uma escola particular. 

A então secretária municipal iniciou os trabalhos, expondo algumas questões 

referentes à importância da elaboração de planos, traçar metas, que alicerçariam o 

trabalho para os próximos dez anos. Abordou questões como orçamento, condições 

financeiras, as quais deveriam compor a pauta de maneira a verificá-las antes de 

elaborar um plano, enfatizando o alto índice da folha de pagamento dos profissionais 

da educação, considerando a análise das salas de apoio e de recursos e analisou 

quantitativamente os aspectos educacionais, tais como: 

 

Evidenciou-se aspectos positivos da educação no Município; Identificou 
lacunas, insuficiências e necessidades à serem atendidas; Pontos críticos à 
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 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela Secretária Municipal de Educação e 
Cultura – gestão 2005 a 2008, realizada em 26 de setembro de 2014.  
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serem superados, obstáculos à serem enfrentados que merecem uma 
melhor atenção na programação das ações e atividades; Escolher e 
quantificar metas; Definir e quantificar as ações; Calcular os gastos 
unitários; Estimar o custo total da execução de cada ação; Autonomia - na 
ação e nos projetos pedagógicos, na gestão escolar, na administração dos 
recursos financeiros, sempre no sentido de corpo e unidade do sistema e 
sem ultrapassar as limitações legais e orçamentárias previstas; 
Responsabilidade – numa postura de consciência e compreensão de que 
podemos colaborar para transformar ou manter a sociedade injusta e 
desigual a partir de nossas ações educativas, consciência política e crítica

41
.    

 

Chamam atenção dois pontos: a preocupação em orquestrar as ações, metas 

e objetivos ao sistema legal e a predisposição do orçamento que limita a efetivação 

das políticas públicas, demonstrando o sintoma que assola os municípios brasileiros 

em relação aos preceitos de descentralização e dificuldade de verbas para 

administrar as obrigações com a educação, bem como a ideia de realizar uma 

transformação da realidade, compreendendo as ações deliberadas no âmbito da 

responsabilidade dos sujeitos que compõem segundo Lima (2011), os canais de 

participação.  

Na ata de n. 80 que descreve o que fora esquematizado em relação às metas 

que compreende os níveis e modalidades privilegiando necessidades elencadas 

pelos técnicos da SMEC, das quais foram expostas conforme área de atuação, 

sendo elas: Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Ensino 

Fundamental, Educação Infantil em vários níveis, Financiamento e Gestão, Artes, 

Esporte nas Escolas, com as considerações pertinentes, que viriam a compor o 

Plano Municipal de Carambeí42. 

Isso coaduna com a declaração da assessora pedagógica da SMEC que diz:  

 

As reuniões, como eu disse, elas foram feitas mais no final da elaboração 
do plano quando já havia, já se havia estipulado pela Secretaria de 
Educação as metas para cada nível de ensino, pra cada modalidade, então 
foram montadas as reuniões, e convocados os diretores, equipes 
pedagógicas das escolas, é, próprio pessoal da Secretaria de Educação 
responsável por algumas modalidades de ensino como Educação Especial, 
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 Conteúdo extraído da ata n. 80 da SMEC (p. 28 – 29), fala da Secretária Municipal de Educação e 
Cultura.

 

42
 Gostaria de salientar que estive presente nas duas reuniões, como assessor da SMEC. Contribui 

com as metas referentes ao desenvolvimento das atividades do Programa Bolsa Família no âmbito 
educacional, e recordo-me da tranquilidade com que foram encaminhadas as propostas, sem 
embates e sem maiores questionamentos dos presentes. 
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também o Conselho de Educação, então, esses foram os membros que 
compuseram as reuniões

43
. 

 

Mediante previsão de continuidade da exposição da estrutura do Plano 

Municipal, no dia 29 de agosto do ano de 2006, foi realizada a segunda reunião com 

os representantes de alguns segmentos da sociedade, sendo eles conselheiros do 

FUNDEF e Conselho Municipal de Educação (CME) e diretores da rede municipal de 

ensino compreendendo seis escolas municipais e dois Centros de Educação Infantil, 

bem como assessoria da Secretaria Municipal de Educação segundo ata n. 81/06 da 

SMEC para tratar das metas da Educação Infantil, Financiamento e Gestão e Artes. 

Nessa reunião foram pontuadas as questões relativas a parcerias a serem 

firmadas com entidades e empresas, metas a respeito da Educação Infantil, 

Financiamento e Gestão e artes conforme pauta previamente estabelecida, 

encerrando os encontros de forma a avalizar os conteúdos que vieram a 

compreender o arcabouço do planejamento para a educação municipal. 

Nesses dois encontros a representação da sociedade civil foi contemplada de 

forma restrita, com pouca participação e sujeitos determinados conforme fala da 

assessora pedagógica, ao indagamos sobre se “em relação à composição do 

colegiado para elaboração do plano foi contemplada a participação dos 

representantes dos segmentos da sociedade civil e do poder público”:  

 

Com relação ao poder público, como se disse, o pessoal da Secretaria de 
Educação, equipe diretiva das escolas, equipe pedagógica, Conselho 
Municipal de Educação. Com relação aos segmentos da sociedade civil, ele 
não houve essa participação de forma abrangente, pode-se dizer que 
através do Conselho Municipal de Educação que também representa a 
sociedade civil, ele houve essa participação [...]

44
. 

 

É necessário ressaltar que nessas duas reuniões, apresentadas pelas atas de 

n. 80 e n.81 da SMEC, não constam representantes do Ensino Médio, do Ensino 

Profissionalizante e do Ensino Superior que possuía na época uma Associação dos 

Estudantes de Carambeí com representante legalmente instituído.  

Confrontando este depoimento com as entrevistas realizadas junto à 

Presidente do CME e à secretária deste órgão, podemos verificar que a participação 
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 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela assessora pedagógica da SMEC, 
realizada em 09 de junho de 2014.  
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efetiva nas deliberações foi tolhida, caracterizando o momento das reuniões 

organizadas pela SMEC como um processo de conhecimento, consulta para 

consentimento das ações previamente elencadas e, praticamente, já definidas. 

Nesse sentido, a Presidente do CME considera que “O Plano foi apresentado 

ao Conselho Municipal de Educação em reuniões”. E ao indagarmos se “Ocorreram 

momentos de preparação dos envolvidos, por meio de estudos preliminares a 

respeito do assunto antes das deliberações”, a professora assevera que, 

“recebemos algumas cópias para análise antes das discussões45.”. 

A Presidente do CME, ainda relata que não se recorda de fatos que tenham 

promovido momentos de embates, desistências e de conflitos, e enfatiza que em 

relação à elaboração do Plano não lembra “[...] de qualquer entidade que tenha feito 

qualquer proposta, somente a discussão daquilo que já estava pré-elaborado46”.  

Seguindo esta linha de análise dos depoimentos, extraímos um trecho da 

entrevista concedida pela secretária do Conselho Municipal de Educação que expõe 

algumas considerações a respeito das questões anteriormente expostas, dizendo 

que não ocorreram momentos de conflitos e embates. Em relação à pergunta, se “A 

sociedade civil foi ativa no processo de participação e se houve representação 

significativa”, a Secretária do Conselho de Educação expõe: 

 

Isso como já até comentei, acho que não foi tão participativa, porque ela 
praticamente veio pronta pela equipe da secretaria, a gente só teve acesso 
depois de quase praticamente pronto pra gente fazer uma leitura, acho 
assim que seria interessante que o Conselho participasse já desde o 
começo da elaboração, desde as primeiras reuniões o Conselho da 
Educação estivesse, até hoje estou como membro novamente do Conselho 
de Educação e a gente vai fazer essa reivindicação

47
.   

 

Como apontado por Lima (2011, p.108), “Os canais legítimos de participação 

são legitimados na perspectiva do que é „permitido‟, de conteúdos participativos 

justificados, quando da proposição de alternativas para a escassez de financiamento 

da Educação”. 

                                                             
45

 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela Presidente do CME, gestão 2005/2006, 
realizada em 20 de junho de 2014.  
46

 id. 
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 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela Secretária do CME, gestão 2005/2006, 
realizada em 15 de junho de 2014.  
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Retomando a declaração da assessora da SMEC, a respeito da participação 

em relação à pergunta se “A sociedade civil foi ativa no processo de participação e 

houve representação significativa” a mesma pontua: 

 

Não foi, mas não por culpa dela como se diz, a grande dificuldade foi 
articular e entender essa dimensão, essa importância do Plano, então essa 
participação não houve até porque eles não foram convidados, porque 
Carambeí, eles têm uma participação ativa, mas se tivesse sido 
convocados, se o Plano fosse feito como deveria ser feito com toda essa 
representatividade com certeza haveria

48
. 

 

No entendimento da Secretária Municipal de Educação da gestão de 2005 – 

2008, quando perguntada sobre „A necessidade de preparo técnico da Sociedade 

Civil, no sentido de participar do processo‟, a mesma se posiciona: 

 

Acredito professor, assim como aconteceu comigo, se tivesse vindo uma lei 
de cima, „tem que se criar um Plano Municipal de Educação e não tivesse 
tido essa capacitação junto a UNDIME, a gente ficaria meio perdido, assim 
também é com a sociedade civil. Ele vem em uma reunião, a gente explica, 
é muita informação, lembrando que a gente teve a capacitação, talvez fosse 
interessante que houvesse reuniões, primeiro de preparo, reuniões 
estratégicas, talvez nós tivéssemos sido um pouco falhos em não fazermos 
reuniões específicas no município como deve ser feito, isso passo a 
passo

49
. 

 

Isso nos permite considerar a necessidade da existência de momentos de 

participação no âmbito da definição e construção das políticas públicas, com 

periodicidade definida e assuntos previamente elencados e ou desenvolvidos no 

decorrer do processo participativo, sendo delimitados pelos sujeitos envolvidos nos 

temas públicos, os quais viabilizariam oportunidades de conhecimento da realidade 

e de reflexão a respeito das necessidades e dos processos de consolidação do 

planejamento, incorporando nos sujeitos envolvidos nas deliberações, uma cultura 

participativa e de controle social.  

Contudo, conforme a Secretária Municipal de Educação da gestão de 2005 – 

2008, o processo apresentou-se como democrático, tendo em vista a participação 

dos conselhos, pois estes eram representados por pessoas tecnicamente 
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 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela assessora pedagógica da SMEC, 
realizada em 09 de junho de 2014. 
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capacitadas para executar as tarefas que se colocavam naquele momento ao 

município. 

Ressaltamos a partir destes depoimentos a importância dos intelectuais 

orgânicos de massa50, pois a questão de conhecer a realidade e intervir nela a partir 

da práxis não está situada apenas na capacidade técnica de inferência, e sim na 

efetiva relação dialética entre o movimento do real e a sua compreensão. Ou seja, 

ter consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica, para que se 

possa romper com a dependência dos processos organizativos que partem dos 

grupos dominantes e, assim engendrar novas formas de desenvolvimento político e 

participativo (GRAMSCI, 1984), o que não ocorreu nesse momento histórico da 

construção da política educacional do município.  

Mediante os relatos anteriores consideramos que a SMEC, consolidou um 

processo que se colocou a participação da sociedade civil à margem das decisões, 

seguramente podemos afirmar que limitou o processo de participação democrática, 

a eleger os preceitos burocráticos como ponto de partida, consubstanciando, a Lei n. 

468/06, de 13 de dezembro de 2006, na qual constam as metas elencadas nas 

reuniões de 22 e 29 de agosto de 2006, cujo conteúdo é exposto nas atas de nº 

80/06 e 81/06 da SMEC. 

Isso está declarado pela Secretária Municipal da gestão 2005 – 2008 que 

considera todo o levantamento de dados a serem realizados e as informações a 

serem organizadas, como o elemento estratégico para projetar metas e isso 

caracteriza um empenho técnico que necessita de instrumentos de mensuração, 

cujo trabalho deve centralizar-se no órgão executivo.  

Podemos ainda considerar que o município sofre a pressão da União, que 

delega de forma emergencial a elaboração dos planos estratégicos, consolidando a 

forma gerencial instituída no governo FHC, a partir da reforma do aparelho do 

Estado e deixa à margem os gestores municipais, promovendo uma corrida 

desenfreada para a consolidação de normas e planejamentos. 

Nesse sentido, pode-se constatar a falta de compreensão dos reais motivos 

da elaboração do Plano Municipal a partir da fala da Secretária de Educação. Ao 

perguntarmos sobre o seu conhecimento a respeito da influência das políticas 
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 Segundo Gramsci apud Coutinho (2011, p. 24), o intelectual personifica a „catarse‟, ou seja, a 
mudança do momento econômico ao momento ético-político, portanto, não se faz política-histórica 
sem a existência da conexão entre intelectuais e povo-nação.  
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neoliberais no engendramento de um Estado gerencial, fixado a partir a Reforma de 

seu aparelho, responde: 

 

Professor, então a gente cada vez escuta mais, que o governo, o Estado, 
então, remete aos municípios a responsabilidade pela educação e isso a 
gente só tem oportunidade de ver, quando a gente está estrategicamente 
dentro de uma Secretaria. O que eu acredito, nesse momento, eu não tinha 
esse conhecimento específico, mas a cada momento a gente percebe como 
aumenta a responsabilidade por parte do município na questão de procurar 
essa qualidade na educação. Então, nós precisamos ter conselhos muito 
bem definidos, porque são os conselhos dentro do município com que 
fazem, que acompanham, que elaboram essa parte. Eu gostaria de dizer, 
assim, que o Município de Carambeí tem praticamente todos, teve 
praticamente, nesse momento, todos os conselhos estruturados

51
. 

 

Mediante a consciência do sujeito frente aos processos participativos é que 

evidenciamos a vontade política de buscar socializar a elaboração do plano. Como 

falta aquilo que Gramsci caracteriza na filosofia da práxis, o desvelamento da 

„realidade efetiva‟, o trabalho acaba sendo tolhido. Note que segundo a Secretária 

de Educação e Cultura, são os conselhos que permitem e possibilitam essa 

inferência, o que concordamos, contudo, passa a ser democrático representativo e 

participativo desde que os seus membros „incorporem uma consciência de classe‟. 

Após os momentos de elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Carambeí – PR, a produção do documento final resultou em um anexo da Lei 

Municipal 468/06, o qual está dividido em seis (6) seções, as quais contêm as metas 

dispostas em prazos a serem atingidos, compreendendo curta, média e longa 

duração, dois (2), cinco (5) e dez (10) anos respectivamente, no sentido de planejar 

e organizar a execução das propostas. 

O projeto foi encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores sob a forma de 

Projeto de Lei, n. 96/2006, protocolado no dia 05 de dezembro de 2006, sendo 

aprovado por unanimidade no dia 12 de dezembro de 2006, por unanimidade, o qual 

representa a formalidade técnica em relação à elaboração, que não imperou 

questionamentos da casa de lei. Após passar pela análise das comissões internas, 

sendo elas: A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, e a Comissão de 

Justiça e Redação. 
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A Comissão de Educação52, Saúde e Assistência Social, emitiu seu parecer 

parabenizando a Secretaria de Educação pela feliz iniciativa em traçar metas e 

planejamentos eficazes ao desenvolvimento do ensino em nosso município. 

O teor deste parecer demonstra o conteúdo estritamente técnico contido no 

Plano Municipal, e a confiabilidade dos legisladores na tecnocracia que o 

fundamenta, pois em nenhum momento, tanto da sessão da Câmara, ou nos 

pareceres, ocorreu o questionamento da presença da sociedade civil no processo de 

elaboração do Plano Municipal.   

A Comissão de Justiça e Redação53, também enfatizou a quantificação dos 

elementos que compõem o Plano Municipal, como elementos fundamentais para o 

planejamento, destacando o papel da sociedade organizada na sua execução, 

refletindo o aspecto da descentralização de serviços e de controle social pautada na 

concepção neoliberal cunhada no Estado brasileiro a partir da reforma de 1995. 

As únicas alterações realizadas no Projeto de Lei, n. 96/2006, partiu desta 

Comissão em relação à alteração no parágrafo 3º do artigo 2º que obrigava o 

Legislativo Municipal a aprovar eventuais correções ou adequações necessárias, 

assim passando a seguinte redação: “O poder Legislativo compondo função 

fiscalizadora examinará a execução do Plano Municipal de Educação.” Propôs 

também que o parágrafo único do artigo 3º passasse a seguinte redação: “O poder 

Legislativo Municipal examinará as medidas legais decorrentes com o objetivo de 

corrigir deficiências e distorções” 54. 

A respeito do ato de aprovação do Projeto de Lei, n. 96/2006, a fala da 

Vereadora da Câmara Municipal, conforme ata n. 050/2006 do dia 12 de dezembro 

de 2006, na sala de sessões da Câmara Municipal de Carambeí:  

 

Colocado em única discussão o presente Projeto de Lei com as Emendas, 
discutido pela Vereadora Patrícia Kremer que disse, que esse projeto de Lei 
é muito importante e que foi enviado a essa Casa de Leis com pouco tempo 
para fazermos uma votação rápida. Disse a Vereadora que esperava que 
esse Projeto de Lei fosse cumprido porque aborda as necessidades que 
nossa cidade precisa no ensino, assim como as creches, e que o Plano não 
seja engavetado, sim como Lei seja cobrado e aplicado. O presidente 
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 Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer ao Projeto de Lei n. 96/1996, Sala 
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encerrou a discussão e colocado o Projeto de Lei em única votação o qual 
foi aprovado por unanimidade. 

 

Fica bem evidente, a inexistência de embates, e da participação da sociedade 

civil nesse processo, tendo em vista que a tramitação foi efetivada em curto espaço 

de tempo, conforme registrado pela Vereadora, e pelo prazo de entrada na Câmara, 

no dia 05 de dezembro, com a sanção no dia 13 de dezembro de 2006, 

caracterizando seu aspecto formal, pertinente à concretização de um instrumento de 

planejamento estratégico. 

Como denotado anteriormente, o Município de Carambeí foi marcado 

historicamente pela presença de instituições filantrópicas voltadas a promoção 

social. Apesar da existência das associações de bairro no contexto municipal, não 

ocorreram representatividades desses segmentos no processo de elaboração do 

Plano Municipal. E, como vimos, o Legislativo esteve presente apenas na tramitação 

do mesmo na Câmara Municipal, o que registrou o afastamento destes importantes 

setores da sociedade e, ao mesmo tempo, explicando a inexistência de embates, o 

que teria sido salutar para a elaboração, efetivação e acompanhamento do Plano. 

Apesar de Carambeí contar com um sindicato dos servidores públicos, este 

foi representado pelo seu presidente em uma das reuniões, muito embora a sua 

presença tenha se restringido ao conhecimento das propostas no mesmo viés dos 

demais sujeitos entrevistados. 

Diante destes fatos, percebemos que a „correlação de forças‟ se situaram no 

âmbito da pequena política55. Sendo assim é necessário considerar a hegemonia 

ideológica, da qual resulta o consentimento da classe trabalhadora a partir dos 

fundamentos da classe dominante. Esta minimiza a Grande Política à pequena 

política, pois conforme pudemos evidenciar no trâmite da elaboração da peça de 

planejamento educacional do Município de Carambeí, ocorreu à manutenção dos 
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 Conforme Coutinho (2001) o par conceitual “grande política e pequena política” é utilizado para 
definir traços decisivos do conceito geral de política apresentando-se como elemento essencial para 
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moldes ditados pelos imperativos da reforma do Estado e da participação 

minimalista56. (CASTRO, 2007; GRAMSCI, 1984). 

Em relação à estrutura de conteúdos e distribuição dos eixos a serem 

contemplados neste Plano, destacamos as similaridades dispostas em relação às 

prerrogativas elencadas no PNE, portanto, no que diz respeito à disposição dos 

títulos e subtítulos relacionados nesse documento. 

O PNE é disposto em cinco eixos temáticos I. Introdução, II. Níveis de Ensino, 

III Modalidades de Ensino, IV. Magistério da Educação Básica, V. Financiamento e 

Gestão, VI. Acompanhamento e Avaliação do Plano, cada qual composto por sub-

tópicos que abordam sobre diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas, com exceção 

dos eixos I e VI. 

Em relação à similaridade de estruturas textuais e de conteúdo os Planos 

Nacional e Municipal, apresentam algumas características que se destacam. Sendo 

assim, o Plano Municipal foi estruturado a partir de: I. Apresentação, II. 

Caracterização do município, III. Níveis de Ensino, IV. Modalidades de Ensino, V. 

Magistério da Educação Básica, VI. Financiamento da Educação, VII57. 

Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. Os eixos III, IV e V  

apresentam diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas. 

O Plano Municipal de Educação de Carambeí é composto por sete títulos, 

compreendendo todos os âmbitos privilegiados no PNE, conta com uma 

apresentação, na qual pontua os principais objetivos e metas, contendo um breve 

histórico e os preceitos em consonância com o Plano Decenal de Educação para 

Todos e com o PNE, ou seja: 

 
Entre os principais objetivos do Plano Municipal de Educação de Carambeí 
estão:  
- A elevação do nível de escolaridade do maior contingente de pessoas do 
Município; 
- A melhoria da qualidade de ensino de todos os níveis e modalidades de 
ensino da rede municipal; 
- Acesso, permanência e sucesso do aluno na escola da qualidade; 
- Garantia da gestão democrática do ensino público. (CARAMBEÍ, 2006, p. 
2). 
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 Ver Castro (2007).  
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 O eixo VI é disposto duas vezes no documento, portanto na página 50 indica as ações referentes 
ao Financiamento da Educação e na página 54 referindo ao Acompanhamento e Avaliação do Plano 
Municipal de Educação o qual designamos com eixo VII, entendendo que ocorreu um erro de 
digitação no documento original.  
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Note-se que o PNE/2001 tinha como objetivos e prioridades: 

 

- a elevação global do nível de escolaridade da população; 
- a melhoria global da qualidade do ensino em todos os níveis; 
- a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 
permanência, com sucesso, na educação pública e 
- democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos 
oficiais, obedecendo aos princípios de participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação 
das comunidades escolar e local em conselhos ou equivalentes. (VALENTE, 
2000, p. 49). 

 

Gostaríamos de destacar em relação ao eixo dois (2) que trata dos aspectos 

geográficos, socioeconômicos, culturais e educacionais, a descrição das estruturas 

de atendimento para a Educação Básica, que privilegia as prerrogativas legais 

expressas na Constituição Federal art. 205, na LDB 9394/06 prescritas nos artigos 

1º, 21, 30, 32 e 37, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8069, 

de 13 de julho de 1990 o artigo 53 (CARAMBEÍ, 2006). 

Conforme apresentado anteriormente, no ano de 2006, o Município de 

Carambeí mantinha seis escolas municipais, com atendimento voltado à Educação 

Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais) e dois Centros de Educação Infantil. 

Ofertava ainda as modalidades de: Educação Especial: Classe Especial e Sala de 

Recursos, Educação de Jovens e Adultos – I segmento, sendo regido pelo Sistema 

de Educação do Estado do Paraná (CARAMBEÍ, 2006): 

 

Temos a considerar também que as instituições filantrópicas citadas no 
quadro abaixo, recebem subvenção social da Prefeitura Municipal de 
Carambeí, cujo valor atual repassado é de R$ 7.500,00 para cada uma das 
entidades, a saber: Centro de Educação Infantil Betel, Ação Social Albergue 
de Deus, Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí Esco-
lar, Escola de Educação Especial Raio de Sol – APAE, sem contar que a 
SMEC cede também profissionais de educação, com ônus para o Município, 
para atuarem em tais entidades. (CARAMBEÍ, 2006, p. 12).  

 

Contextualizando, hoje constatamos algumas mudanças nessa estrutura de 

atendimento. O município ainda atrelado ao Sistema de Educação do Estado do 

Paraná construiu mais uma escola municipal e dois centros de Educação Infantil, 

passando a possuir sete escolas municipais, quatro centros de Educação Infantil, e 

efetuou a alteração em relação à Educação Especial mediante o fechamento das 

salas de classe especial, sob o preceito de organizar, pedagogicamente, a inclusão 
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dos alunos com deficiência nas classes do Ensino Fundamental, ou seja, algumas 

alterações que indicam a mobilização das ações do governo municipal em favor ao 

atendimento das metas definidas no Plano Municipal de Educação do município, e 

que comporão análises mais detalhadas a seguir. 

Em relação às subvenções, após a sanção da Lei Municipal n.º 468/06, 

constatamos que os repasses de verbas a entidades do terceiro setor continuam, 

com o objetivo de ampliação da rede de atendimento ao nível de Educação Infantil. 

Por meio desta ação, o governo municipal promove o atendimento de 222 crianças, 

de 0 a 3 anos, contando com execução de serviços prestados pela Associação de 

Assistência Social Evangélica de Carambeí (ASSEC) e sob a perspectiva de 

redução de custos e desoneração da folha de pagamentos da Prefeitura Municipal, 

consegue cumprir com a legislação e promover o atendimento de um número maior 

de crianças desta faixa etária, eximindo a elevação do índice de gastos com pessoal 

vinculados ao orçamento público.  

Aqui percebemos o reflexo da Reforma do aparelho do Estado, no que diz 

respeito ao ajuste das contas públicas aos limites estipulados pela lei de 

Responsabilidade Fiscal, e no enxugamento dos gastos com pessoal e despesas 

relativas às obrigações constitucionais. No entanto, o órgão municipal refém da 

institucionalização de políticas públicas, busca firmar parcerias com o terceiro setor e 

publiciza os serviços, neste caso a educação, buscando descomprimir o excesso de 

atribuições delegadas aos municípios brasileiros. 

Essa característica que impera a partir da década de 1990 é designada por 

Saviani (1984, p. 89) de „racionalidade financeira‟, sendo essa “[...] a via de 

realização de uma política educacional cujo vetor é o ajuste aos desígnios da 

globalização através da redução dos gastos públicos e da diminuição do tamanho do 

Estado [...]”, onde o público se submete ao privado. 

Como fora abordado anteriormente, o PNE/2001, consubstanciou-se em 

elemento central e balizador das definições dos Planos, Estaduais e Municipais, 

sobre força de lei conforme o art. 2º da Lei n. 10.174/2001, contudo o Estado do 

Paraná tem uma situação inusitada, pois o trâmite da elaboração do Plano Estadual 

de Educação, que foi objeto de inferências de várias reuniões preparatórias e três 

seminários de consolidação da proposta, teve como desfecho sua não publicação, 
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ficando o Estado do Paraná à margem de consolidar um documento referência 

balizador das políticas educacionais58.  

Mesmo diante deste fato, o Município de Carambeí, tomou as devidas 

providências, com o intuito de adequar a política local às prerrogativas nacionais, no 

sentido de produzir os conteúdos pertinentes à organização da educação municipal, 

conforme descrito, consolida as bases do planejamento administrativo, em prol da 

melhoria da eficiência de governança, a partir das premissas constantes no Plano 

Nacional de Educação. 

Com a consciência dos limites que imperam sob o aspecto da manutenção do 

sistema ou na perspectiva do coletivo de sujeitos na transformação da sociedade, 

efetivado pela capacidade de intervenção e participação no controle social das 

políticas públicas sociais, em particular a educacional, realizamos as inferências a 

seguir, no sentido de apresentar pontos fundamentais para a compreensão da 

formulação da política educacional do Município de Carambeí, por meio da 

exposição dos encaminhamentos e das metas referentes à elaboração do Plano 

Municipal de Educação e o Controle Social neste processo. 

Tendo como perspectiva de análise, a ação dos sujeitos envolvidos no 

desenvolvimento das políticas locais, e das „relações de força‟ presentes na 

constituição das políticas públicas municipais, o objetivo foi demonstrar a articulação 

no âmbito municipal dos possíveis avanços e impasses que as políticas públicas 

sofreram no desdobramento do Plano Nacional de Educação nesse município 

paranaense, ou seja, o que os indivíduos realizaram diante da oportunidade 

concreta, materializada na elaboração do Plano Municipal. 

É necessário partir do pressuposto de Valente (2000, p.42), a respeito do que 

caracteriza um Plano Municipal de Educação: 

 

[...] um Plano Municipal, por exemplo, não é o planejamento para a rede de 
ensino municipal, mas um plano para toda a cidade, envolvendo órgãos 
federais, estaduais, particulares e municipais para a atuação articulada na 
persecução dos objetivos comuns. 

 

                                                             
58

 Informações extraídas dos sites: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/pee, 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/pee/construcao_coletiva.pdf, nos quais constam 
os encaminhamentos referentes a elaboração do documento preliminar do Plano Estadual de 
Educação, datado de fevereiro de 2006.  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/pee
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/pee/construcao_coletiva.pdf
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Por meio dessa compreensão, remete-nos a entender que somente é possível 

considerar a amplitude do documento mediante, segundo Valente (2000, p.42), a 

articulação da luta, sob o crivo da disputa global de propostas respaldada pelo 

conhecimento da realidade, no viés da busca por uma escola pública gratuita, 

democrática e de qualidade para todos.  

Portanto, o interesse foi verificar se a participação política da sociedade 

carambiense se efetivou, e como se efetivou, elegendo a perspectiva do controle 

social das políticas públicas educacionais municipais na elaboração do Plano 

Municipal de Educação.  

Sendo assim, para categorizar as análises, consideramos as transformações 

ocorridas no Brasil na década de 1990, que conforme pontuado anteriormente, o 

país passava por uma desregulamentação das políticas sociais de bem-estar social, 

já que se apresentava um governo de cunho neoliberal, e estando as políticas 

públicas de educação em fase de novos encaminhamentos, são consideráveis as 

condições políticas e sociais instaladas pelo governo neste período. 

Portanto, conforme já esboçado, esse período foi marcado pela política de 

descentralização da gestão educacional que conforme Brzezinski (2003, p.30): 

 

Não se pode desconhecer que as mudanças e a redefinição do papel do 
Estado brasileiro, iniciadas nos anos 1990, não ocorreram por acaso. Elas 
se realizaram em um cenário marcado pelo processo de mundialização da 
economia e de reestruturação produtiva, que implicam, entre outras 
medidas, adotar o modelo de polarização Estado-Mercado, que promove 
alterações organizacionais e no setor empresarial. 

 

Conforme as reflexões elaboradas por Brzezinski (2003), identificamos duas 

perspectivas de descentralização. Um processo que permite a autonomia e a divisão 

do poder sobre as decisões referentes à educação municipal, e outro que se 

apresenta como um preceito antidemocrático, já que ao descentralizar o fundamento 

assenta-se na desconsideração das condições materiais, humanas e financeiras dos 

Estados e Municípios, e na manutenção do poder decisório ao nível da União, 

ficando visível apenas a descentralização de tarefas.  

Mediante esse fato, existem duas características que gostaríamos de colocar 

em relevo. Primeiro, a contradição no que diz respeito à descentralização que, 
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muitas vezes, ocorre de forma centralizada nas demandas da União caracterizada 

por Lima & Nunes (2011, p. 108) como uma desconcentração: 

 

Documentos que fazem referência às políticas sociais configuram-se como 
marcos legais de regulação na implantação das políticas de 
desconcentração, e não de descentralização, visto que essa requer 
autonomia de gestão financeira, administrativa e pedagógica, enquanto que 
a desconcentração é a passagem/atribuição das responsabilidades de 
manutenção de serviços e de aparelhos para os demais entes federativos. 

 

Em segundo lugar, paradoxalmente, a possibilidade da melhoria da execução 

dos serviços prestados pelo Estado sob o comando administrativo dos municípios 

brasileiros e, nesse sentido, salientar a situação favorável dos mesmos em relação 

ao conhecimento cultural local, bem como em relação às dificuldades e 

necessidades presentes no contexto dos municípios brasileiros.  

Ou seja, uma transformação das demandas educacionais, inscrita no seio da 

sociedade capitalista, com a definição das linhas diretivas a partir dos ditames do 

Estado, que equacionado a sobrecarga exigida aos executivos municipais, esses 

processos tornam-se uma possibilidade de solução em relação às mazelas 

educacionais produzidas pelas contradições estruturais do sistema capitalista.  

Dessa maneira, os governantes municipais encontram uma válvula de escape 

em relação à execução de suas atividades, contando com o apoio da sociedade civil 

na execução de serviços de sua responsabilidade, bem como publicizam com os 

parceiros do terceiro setor, serviços essenciais e de responsabilidade do Estado, 

com o intuito de enxugar a máquina pública59. 

Cabe ainda, considerar a análise das transferências de encargos 

administrativos aos municípios brasileiros, sob as quais se evidencia a partir das 

considerações de Vieira (2000), que ao realizar estudos sobre as mudanças 

ocorridas na década de 1990 e 2000, novas características em relação à dinâmica 

participativa da sociedade civil e sua institucionalização. 

De forma complementar, no que diz respeito à redefinição do papel do Estado 

e da Sociedade Civil no movimento expresso entre público e privado, sob a anuência 

do PDRAE que conceituou formalmente o que é “Serviço Não Exclusivo do Estado” 

                                                             
59

 Carambeí, como já denotado, um município com boa arrecadação encontra dificuldades em 
oferecer a Educação Infantil e outros serviços, apesar de possuir recursos financeiros elevados, não 
possui várias estruturas de atendimento, por isso publiciza esses serviços por conta de parceiras, 
entre estas, a entidade ASSEC (CARAMBEÍ, 2007). 
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e o que é “publicizável”, ocorre um desmonte dos processos de construção e 

execução das políticas sociais, que tem sua marca pautada na melhoria de 

governança. 

Este objetivo está centrado na melhoria da qualidade de aplicação de 

recursos, entendendo esse processo como receita para organizar as economias 

nacionais após sucessivas crises do capitalismo mundial, sob o equacionamento de 

uma descentralização centralizada, no qual o governo coordena as áreas de 

governabilidade e os entes federados executam os serviços sob as rédeas dos 

aparatos de fiscalização do Estado (PEREIRA, 2010; LIMA, 2011). 

Nesse contexto, a descentralização dos serviços do Estado brasileiro, que é 

expressa no PDRAE, marca da reconfiguração do Estado em relação ao 

planejamento das políticas sociais, foi marcado pelos preceitos capitalistas de 

manutenção da ordem econômica. Isso possibilita identificarmos algumas 

consequências, entre as quais, a organização da sociedade civil por parte do 

governo, a reorganização estatal, e uma desmobilização do controle social, e por 

outro lado, a possível mobilização do controle das atividades de governança do 

Estado por parte da sociedade civil. 

É necessário realizar um esclarecimento em relação a tudo o que o governo 

pretende com isso, ou seja, trazer para o debate a compreensão do que o governo 

entende em relação às finalidades dessas adequações, no sentido de descentralizar 

os serviços: 

 

Considerando esta tendência, pretende-se reforçar a governança - a 
capacidade de governo do Estado - através da transição programada de um 
tipo de administração pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si 
própria e para o controle interno, para uma administração pública gerencial, 
flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. O governo 
brasileiro não carece de “governabilidade”, ou seja, de poder para governar, 
dada sua legitimidade democrática e o apoio com que conta na sociedade 
civil. Enfrenta, entretanto, um problema de governança, no Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho do Estado medida em que sua capacidade de 
implementar as políticas públicas é limitada pela rigidez e ineficiência da 
máquina administrativa. (BRASIL, 1995, p. 13 – 14). 

 

Com isso, o governo transformou a rigidez dos processos administrativos em 

uma forma mais flexível aos ajustes e execuções no sentido de possibilitar maior 

eficiência na coordenação dos serviços. Impera um regime de controle das 

execuções e definições das políticas públicas, contudo no mesmo ritmo ocorre a 
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ampliação formal da participação da sociedade civil, mediante a institucionalização 

de órgãos colegiados, entre eles os conselhos de controle social, e os de educação. 

Esse processo, segundo Lima (2011, p. 34) corresponde a uma ação 

democratizadora, que envolve a participação e mobilização instrumentalizada da 

sociedade civil no planejamento governamental dos serviços públicos, os quais 

perpassam pela supervisão e controle dos sujeitos envolvidos nos colegiados 

escolares, projetos políticos-pedagógicos, conselhos de educação e colegiados 

escolares. 

Considerando, que as relações do Estado e sociedade civil são mediadas 

pela ideologia60 disseminada pelo modo de produção capitalista, é necessário 

destacar que: 

 
O Estado, nesse sistema, ocupa lugar central e, ainda que com autonomia 
relativa sobre as classes sociais – mostrando-se como representante de 
todas elas e de seus segmentos -, orienta, induz ou faz tais transformações 
no âmbito da produção, da economia, da política, da cultura e da educação. 
(SILVA JÚNIOR, 2002, p. 23). 

 
Nesse movimento, dependendo das relações de forças presentes no 

movimento de organização das demandas do Estado, que perpassa pela 

capacidade de engendrar uma contra-hegemonia e inverter a práxis61, e ditar uma 

nova concepção de mundo, o Estado como elemento mediador, torna-se campo de 

embate ideológico (Gramsci, 1984).  

E isso nos remete a compreender a questão, reafirmando que a relação 

hegemônica tem uma função pedagógica, e essa reversão da práxis se pronuncia 

em uma forma de ocupar os espaços de autonomia, compondo a sociedade civil na 

relação com o Estado em uma relação social, uma relação pedagógica (GRAMSCI, 

1984). 

Sob esses aspectos, na trilha de Gramsci, delimitamos a conceituação de 

participação da sociedade civil nos processos de consolidação da democracia a 

partir de dois paradoxos pontuados por Lima & Nunes (2011, p. 117): 

 

                                                             
60

 Sobre a ideologia, Gramsci trata o termo a partir da perspectiva superestrutural e classifica-as entre 
orgânicas e arbitrárias. As primeiras organizam as massas humanas, as segundas criam movimentos 
individuas, polemicas (GRAMSCI, 1984).  
61

 O movimento contra-hegemônico, que se caracteriza pelo movimento das classes trabalhadoras, 
em nível participativo consciente do „dever ser‟, possibilita uma inversão das forças estatais e dos 
mecanismos de mercado que prevalecem na direção da sociedade (GRAMSCI, 1984).  
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A participação voluntária ocorre quando certo grupo se organiza 
autonomamente e define seus próprios objetivos e métodos. Contudo, 
muitas vezes, também, esse tipo de atuação parte de iniciativas externas 
aos membros do grupo, como na participação provocada, que dirige e 
manipula outros em prol de objetivos já estabelecidos.  

 

Esses dois momentos da prática democrática da sociedade civil, 

estabelecem, a partir das reformulações das responsabilidades conferidas aos 

municípios brasileiros e ao novo enfoque relacionado à questão da participação da 

sociedade civil no controle social e o papel desenvolvido a partir das mudanças 

efetivadas pela concepção engendrada pelo Estado, novas formas de conformação 

ou de ativismo político, caracterizando as relações pedagógicas intrínsecas no 

processo de hegemonia.       

Sendo assim, é necessário enfatizar a possibilidade de construção de uma 

participação efetiva pautada na igualdade de condições participativas, e que explicita 

a possibilidade de organização, de mobilização social e de novas formas de 

descentralizar o poder do Estado, sob a coordenação de aparatos instrumentais de 

controle social (LIMA, 2011). 

A respeito da consolidação de processos participativos destacamos dois 

pontos no sentido de realizar algumas inferências nesse capítulo: que a democracia 

é indiscutivelmente o ponto de sustentação da existência e das condições ao 

exercício da participação. Nesse sentido, mesmo contendo os preceitos de uma 

sociedade capitalista, ela é necessária e imprescindível para o processo de 

construção da liberdade e igualdade. Em segundo lugar que a existência de um 

sistema democrático facilita a participação da sociedade nos processos de controle 

social e construção de uma sociedade mais igualitária (BORÓN, 2000). 

Assim, nossa reflexão exige realizar alguns apontamentos em relação à 

necessidade de estabilidade democrática no sentido de compreendermos as 

possibilidades de participação, e cabe frisar que esse movimento somente pode se 

concretizar formalmente a partir de sua existência no âmbito jurídico do Estado, o 

qual reelaborou a forma e o conteúdo62 da presença da sociedade civil nos 

processos de construção de políticas públicas no Brasil.  

                                                             
62

 Como as condições de participação são mais propícias nos Estados Democráticos, que garante o 
direito a livre participação, contudo é necessário considerar, que isto ocorre sob o direcionamento das 
condições estabelecidas para a manifestação da sociedade civil e sua presença nos processos de 
Controle Social. 
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Em relação à forma e ao conteúdo da democracia nos Estados de direito 

democrático, que apregoadas pela concepção neoliberal, caracterizam-se pela 

compreensão de liberdade privada, preceito fundamental para a existência do 

sistema, e igualdade suplantada pela base econômica que imputa determinadas 

formas de vivenciar a participação da sociedade civil e exercer esse direito 

fundamental (CASTRO, 2003). 

A questão estrutural, balizada nas condições objetivas, apontam na história 

essa manifestação jurídica das igualdades formais, esta estabelecida na letra da lei, 

bem como a desigualdade real dos sujeitos, devido ao seu estado de exploração e 

de carências essenciais, entre elas as que repousam no bojo da Educação63.  

Como vimos tratando sobre o caráter dos sujeitos históricos inseridos 

culturalmente nos processos de sociabilização política, a categoria gramsciana dos 

intelectuais orgânicos „da classe trabalhadora‟, torna-se fundamental para 

compreendermos a presença e o desenvolvimento da consciência dos envolvidos no 

processo de participação política e de decisão (GRAMSCI, 1984).  

Considerando que essa categoria carrega a possibilidade de instrumentalizar 

e promover o reconhecimento das contradições e das condições objetivas concretas 

presentes nos processos decisórios, permite-nos entender que o posicionamento 

dos intelectuais e as relações que estes mantêm com os sujeitos envolvidos nos 

processos participativos se configura na possibilidade dos interesses particulares. 

Nesse sentido, segundo Gramsci (1984, p. 20): 

 

[...] a filosofia da práxis não busca manter os “simplórios” na sua filosofia 
primitiva do senso comum, mas busca ao contrário, conduzi-los a uma 
concepção de vida superior. Se ela afirma a exigência do contato entre os 
intelectuais e os simplórios não é para limitar a atividade científica e para 
manter uma unidade no nível inferior das massas, mas justamente para 
forjar um bloco intelectual-moral, que torne politicamente possível um 
progresso intelectual de massa e não apenas de pequenos grupos 
intelectuais.  

 

Esta categoria aludida por Gramsci (1984) subsidia a compreensão da 

participação como componente de um processo democrático carregado de 

interesses, que, conduzido no sentido de fomentar as condições de igualdade e 

                                                             
63

 Autores como Saviani (2004), registram essa luta pela melhoria das condições educacionais, que 
retratam o período do movimento engendrado pelos „Pioneiros da Educação em 1932. 
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coletividade sob o crivo das necessidades reais, pode instigar os sujeitos ao embate 

e à compreensão dos processos de participação. 

Continua Gramsci (1984, p. 37): 

 

Disso se deduz a importância que tem o „momento cultural‟ também na 
atividade prática (coletiva): todo ato histórico não pode deixar de ser 
realizado pelo „homem coletivo‟, isto é, êle pressupõe a obtenção de uma 
„unidade cultural-social‟ pela qual uma multiplicidade de vontade 
desagregadas, com fins heterogêneos, se solidificam na busca de um 
mesmo fim, sôbre a base de uma idêntica e comum concepção de mundo 
[...].   

 

Nesse sentido, Lima (2009, p. 485) indica em suas reflexões a necessidade 

de compreendemos o papel dos intelectuais de massa e a sua atuação, mediante 

sua exposição sobre a importância do fortalecimento dos órgãos institucionais, entre 

eles os conselhos de educação: 

 

É importante salientar que o conselho é um canal legítimo de participação e, 
como tal, tem suas limitações. Entretanto, deve ser ocupado por pessoas 
que concebam a si mesmas como sujeitos históricos, que são capazes de 
mudar e construir um conselho que garanta a participação, a democracia, a 
autonomia em um sentido mais crítico, mais político, para que, daí, estas 
construam sua legitimidade social para confrontar com as atitudes 
impositivas, autoritárias e conservadoras.  

 

É necessário que os intelectuais estejam à frente desse processo, 

possibilitando a compreensão do real significado da participação, posicionando as 

condições objetivas e capacitando os sujeitos para novas formas de enfrentamento 

das condições desiguais por meio da participação ativa (LIMA, 2009). 

Assim podemos agir em nível participativo, com o intuito de romper com as 

determinações estruturais que enclausuram as formas de participação da sociedade 

civil, e resgatar as condições de controle das políticas públicas sociais em um 

processo, cuja emancipação seja a característica predominante nos processos 

ativos em prol de uma sociedade verdadeiramente democrática. 

Escolhemos o período de transição política do Estado, a partir das reformas 

realizadas nos anos de 1990 e a institucionalização dos processos de participação, 

no sentido de promover uma reflexão pertinente aos processos estruturais 

determinantes dos planejamentos governamentais. 
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Como a institucionalização dos processos participativos, a partir das 

necessidades e da hegemonia do sistema capitalista, limitam a capacidade de 

intervenção da sociedade civil, os apontamentos dos autores abordados nos indicam 

possíveis formas de organizar o movimento participativo. 

Os conselhos de educação e a gestão da escola pública, estando em 

condição de produzir resultados pertinentes às necessidades locais, contando com 

sujeitos ativos e comprometidos com a realidade social a que pertencem, são 

elementos que tornam o campo político uma arena de embates propícios a realizar 

as transformações necessárias a promover a „efetiva‟ participação de sujeitos 

deliberativos. 

Por isso, analisamos as condições objetivas e superestruturais que, 

historicamente, se fizeram presentes nas „relações de força‟ da comunidade 

carambiense a participar na formulação de sua política pública municipal, bem como 

a postura adotada e que preponderou nas ações dos sujeitos envolvidos, sendo 

necessário considerar as determinações advindas da política nacional de educação, 

identificando se ocorreram movimentos sociais e sujeitos coletivos que o 

sustentaram. 

O questionamento e o despertar da consciência na busca da abstração do 

concreto real e das determinações que se apresentam na totalidade e nos contextos 

das relações sociais posicionando os sujeitos na história, é a possibilidade de 

equacionar a atividade humana objetivada e subjetiva na promoção de uma ordem 

igualitária onde os direitos sociais passam a compor premissa conquistada.  

Posto isto, é necessário esclarecer que nosso posicionamento a respeito 

desse viés está respaldado na compreensão de que a consciência e a participação 

da sociedade na construção de uma política viável a satisfazer as suas reais 

necessidades é o pressuposto para romper com a separação da esfera pública e 

privada nos ditames do neoliberalismo, desmistificando a concepção de democracia 

cunhada sob a tutela e assentada na prevalência hegemônica da classe dominante. 

Nesse viés, a construção de políticas públicas necessita ampliar e sociabilizar 

os processos decisórios e participativos, pois:  

 

[...] a contribuição dos movimentos sociais para a democracia e a 
democratização reside na possibilidade da efetivação de uma ação 
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democrática direcionada ao „Controle Social da Administração Pública‟ 
(VIEIRA, 2001, p. 14). (LIMA, 2011, p. 32). 

 

Diante desse complexo cenário é que buscamos levantar os pontos 

relevantes a respeito da formulação de novas demandas provenientes do Estado em 

relação à conquista de novos direitos sociais, em particular a participação social na 

definição das prerrogativas para o setor educacional, sob a nova condição da 

sociedade civil no exercício do controle social, privilegiando as categorias abordadas 

nesse tópico. 

Nesse sentido, realizamos um apanhado geral de forma resumida das metas 

formalizadas pela Lei, n.º 468/06, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação 

de Carambeí para o período de 2007 a 2017, bem como o conteúdo das tabelas de 

objetivos e metas que compõem o Plano Municipal de Educação de Carambeí, 

identificando a finalidade das metas, realizando síntese e análise final.  

Desse modo, os dados apresentados, estão dispostos considerando os 

objetivos e metas dos eixos III, IV, V, VII64, respeitando as subdivisões presentes no 

Plano Municipal de Educação do Município de Carambeí- PR, Lei n.º 468/06.  

Portanto, seguem os eixos distribuídos da seguinte forma65: 

Em relação à Educação Infantil ficaram definidas metas que contemplam a 

formação continuada para os profissionais deste nível de ensino. Parcerias da 

SMEC com órgãos governamentais, conscientização da comunidade a respeito do 

processo de aprendizagem básica para o desenvolvimento infantil e a 

regulamentação de critérios para matrículas de criança de CMEIs, bem como 

assegurar a sua expansão anual. 

No que diz respeito à infraestrutura foi delimitada a garantia de espaço físico 

adequado ao número de crianças atendidas, adequação do mobiliário nas 

instituições, que já oferecem Educação Infantil (quadras esportivas, áreas cobertas, 

parques, áreas verdes), ampliação da rede física e construção de quatro CMEI‟s, no 

período dos dez anos de vigência da lei. 

Em relação às questões pedagógicas o Plano dispõe sobre a aquisição de 

acervo bibliográfico específico para a área de Educação Infantil e de jogos 

                                                             
64

 Não iremos discorrer sobre o eixo VI, o qual trata do Financiamento e Gestão, pois o mesmo 
abrange todas as metas ligadas a infraestrutura já previstas nos demais eixos, por conseguinte, a 
ênfase dada nesse eixo foi definida a partir de critérios orçamentários. 
65

 Apresentamos em anexo as tabelas contidas no Plano Municipal de Educação, referentes às metas 
descritas nesse tópico.  
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educativos de qualidade, material pedagógico de consumo diário, bem como livros 

de Literatura Infantil adequados a cada faixa etária. 

Busca definir a garantia de uma alimentação balanceada, variada e de 

qualidade supervisionada por um nutricionista em cada instituição e a contratação de 

um professor de Educação Física específico para atuar nos Centros de Educação 

Infantil.  

No sentido de fomentar a participação da comunidade escolar no controle 

social da política pública, prevê a criação de Conselhos Escolares e das APM‟s nos 

Centros Municipais de Educação Infantil (CARAMBEÍ, 2006). 

Em relação ao Ensino Fundamental, foram definidas metas que contemplam 

ações pedagógicas no sentido de promover a formação continuada para os 

profissionais da educação, da ampliação de acervo bibliográfico nas bibliotecas 

escolares, e o fomento de parcerias com instituições superiores. Consta a 

reformulação sempre que necessário do Currículo, adequando-o à realidade da 

escola e o monitoramento do desempenho das turmas por meio de avaliações 

aplicadas pela instituição e pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a 

promoção de atividades escolares em contra turno em todas as escolas da rede 

municipal, constando ainda a garantia de hora-atividade nas unidades escolares, 

com efetivo, aproveitamento do tempo com questões pedagógicas. 

Para articular atividades com a comunidade escolar, o Plano prevê a 

formação de grupos de estudo, na própria instituição, para os professores e 

comunidade escolar, bem como a conscientização da comunidade para a 

importância do desenvolvimento sócio-psico-educacional da criança e a oferta de 

oficinas profissionalizantes em parceria com o SENAI, SESI.  

Em relação aos laços com a comunidade, o documento em análise cita a 

conscientização das famílias da importância da permanência da criança na escola, 

efetivando a participação e a promoção de reuniões com a comunidade escolar, 

principalmente os assistidos pelo Programa Bolsa família.  

No sentido de melhorar a infraestrutura, são previstas reformas e 

manutenção, aquisição de jogos e materiais pedagógicos para os estabelecimentos 

escolares e a construção de uma Escola Municipal na zona rural, bem como a 

ampliação do quadro funcional por meio da contratação de nutricionista para 
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acompanhamento da merenda escolar, e fixa o número máximo de 30 alunos por 

salas de aula (CARAMBEÍ, 2006). 

Para contemplar o Ensino Médio, é estabelecido junto à rede estadual, 

cursos, encontros, seminários promovidos pela SMEC e a promoção de momentos 

de exposição e valorização de talentos de alunos e professores, através da parceria 

entre o Município e o Estado. 

Também consta o estimulo à troca de experiências entre as esferas municipal 

e estadual, de modo a manter os currículos atualizados, buscando a garantia da 

educação de qualidade para todos. 

Prevê que, a partir da vigência do Plano, somente seja permitida a criação do 

Ensino Médio em escolas que apresentem as condições mínimas de infraestrutura, 

conforme legislação vigente, no sentido de atender à comunidade escolar, com 

qualidade de atendimento, de acordo com a demanda existente. 

Objetiva ainda firmar parcerias, junto aos órgãos competentes, no sentido de 

promover a adequação progressiva das escolas que ofertam o Ensino Médio e que 

não estão reconhecidas, bem como, estabelecer junto ao Estado, a possibilidade de 

ofertar Ensino Médio em todas as escolas localizadas no campo, para atender à 

demanda de alunos que não concluíram esta etapa da Educação Básica. 

No sentido de proporcionar estudos adicionais à população, junto ao Estado, 

consta a necessidade de verificar a possibilidade de ofertar o Ensino Normal nível 

médio, bem como de firmar parcerias junto às empresas com o intuito de 

proporcionar vagas para estágio. 

Define o apoio à inclusão e a permanência dos educandos com necessidades 

especiais em classes comuns, cabendo a cada mantenedora garantir as condições 

para que a escola possa receber este estudante e oferecer-lhe um ensino de 

qualidade (CARAMBEÍ, 2006). 

Gostaríamos de frisar que ao analisarmos as atas de reunião de n. 80 e 81 da 

SMEC, referente aos encaminhamentos de elaboração do plano, não estavam 

presentes representantes desta modalidade de ensino, descaracterizando a 

participação dos sujeitos diretamente envolvidos com as necessidades e os 

problemas pertinentes a sua área de atuação.  

No que se refere às modalidades de ensino, especificamente no âmbito da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Plano estipula melhorias na infraestrutura, 
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contando com a ampliação do quadro funcional por meio da designação de um 

professor de Educação Física e da manutenção de um grupo fixo dos profissionais 

da EJA.  

Também consta, um permanente acompanhamento e avaliação do processo 

educativo, a garantia de dotação orçamentária exclusiva para a EJA e espaço físico 

para a equipe de coordenação. Ampliação da oferta em lugares estratégicos 

viabilizados por intermédio de parceiros (locais como: igrejas, escola, rádio), o que 

compreendemos em relação a essa última meta, em virtude da dificuldade de 

espaço físico, é o aspecto que denúncia à sobrecarga de responsabilidade do 

município e que acaba tornando precário o atendimento dessa modalidade de 

ensino.  

Em relação ao estabelecimento de vínculos entre sociedade e escola, 

manifesta a viabilização de projetos e oficinas na área artesanal com fins lucrativos, 

em contraturno (música, canto, dança), parcerias com secretarias municipais, 

empresas públicas e privadas para implantar programas na área da saúde e/ou 

outras áreas quando necessárias.  

Visando a melhoria pedagógica, articula a formação dos professores por meio 

de cursos, seminários e capacitação. Propostas curriculares flexíveis, condizentes 

com jovens, adultos e idosos, palestras aos alunos da EJA e a promoção dos 

direitos aos alunos com necessidades especiais nos cursos da EJA. Ainda constam 

cursos de informática aos alunos, bem como o estabelecimento de mecanismos de 

controle e monitoramento da frequência destes (CARAMBEÍ, 2006). 

Sobre a modalidade de Educação Tecnológica e Formação Profissional, o 

Plano Municipal contempla o desenvolvimento de cursos profissionalizantes 

integrantes ao Ensino Médio e subsequente ao Ensino Médio, parcerias com 

agências governamentais e instituições privadas, um sistema integrado de 

informações, que oriente a política educacional para satisfazer as necessidades de 

formação inicial e continuada da força de trabalho. Nesse eixo, fica patente o 

direcionamento do planejamento público no viés de capacitar a força de trabalho, 

atendendo a perspectiva capitalista de mão de obra qualificada. 

Propõe a articulação junto a órgãos como o SINE, Associação Comercial, 

dentre outros, uma periódica revisão e adequação de desenvolvimento dos cursos 
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básicos, técnicos e superiores da educação profissional, sendo observadas as 

ofertas de mercado de trabalho, em elaboração com empresários e trabalhadores.   

Estabelece junto às Secretarias de Meio Ambiente do Município e do Estado, 

bem como instituições afins, cursos livres para pecuaristas, voltados para a melhoria 

do nível técnico das práticas pecuárias e da preservação ambiental, dentro da 

perspectiva de desenvolvimento autossustentável. Manifesta o compromisso de 

apoiar tecnicamente as instituições que oferecem à população em geral cursos 

profissionalmente gratuitos com vistas a inserir as pessoas no mercado de trabalho, 

para que estas obtenham renda própria.  

Ainda objetiva, estimular a capacitação específica e diversificada para as 

pessoas com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais e o uso de 

estruturas públicas e privadas, quando necessário, para treinamento de pessoas 

com deficiência e/ou necessidades especiais. 

Consta ainda, o incentivo a parcerias, no sentido de promover a oferta de 

cursos profissionalizantes com conteúdos e programação adaptados, objetivando 

atender às pessoas com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, bem 

como as instituições que priorizam e ofertam cursos de formação profissional para 

qualificação e requalificação dos trabalhadores com vistas a inseri-los no mercado 

de trabalho com condições de produtividade, possibilitando a diminuição do 

desemprego (CARAMBEÍ, 2006). 

No que diz respeito à modalidade de Educação Especial, prevê parcerias de 

projetos integrados a (SMS, SMAS, APAE), também parcerias para qualificação 

profissional (SENAR, SENAC e SENAI). 

Na questão da infraestrutura, consta a ampliação de recursos de Informática 

para pessoas com necessidades educacionais especiais, mediante programas 

federais, bem como a oferta de transporte escolar adaptado. Dispõe sobre a 

contratação de instrutor de libras e a adequação de espaço físico na rede municipal 

com vistas à inclusão. 

O envolvimento com a sociedade é estipulado pela proposição de campanha 

de sensibilização desta, quanto ao potencial da pessoa com necessidades 

educacionais especiais e pela criação do Conselho Municipal da Pessoa com 

Necessidades Educacionais Especiais. A partir do fomento do mercado de trabalho, 
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propõe o ingresso e acompanhamento da pessoa com necessidades educacionais 

especiais neste âmbito.  

A respeito da área pedagógica, objetiva realizar a oferta de atendimento 

especializado no Ensino Regular, oferecer acervo bibliográfico específico de 

educação especial para professores e alunos da educação especial e a redução do 

número de alunos por turma na rede de ensino regular, quando houver alunos 

incluídos (CARAMBEÍ, 2006). 

No que diz respeito à Formação de Professores e Valorização do Magistério, 

este eixo inicia com a previsão de garantir a discussão e revisão do Plano de 

Carreira anualmente, assegurando mecanismos para sua constante atualização, e a 

reorganizar da hora-atividade. 

A partir da vigência do Plano Municipal de Educação, propõe-se que os 

educadores que atuam como dirigentes na Educação Infantil – 0 a 6 anos66 possuam 

graduação em Pedagogia, com habilitação nos Anos Iniciais ou Educação Infantil 

e/ou Curso Normal Superior com licenciatura correspondente ao cargo em exercício. 

Ainda consta que o executivo municipal deve incentivar, conforme legislação 

específica, os profissionais do magistério da rede municipal a cursarem pós-

graduação stricto-sensu na área de educação, em instituições credenciadas pelo 

MEC, bem como incentivar os profissionais do magistério de rede pública municipal 

de ensino e os da rede privada de ensino, para que, por meio de parcerias 

promovidas pelas mantenedoras com as Instituições de Ensino Superior, frequentem 

cursos de Educação Especial para atender alunos com necessidades educacionais 

especiais.  

Compromete-se em ofertar a todos os profissionais da educação da rede 

pública municipal de ensino, o mínimo de 24 horas de capacitação anual, de acordo 

com sua área de atuação. 

Como instrumento de monitoramento, controle e avaliação, ficou definido a 

busca por mecanismos em regime de colaboração entre as mantenedoras, em 

virtude de identificar e mapear necessidades de formação inicial e continuada dos 

profissionais de educação, bem como, criar meios para implementar, o sistema de 

avaliação de desempenho dos profissionais da educação, visando atingir maiores 
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 A Lei n. 11.274/06 alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB 9394/06, a qual dispõe 
sobre a duração do Ensino Fundamental de 9 anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de 
idade. 
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índices, tanto nos aspectos qualitativos como nos quantitativos do ensino público 

municipal, a partir de normas estabelecidas pela SMEC. 

E ainda, nessa linha de ação prevê realizar seminários e/ou conferências 

municipais de educação para tratar de assuntos educacionais relevantes, 

envolvendo os profissionais da educação e a comunidade e incentivar a todos os 

profissionais do magistério da rede pública municipal que busquem o conhecimento 

e a incorporação de novas tecnologias, possibilitando a sua utilização na 

implementação do planejamento e execução das suas atividades profissionais.  

Elaborar programas de incentivo à pesquisa e produção acadêmica e/ou 

científica, para os professores da rede pública municipal, cujos trabalhos resultem 

em contribuição com a educação municipal, buscando parcerias para que esses 

possam apresentar e divulgar seus projetos e publicar seus artigos e/ou livros 

(CARAMBEÍ, 2006). 

Em relação à exposição das metas, realizamos uma síntese referente aos 

eixos III ao V, classificando as metas em função de sua especificidade, pedagógica 

(P), estrutural (E), de universalização (U), de atendimento ao mercado de trabalho 

(MT), de formalização de parcerias (FP) e do fomento a participação social (PS) 67.  

Ao ponderarmos sobre os critérios de classificação das metas, adotamos 

como parâmetro, a maior evidência que seu conteúdo expressava. Portanto, ao 

analisarmos as metas apresentadas no Plano Municipal, temos o seguinte resultado: 

QUADRO 5 – ANÁLISE DAS METAS EM RELAÇÃO A SUA FINALIDADE (continua) 
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 Esses eixos foram escolhidos a partir da análise do conteúdo das metas. Os mesmos aparecem 
com bastante destaque no decorrer das tabelas que compõem as metas do Plano Municipal. 

Eixos PME P E U MT FP PS 
 

TOTAL 

Educação 

Infantil 

 

5 

 

11 

   

2 

 

1 

 

19 

Ensino 

Fundamental 

 

9 

 

30 

  

 

 

7 

 

3 

 

49 

Ensino 

Médio 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

  

9 

EJA 3 7 1 1 4  16 
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 (conclusão) 

Obs.: Tabela elaborada pelo autor, a partir das metas estabelecidas no Plano Municipal de Carambeí. 

 

Conforme o quadro, em um total de 131 metas organizadas no Plano 

Municipal de Educação, observamos que 32 metas envolvem os processos 

pedagógicos (P), 60 metas estão voltadas a melhoria de estrutura física, material e 

humana (E), 4 metas em função da universalização (U), 7 metas direcionadas aos 

processos que qualificam os estudantes para o mercado de trabalho (MT),  21 metas 

no sentido de formalizar parcerias (FP), e apenas quatro metas que indicam a 

previsão de ações para o fomento da participação social (PS). 

Visualizando em percentuais temos o montante de 45,80% das metas 

voltadas a estrutura física e material, 24,42% das metas envolvendo processos 

pedagógicos, e 16,03% compreendendo parcerias com órgãos do governo e com o 

terceiro setor. A respeito da universalização, comparando com os dados do Ipardes 

(2013), condiz com a falta de demanda, pois os dados apresentados indicam que o 

índice de evasão nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é zero, apontando para a 

necessidade de previsão para o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, 

bem como para a alfabetização de jovens e adultos, aonde existem alunos fora da 

escola. 

Em relação à disposição de metas relacionadas ao fomento da participação 

da sociedade civil nos processos escolares, compreendendo o fortalecimento dos 

Conselhos Escolares, Colegiados, APM, Conselho Municipal, apenas 3,05% das 

metas estão indicando esse objetivo.     

Eixos PME P E U MT FP PS 
 

TOTAL 

Educação 

Tecnológica 

e Formação 

Profissional 

 

1 
  

 

7 

 

2 
 10 

Educação 

Especial 

 

1 

 

9 

 

1 

 

1 

 

4 
 16 

Magistério 

da Educação 

Básica 

 

12 

      

12 

Total 32 60 4 10 21 4 131 
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Gostaríamos de considerar os implicativos da descentralização, que se 

destaca no engendramento das ações previstas, pois a definição das ações para as 

modalidades e níveis de ensino, juntamente com as metas elencadas para o Ensino 

Tecnológico, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Valorização do 

Magistério, refletem o que Saviani (2004, p. 82) considera a respeito da proposta 

PNE/2001 elaborada pelo MEC: 

 

Uma análise do conjunto do documento nos permite concluir que a proposta 
de „Plano‟ limita-se a reiterar a política educacional que vem sendo 
conduzida pelo MEC e que implica a compressão de gastos públicos, a 
transferência de responsabilidades, especialmente de investimento e 
manutenção do ensino para Estados, Municípios, iniciativa privada e 
associações filantrópicas, ficando a União com as contribuições de controle, 
avaliação, direção e, eventualmente, apoio técnico e financeiro de caráter 
subsidiário e complementar.    

 

Esse posicionamento nos respalda a pontuar alguns elementos que 

representam a problemática apresentada pelo autor, em nível municipal e que se 

caracteriza pelas atribuições dirimidas as esferas municipais, dentre elas a 

responsabilização pela Educação Infantil e o Ensino Fundamental, as parcerias 

privadas e público-privadas e o controle social (desconcentrador) (LIMA, 2011). 

Ao analisarmos as cento e trinta e uma (131) metas, percebemos que, em 

onze (11) delas há proposição de parcerias com órgãos públicos, cinco (5) com 

órgãos não governamentais (ONGs), e quatro (4) com empresas privadas e uma a 

respeito do Controle Social, demonstrando a necessidade do município em dividir as 

responsabilidades repassadas pela União, no limite da concepção de Estado 

mínimo. 

Compreendemos que a elaboração de 45,80% das metas, destinadas à 

execução de obras e compras de materiais, compõem parâmetro que 

instrumentaliza o planejamento da administração pública, na elaboração do Plano 

Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei do Orçamento 

Anual (LOA), indicando o nível de responsabilização, no sentido de ampliação física 

da rede ensino, da adequação de espaços e estruturas físicas, bem como aquisição 

de materiais e contratação de profissionais, que deriva do processo de 

descentralização da execução da Educação Infantil e Ensino Fundamental a partir 

da LDB 9394/06, conforme comentado anteriormente. 
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Gostaríamos de salientar o que foi contemplado no último eixo (VII) referente 

ao Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação: 

 

A implantação e o sucesso desse Plano Municipal de Educação no 
Município de Carambeí não depende apenas das políticas públicas, mas 
também do monitoramento das instâncias sociais, buscando acompanhar e 
avaliar constantemente as ações nele traçadas para os próximos dez anos. 
(CARAMBEÍ, 2006, p. 54). 

 

Em relação à possibilidade de participação, formalizada no trecho do texto 

supracitado e expressa pelo conteúdo programado pela ação pública no sentido de 

romper com os determinantes estruturais, a partir de uma ação autônoma, abrange o 

que Lima (2011, p. 30) assevera: 

 

É necessário, também extrapolar os limites da atuação isolada da escola, 
buscando-se sempre novas articulações, num movimento pela 
democratização da sociedade e do Estado, portanto, junto com os 
sindicatos, os partidos, as associações diversas, congregar projetos que 
estabeleçam práticas democratizadoras. 

 

Contudo, considerando a perspectiva neoliberal de descentralização e que 

promove uma desconcentração da organização participativa no controle social, Lima 

(2011, p. 28) ressalta que o Controle Social é incorporado pelo sujeito político em 

uma dinâmica instrumental de racionalização dos „déficits orçamentários‟, passando 

a entender o processo participativo no viés de voluntariado colaborativo.  

Por outro lado, a relação democrática pertinente à atuação da sociedade civil 

no controle social, que possibilita o rompimento com a participação fictícia, 

informacional e controlada, exige a participação comprometida de sujeitos críticos, 

os quais devem estar atrelados aos processos democráticos sob o viés de 

superação do capitalismo por meio de lutas, que compreende avanços e recuos 

(LIMA, 2011). 

Em relação à execução de revisão periódica, ponto fundamental a ser 

exercido pela presença do controle social, nesse âmbito faz-se necessário a 

participação da sociedade civil na promoção do efetivo controle e na revisão das 

políticas públicas educacionais em vista as adequações às necessidades 

comunitárias. 
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Portanto, iremos expor alguns momentos que compõem a (des) organização 

do controle social, considerando a composição e formalização da Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, para 

compreendermos e complementarmos os desdobramentos referentes à participação 

da sociedade civil e de sua autonomia diante da elaboração e do controle das 

políticas públicas. 

 

1.2.2. A Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Educação 

No ano de 2008, para formalizar um instrumento de Acompanhamento e 

Avaliação, caracterizando o controle social das políticas públicas, foi organizada pela 

SMEC uma reunião com o intuito de realizar as primeiras providências a instituir uma 

comissão para acompanhar o desenvolvimento das metas e do Plano Municipal, que 

caracterizaria essa instância em um canal legítimo de controle social (LIMA, 2011). 

Por meio do ofício n.º 669 – SMEC, de 26 de junho de 2008, foram 

convocados para tanto, representantes das escolas municipais, representantes dos 

Conselhos de Educação, FUNDEB, Da Criança e do Adolescente, Secretaria de 

Finanças, Assessoria de Educação Especial e Conselho Tutelar. Mediante a lista de 

recebimento, observamos seis ausências entre elas, membros de duas escolas 

municipais e dois Centros de Educação Infantil, um membro da Educação de Jovens 

e Adultos, um Membro do Conselho de Educação e um membro da Secretaria de 

Finanças. 

Conforme Decreto n. 79/08 da Prefeitura Municipal de Carambeí (anexo 1), o 

prefeito municipal nomeou os membros a comporem a “Comissão para 

Acompanhamento do PME”. Entre eles, representantes do Conselho Municipal de 

Educação (CME), FUNDEB, dos Pais e Alunos, SMEC, dos Diretores dos 

Estabelecimentos de Ensino Municipal, do Corpo Docente Municipal, EJA, CMDCA, 

Educação Especial e da Secretaria Municipal de Finanças, totalizando 13 sujeitos. 

Em relação à “Comissão de Avaliação do PME”, não existe ato do executivo que 

normatize a sua composição.    

Para entender os desdobramentos posteriores a esse fato, utilizamos como 

pontos de análise os depoimentos concedidos pela Presidente e pela secretária do 

Conselho Municipal de Educação, e pela coordenadora pedagógica de uma das 
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instituições de ensino, as quais estiveram presentes na reunião do dia 26 de junho 

de 2008, para composição da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal.  

A coordenadora pedagógica foi convocada para participar da reunião cuja 

pauta era a composição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, 

representando a Escola Municipal José Pedro Novaes Rosas, e relata em entrevista 

que não se lembra do que foi tratado naquele momento e que também não 

participou da elaboração do Plano Municipal, caracterizando a descontinuidade na 

efetivação de ações. 

Quando perguntada sobre a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do 

Plano Municipal de Educação, se havia participado e se saberia posicionar como ela 

está funcionando hoje, ela declara que, “Olha, eu desconheço, não estive mais a par 

dos fatos, não participei em nenhum momento de acompanhar esse Plano.68”. 

Ao expormos a fala da Presidente do Conselho Municipal de Educação da 

gestão 2005-2006, a questão sobre o conhecimento dos encaminhamentos 

posteriores, a resposta que nos deu foi, que desconhece a existência e a atuação 

desta instância de controle e que com certeza não está ativa. 

Para complementar os depoimentos, citamos a fala da Secretária do 

Conselho de Educação da gestão 2005-2006, que ao indagarmos sobre a mesma 

questão, relata:  

Olha, não participei dessa comissão, não participo, não faço parte dessa 
comissão, mas é, também não tenho conhecimento se eles ainda estão 
exercendo sua função ou não, mas eu acho assim, teria que funcionar. 
Como foi feito o Plano Nacional, teria que essa comissão verificar se 
realmente está sendo feitas as propostas que foram colocadas no Plano 
Nacional, então realmente eu não sei a que pé que está, e como eles estão, 
e se eles estão fazendo essa verificação ou não

69
.      

    

Considerando a formalização da Comissão de Acompanhamento do Plano 

Municipal, por meio do Decreto n.º 78/08, que designa representantes para efetivar o 

controle social da Execução do Plano, entrevistamos duas representantes, 

objetivando identificar a atuação dos membros da comissão durante o período de 

sua existência. 

                                                             
68

 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela coordenadora pedagógica de uma 
instituição de ensino, realizada em 18 de junho de 2014.  
69

 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela Secretária do CME da gestão 2005-2006, 
em 15 de junho de 2014. 
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Foram escolhidas, a representante do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), e uma representante do Corpo Docente Municipal, as quais 

relatam os acontecimentos posteriores à reunião realizada no dia 26 de agosto de 

2008. 

A representante do CMDCA relata que a princípio recorda de participar de 

uma reunião, aonde foram apresentados dados e o orçamento do município e que 

não possui conhecimento sobre a concepção de mundo que alicerçava a elaboração 

do Plano Municipal, bem como dos objetivos elencados no documento. Ao 

indagarmos se foi participante no processo, ela indica: “Eu fui indicada pelo 

conselho, mas a minha atuação não foi efetiva70”. 

Em relação à composição da comissão para acompanhamento do Plano 

Municipal de Educação a qual é representante, relata:  

 

Eu fui indicada no Conselho para fazer parte dessa comissão, e participei 
então nesse primeiro momento, nessa reunião, achei muito interessante 
porque foram apresentados vários dados, orçamentos e uma visão geral da 
situação do município, mas talvez por culpa minha, não fui tão efetiva 
porque não, né, não fiquei a par de tudo que estava acontecendo, não pude 
também acompanhar, nem me recordo também de ser convocada para 
mais reuniões.

71
     

 

A representante do CMDCA considera importante o processo de elaboração e 

acompanhamento de um Plano Municipal de Educação, porém destacamos que ela 

foi incluída no decorrer das ações, fato que tolheu a sua efetiva participação, pois o 

processo já estava em andamento, isso não permitiu que a mesma pudesse se 

dispor a contribuir ativamente no desenvolvimento das ações posteriores a sanção 

do Plano.  A formalidade da representação indica o que Lima & Nunes (2011) 

asseveram sobre a participação fictícia, informacional e controlada, pois a presença 

do sujeito restringe-se a compor a efetivação do ato legal. 

Nesse sentido, corrobora com a nossa análise, o depoimento da professora 

da rede municipal de ensino, que representava o Corpo Docente Municipal na 

Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal, aonde relata que não tinha 

                                                             
70

 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela representante do CMDCA, realizada em 
07 de novembro de 2014.   

71
 id. 
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conhecimento a respeito da concepção de mundo e dos objetivos contidos no Plano, 

bem como não participou do início ao fim do processo:  

 

Então, eu lembro bem assim, de uma reunião apenas. De uma reunião eu 
lembro até porque me marcou a questão do pátio coberto da nossa escola, 
que teve uma data que ficou definida para entrega do pátio coberto, única 
reunião, ainda eu lembro que ela tinha poucos representantes, foi uma 
reunião bem rápida e que ela ficou de remarcar novamente e depois disso 
nunca mais, não lembro de mais nada.

72
 

 

Diante destes depoimentos, concluímos que não ocorreu o prosseguimento 

da ação proposta pela SMEC, à comissão não deu continuidade aos trabalhos de 

controle social, e a gestão do Plano Municipal de Educação ficou a cargo exclusivo 

da Secretaria Municipal de Educação de Carambeí. 

Do processo de elaboração e acompanhamento do Plano Municipal de 

Carambeí, mediante o Controle Social, podemos inferir que nas relações de força, 

prevaleceram à hegemonia da ordem capitalista, expressa por um movimento 

conjuntural de caráter imediato, que conforme Gramsci apud Coutinho (2011, p. 125) 

equacionado no movimento da “[...] grande política tentar excluir a grande política do 

âmbito interno da vida estatal e reduzir tudo a pequena política”.  

Caracterizado assim, pela pequena política, que envolve a preocupação em 

questões pontuais, e restrita aos responsáveis pela dominação da classe 

trabalhadora em engendrar, ideologicamente, a manutenção dos interesses do modo 

de produção vigente, contudo a investigação propiciou à crítica histórico-social, 

compreensão desse movimento que se apresentou no processo de elaboração do 

Plano Municipal, tendo em vista possibilitar uma maior amplitude de intervenção, a 

qual corresponde ao „dever ser‟.  

Uma ação que engendre essa perspectiva pauta-se na existência de sujeitos 

comprometidos, envolvidos nos processos decisórios, de forma consciente, das 

condições objetivas, de sua posição na história, que promova uma nova ética 

política, ou seja, consubstancie a responsabilidade de promover a mudança e a 

transformação histórica da realidade, uma personificação do conceito de intelectual 

orgânico.  
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 Entrevista concedida a Angelo Juliano Carneiro Luz pela representante do Corpo Docente 
Municipal, realizada em 06 de novembro de 2014.   
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Dialeticamente, as contradições produzidas e as mediações presentes, 

produziram como afirma Lima (2011), quase participações, quase democracia, 

quase Plano produzido no coletivo. Porque o processo de participação em Carambeí 

exemplifica a situação de um Plano elaborado a partir de elementos previamente 

estipulados, como aconteceu nos trâmites do Plano Decenal, na elaboração do PDE, 

que reflete conforme Brzezinski (2003 p. 35): 

 

O mundo oficial demonstra cautela ou temor diante de uma participação 
efetiva do mundo dos educadores, do mundo real, na elaboração dos 
planos. Uma prova disso é o seguinte enunciado do documento que 
expressa à importância da habilidade na condução do processo participativo 
para evitar „o assembleísmo ou a abertura de intermináveis debates, que 
apenas alimentam as divergências e não chegam à conclusão nenhuma. 

 

Portanto, não ocorreram impasses na elaboração do documento Plano 

Municipal, foi orquestrado conforme o movimento neoliberal categorizado pelo 

processo histórico que consolida a reforma do aparelho do Estado, e que coloca o 

Controle Social no seu devido lugar, um agente comportado e dentro das linhas 

estipuladas pelo Estado gerencial, descentralizador-centralizador, no qual a 

sociedade civil é refém do poder hegemônico das concepções políticas neoliberais, 

entendendo que o movimento de elaboração do Plano Municipal contêm elementos 

de classe incorporados nas relações políticas que mediaram o processo, os próprios 

funcionários do executivo, que estão no seio do Estado permaneceram no estado 

corporativo-passional, determinado pela classe hegemônica que articula o processo, 

acabando por descaracterizar a participação (POULANTZAS, 1985).   

É preciso avançar „muito‟ no terreno da perspectiva de Controle Social, pois 

entre as forças objetivas e o descompasso da ação política existe a mediação de 

pressupostos neoliberais coordenados por roteiros pré-estabelecidos, a partir dos 

quais os sujeitos envolvidos apresentam desinformação, falta de consciência de 

classe, desorganização coletiva, e a presença destes no estado corporativo-

passional. 

 

1.3. UMA ABORDAGEM DA SOCIEDADE CIVIL SOB A PERSPECTIVA DE 
CONTROLE SOCIAL E A SUA PRESENÇA EM RELAÇÃO AO ESTADO 

Sendo a mobilização consciente da sociedade civil, seja por meio da 

intervenção dos sindicatos, dos movimentos sociais, e/ou das organizações, um 
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ponto extremamente fundamental e necessário para a consolidação da democracia 

e da legitimação das igualdades substantivas (BORÓN, 2000), nesse tópico a 

exposição permeará no sentido de colocar em destaque as determinações e os 

pontos de embate entre a sociedade civil solapada de sua participação em virtude 

da reestruturação da administração pública redefinida na reforma do aparelho do 

Estado e a política neoliberal presente nesse movimento, bem como, vislumbrar 

aspectos que possibilitam a transformação desta ordem de fatos frente à 

consolidação dos direitos constitucionais proclamados. 

A participação política a ser debatida nesse tópico, ora será fundamentada na 

análise dos condicionantes pautados na reestruturação do Estado brasileiro, 

balizadas pelo viés capitalista neoliberal, ora pelo movimento imprimido pela 

sociedade civil, contando com o referencial marxista a partir das reflexões de 

Antonio Gramsci sobre o papel da sociedade civil. 

A contribuição marxista de Antonio Gramsci permite aprofundar a análise 

crítica, ao considerarmos a influência política dos grupos sociais e a capacidade da 

sociedade realizar uma força contrária à imposição econômica prevalente no 

sistema. Como o objetivo nesse tópico é explanar sobre a participação da sociedade 

civil no âmbito da formulação das linhas diretivas do Estado em relação às políticas 

sociais e de desenvolvimento humano, focalizamos o debate no âmbito da teoria 

política. 

Nesse sentido, a fundamentação irá privilegiar as categorias de bloco 

histórico e hegemonia no intuito de posicionar os conflitos e as medidas tomadas 

pelo governo na relação com a sociedade, na implementação das políticas públicas 

inseridas em uma determinada ordem social, que tem um determinado sistema de 

produção como fundamento das relações sociais, presentes nesse complexo 

contexto histórico. 

Tendo como postura teórica a consideração da totalidade, Gramsci ao 

desenvolver as análises pertinentes à centralidade econômica da obra de Marx, 

focalizou sua contribuição na análise das relações políticas que permeiam as ações 

e deliberações existentes entre o Estado e a sociedade civil, tendo como pano de 

fundo os desdobramentos entre o momento estrutural e superestrutural das relações 

sociais, indicando o papel fundamental desempenhado pelo momento 

superestrutural na transformação da sociedade (COUTINHO, 2011). 
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Essa afirmação, que de forma bem resumida posiciona o pensamento de 

Gramsci em relação a sua concepção política, é reafirmada ao considerarmos a sua 

concepção de homem: 

 

O homem deve ser concebido como bloco histórico de elementos 
puramente subjetivos e individuais e de elementos de homem massa – 
objetivos ou materiais – com os quais o indivíduo está em relação ativa. 
Transformar o mundo exterior, as relações gerais, significa fortalecer a si 
mesmo, desenvolver a si mesmo. É uma ilusão, e um erro, supor que o 
„melhoramento‟ ético seja puramente individual: a síntese dos elementos 
constitutivos da individualidade é „individual‟, mas ela não se realiza e 
desenvolve sem uma atividade exterior, atividade transformadora das 
relações externas, desde as com a natureza e com os outros homens – em 
vários níveis, nos diversos círculos em que se vive – até a relação máxima, 
que abrace todo o gênero humano. Por isso, é possível dizer que o homem 
é essencialmente „político‟, já que a atividade para transformar e dirigir 
conscientemente os homens realiza a sua „humanidade‟, a sua „natureza 
humana‟. (GRAMSCI, 1984, p. 47-48). 

 

A centralidade na política em sua obra permite perceber que a preocupação 

com a reflexão sobre as instituições e ações dos indivíduos e suas múltiplas e 

complexas atividades realizadas na sociedade ocupam um espaço considerável de 

análise, e que a sua inferência filosófica possibilita a superação por incorporação, de 

uma ordem desigual e dividida em classes a partir das escolhas e das ações dos 

indivíduos coletivizados (COUTINHO, 2011). 

É necessário destacar essa característica própria do pensamento de Gramsci 

(1984). A sua contribuição teórica referente às análises realizadas a respeito da 

organização política da sociedade civil, no sentido de promover uma resistência aos 

impactos gerados pelo sistema econômico é o fundamento que possibilita a 

viabilidade prática de uma transformação do momento histórico. 

Nesse sentido, quando realiza a análise da sobrepujança da estrutura 

econômica sobre a superestrutura da sociedade, dá um passo adiante a Marx em 

relação a caracterizar o momento superestrutural, como o momento privilegiado da 

organização da vontade coletiva social, concebido como mediação consciente entre 

o mundo da economia e as instituições do Estado (COUTINHO, 2011, p. 120). 

Por isso, ao realizar tal exposição realiza a afirmação da importância do 

momento catártico73 que possibilitará a tomada de consciência para a mudança e 
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 O momento catártico é segundo Coutinho (2011), uma classe superar os seus interesses 

econômicos imediatos e se elevar a uma dimensão universal ético-política graças à elaboração de 
uma vontade coletiva consciente das determinações estruturais. 
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para a ação, nesse sentido esse momento é caracterizado também pela 

possibilidade: 

 

[...] de passar da esfera da manipulação imediata – da recepção passiva da 
realidade – à dimensão da totalidade, da transformação ativa do mundo 
social, ou seja: de passar da consciência „egoísta-passional‟ (meramente 
particular) à consciência „ético-política‟ ou universal (à consciência de nossa 
participação no gênero humano). (COUTINHO, 2011, p. 111). 

 

Nessa linha de análise, e considerando que a exposição realizada nos tópicos 

anteriores buscou demonstrar uma série de questões relacionadas à administração 

da estrutura estatal, bem como no que diz respeito à reformulação das políticas 

econômicas e sociais no sentido de promover a permanência das prescrições do 

sistema capitalista. Assim, iremos considerar a partir das palavras de Gramsci (1984, 

p. 63) ao parafrasear Marx, que: “[...] uma persuasão popular tem, na maioria dos 

casos, a mesma energia de uma força material (ou algo semelhante), o que é muito 

significativo”. 

Segundo Gramsci, essa alusão de Marx em relação à solidez das crenças 

populares, que se apresenta como um elemento necessário de determinada 

situação, entendendo esse movimento como momento da ideologia, possibilita o 

fortalecimento da concepção de „bloco histórico‟, sendo as forças materiais 

apresentadas como conteúdo e as ideologias como forma. Distinção didática, pois 

se caracteriza em um mesmo bloco orgânico que retrata às „relações de força‟, 

presentes na estrutura e superestrutura (COUTINHO, 2011; GRAMSCI, 1984).  

Apesar das relações sociais e as determinações do sistema estarem 

pautadas no modo de produção e na exploração do trabalho, que por sua vez se 

apresentam como características econômicas constituintes da divisão de classes, 

Gramsci (1984) vê na sociedade civil o ponto de transformação da estrutura a partir 

do momento superestrutural.  

Portanto, tendo em vista a força de transformação, presente na base 

superestrutural em relação à estrutura, é possível diante deste quadro tão 

contraditório, destacar que: 

 

A existência de uma sociedade que exclui econômica e socialmente, porém, 
não implica uma atitude passiva por parte de quem é excluído. Já foi dito 
que nenhum povo se deixa matar de fome sem lutar, e, em vários 
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momentos, o conflito latente passa a ser manifesto, havendo disputa e 
confronto nos campos político, econômico e social. (CASTRO, 2007, p. 47). 

 

Considerando a importante contribuição de Gramsci, sobre a categorização 

de uma crítica à ciência política, buscamos pontuar algumas características das 

„relações de força‟, presentes no estrutura e superestrutura, na configuração do 

Estado moderno e o momento da sociedade civil, nas definições das políticas 

públicas, entre elas a educacional.  

Posto isto, com o intuito de realizar as considerações pertinentes à 

participação da sociedade civil no cenário capitalista se faz necessário vincular as 

prescrições pactuadas no „Consenso de Washington‟ e a implicação das diretrizes 

afirmadas no documento, com o objetivo de posicionarmos a condição da sociedade 

civil na ordem neoliberal.  

Em termos de democracia representativa, o caráter da participação popular 

ganha contornos de controle e, pois após a reciclagem do consenso, os objetivos 

traçados pelos ideólogos do sistema primam por “[...] educar e organizar a 

população de acordo com os preceitos da visão de mundo neoliberal” (PEREIRA, 

2010, p. 394). 

Ancorados nos ideais de desenvolvimento econômico, a contradição aparece 

no fato de que no âmbito democrático e da participação ativa da sociedade civil , o 

sistema neoliberal engendra uma série de estratégias, com o objetivo de ocupar os 

espaços de participação social, produzindo uma redução na capacidade de 

intervenção efetiva nos processos decisórios das políticas públicas, resultando no 

fortalecimento do conceito abstrato de democracia, meramente formal (COSTA, 

2006). 

Para organizar essa exposição, é pertinente nos remetermos às análises de 

Castro (2007, p. 44), que considera a democracia partindo de dois paradoxos, nos 

quais esse regime de governo prevalece. Por um lado, existe uma dupla 

racionalidade que se exprime pelo descompasso das atitudes democráticas de 

forma e pelas atitudes de conteúdo, por outro a democracia da forma é concebida 

como minimalista em detrimento à concepção de democracia como conteúdo, a qual 

é caracterizada como maximalista.   

Para explicar a existência desse paradoxo, Castro (2007) utiliza o conceito de 

hegemonia de Gramsci que permite perceber que, os interesses da classe, que 
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detém o poder sobrepujam a classe trabalhadora impondo seus valores e crenças 

para a manutenção e preservação da estrutura econômica, por isso meramente 

formal, minimalista: 

 

No contexto das relações de exploração, as relações de dominação, 
especificamente na busca do momento consensual, tornam-se centrais e 
principais no contexto do avanço do sistema capitalista e impõem-se por 
toda a parte. Todos os espaços sociais se tornam espaços políticos (e 
contraditórios) das relações de dominação, isto é, adquirem o caráter de 
uma política cuja finalidade é bem mais a reprodução das relações de 
produção do que o lucro imediato ou o crescimento da produção. (CURY, 
1989, p. 55). 

 

Ora, a adesão aos preceitos de uma determinada classe é vinculada a partir 

do consenso e não da coerção, na hegemonia ideológica os grupos consentem 

partindo dos fundamentos que alicerçam as relações e que estão presentes na base 

superestrutural, a hegemonia da classe no poder chancela as formas das relações 

na base da estrutura. Isso ocorreu no desenvolvimento da elaboração do Plano 

Municipal de Educação de Carambeí, conforme a análise realizada anteriormente.  

Coutinho (2011) posicionando o pensamento de Gramsci em relação à 

sociedade civil74 assevera que:  

 

[...] ao agrupar grandes aglomerados humanos, está na base dos processos 
de socialização da participação política, ou seja, da criação de um grande 
número de sujeitos políticos coletivos, processos que constituem 
precisamente a base material daquilo que Gramsci chamou de „sociedade 
civil‟. (p. 119). 

 

Nesse sentido, é necessário realizar outra afirmação no intuito de possibilitar 

esclarecer a força proveniente da organização da sociedade civil: 

 

Quanto mais se amplia a socialização política, tanto mais se desenvolve, 
em consequência, a sociedade civil, o que significa que os processos 
sociais serão cada vez mais determinados pela teleologia (pela „vontade 
coletiva‟) e será cada vez menos coerciva a causalidade automática da 
economia. (COUTINHO, 2011, p. 119). 

 

                                                             
74

 Coutinho (2011) correlaciona por analogia, a socialização da política, que em Gramsci corresponde 
ao „recuo das barreiras econômicas‟, e a socialização do trabalho e da produção em Marx que 
corresponde a um tendencial „recuo das barreiras naturais‟. 
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Diante dessas observações realizadas pela contribuição de Gramsci, 

podemos perceber que, o conjunto de operações realizadas no bojo do Estado, nas 

últimas décadas em relação à participação da sociedade civil nos processos 

decisórios, tem ocorrido na contramão da efetivação da sociabilidade política.  

Na política de descentralização dos serviços sociais, a sociedade civil assume 

o caráter de executora da cartilha neoliberal, pois, a configuração de uma agenda 

pré-estabelecida pelas determinações realizadas pelo capital, restringe a capacidade 

de politizar-se nos termos hegemônicos do espaço autônomo, sendo assim, o 

momento da sua participação efetiva encontra o momento superestrutural negativo 

da estrutura. 

Assim, o movimento neoliberal: 

 

[...] num aparente clima democrático, denomina tal movimento de 
descentralização, quando de fato, o núcleo central do Estado gestor já 
definiu as políticas públicas para o social sob a orientação do econômico: 
trata-se da descentralização do que já estava definido mercantil e 
centralizadamente. A cidadania que deriva daí é a cidadania produtiva.” 
(SILVA JÚNIOR, 2002, p. 35). 

 

No que tange ao movimento neoliberal pode-se situar o que ocorreu em 

Carambeí. O poder público, ao convocar as reuniões para elaboração do Plano 

Municipal de Educação, já tinha as políticas públicas definidas, sob as orientações 

dos limites econômicos. 

Sendo, as relações sociais pautadas nas relações políticas75, pois estas se 

dão dentro de um contexto de dominação e direção, orientado por um discurso 

pretensamente universal, igualitário e, portanto, falsamente idêntico e homogêneo, é 

necessário frisar que a formação ideológica que está arraigada na complexa trama 

social “... é construída pelas classes sociais, afirmada como a atividade política no 

próprio movimento dessas classes” (CURY, 1989, p. 46). 

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que: 

 

Contudo a sociabilidade atualmente conhecida pode também ser social de 
modo profundo e responsável, assumindo a forma de genuína cooperação. 
Tudo depende da orientação seguida na instituição de valor pelos indivíduos 
sociais, que podem ou bem favorecer as potencialidades positivas da 
humanidade ou, ao contrário, alinhar-se aos contravalores cada vez mais 
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 No sentido da análise gramsciana estar centralizada na política (COUTINHO, 2011). 
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perigosos do capital – conforme escolhem entre as alternativas reais 
disponíveis – ao confrontar ou esquivar-se do desafio do fardo de seu 
tempo histórico. (MÉSZARÓS, 2011, p. 38). 

 

Sob a compreensão da contradição entre o tempo do capital e o tempo da 

humanidade, resulta a não aceitação passiva das condicionalidades engendradas na 

busca insustentável do lucro a todo custo. Romper com a concepção capitalista do 

individualismo e do fim da história, que destrói a objetividade coletiva e o tempo 

histórico da humanidade, é a urgente tarefa que a sociedade civil, através de sua 

organização consciente deve imprimir, ou seja, ocupar o momento superestrutural 

do espaço autônomo (MÉSZÁROS, 2011). 

Como veremos posteriormente76, o processo de reestruturação do aparelho 

do Estado está intimamente articulado às prerrogativas elencadas pelo Banco 

Mundial, em virtude dos pactos formalizados mediante a necessidade da efetivação 

de empréstimos por parte dos países da periferia do capitalismo.  

Essas condicionalidades de base estrutural representam o fundamento da 

subordinação de vários países às regras e procedimentos relativos ao planejamento 

em diversas áreas de administração do Estado, as quais subjugam o alinhamento 

das políticas públicas às diretrizes da política ditada a partir do viés estabelecido 

pelos organismos internacionais, configurando uma série de medidas relativas aos 

encaminhamentos da política econômica e social de cada federação.  

Ao focar a presença das determinações advindas de tal ordem, a sociedade 

civil no Brasil é enquadrada no corolário das prescrições firmadas sob a perspectiva 

neoliberal, tendo um Estado nacional forte e pouco interventor no econômico e no 

social: forte porque produz políticas sobre diversas atividades do Estado; pouco 

interventor, pois impulsiona, segundo a ideologia liberal, um movimento de 

transferência de responsabilidades de sua alçada para a sociedade civil, ainda que 

as fiscalize, avalie e financie, conforme as políticas por ele produzidas e 

influenciadas pelas agências multilaterais (SILVA JUNIOR, 2002). 

Visto que este processo ao definir uma nova forma de gerenciamento das 

políticas públicas, permite que estas passem a ser competência do setor público não 

estatal, com isso equacionando a participação da sociedade civil no viés dos 

objetivos neoliberais postulados durante o final dos anos de 1990. 
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 Esse assunto será abordado no terceiro capítulo.  
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Notadamente, esse aspecto delineado nos parágrafos anteriores exemplifica 

o exercício da hegemonia do bloco no poder caracterizado pela forma ideológica que 

o governo utiliza para viabilizar a adequação das relações internacionais das 

políticas macroeconômicas. Aqui é importante realizar parênteses, utilizando as 

considerações de Gramsci, no intuito de fundamentar a nosso posicionamento a 

partir de sua reflexão sobre o momento da ideologia.  

Sendo assim, é necessário realizar uma apreciação sobre a consideração do 

valor das ideologias conforme esse autor. Estas orbitam em dois pontos, os quais 

distintos permitem situar as relações hegemônicas presentes no contexto estudado:  

 

É necessário, por conseguinte, distinguir entre ideologias historicamente 
orgânicas, isto é, que são necessárias à uma determinada estrutura, e 
ideologias arbitrárias, racionalistas, „desejadas‟. Na medida em que são 
historicamente necessárias, as ideologias têm uma validade que é validade 
„psicológica‟: elas „organizam‟ as massas humanas, formam o terreno sobre 
o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, 
lutam, etc. Na medida em que são „arbitrárias‟, elas não criam senão 
„movimentos‟ individuais, polêmicas, etc. (nem mesmo estas são 
completamente inúteis, já que funcionam como o erro que se contrapõe a 
verdade e a afirma). (GRAMSCI, 1984, p. 62-63). 

 

A constituição das instituições representativas da sociedade formalizadas na 

lógica liberal como representantes da vontade coletiva e aderidas ao movimento de 

debate sobre as políticas públicas, nessa nova lógica ideológica, via conselhos 

gestores, conselhos de controle social, na arquitetura de uma nova forma de 

envolver a sociedade civil no âmbito do debate é, ao mesmo tempo, uma objetivação 

das prerrogativas neoliberais e, por outro lado, uma relação que possibilita, de forma 

contraditória, a passagem da necessidade à liberdade, aludindo aqui o conceito de 

catarse em Gramsci (1984). 

Posto isto, pode-se afirmar que o direcionamento da participação da 

sociedade civil, traz para o terreno das contradições a possibilidade do envolvimento 

dos indivíduos nas questões problematizas pelo Estado e pelo fato das 

necessidades latentes a serem sanadas, que por sua vez refletem as relações 

sociais e a força objetiva estrutural. 

Assim, a sociedade civil em Gramsci é composta pelas representações dos 

grupos hegemônicos que abrangem as ações do Estado, no intuito da realização 

dos seus interesses em virtude de suas necessidades. Nesse caso o grupo 
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dominante representa uma classe determinada e não a vontade coletiva77. Portanto, 

nesse sentido, como vimos, o movimento da lógica neoliberal a partir de 1990 

promove uma série de condições políticas necessárias ao ajustamento social, aos 

ditames dos interesses particulares, balizados pela racionalidade mercadológica. 

Para tanto, a trama do envolvimento social orbitou nos objetivos da 

construção de um ambiente amigável ao mercado, nos quais, a organização 

econômica e social passa a estar na mira das condicionalidades e do diálogo 

político, pois, a conduta do governo e o balanço entre governo e governados seria a 

mola propulsora para alcançar os objetivos.  

Nesse sentido, asseverando o exposto anteriormente, as instituições sociais, 

os sindicatos, as ONG‟s e a sociedade como um todo, de forma a chancelar a 

política ora delimitada pela reforma e condicionada pela ideologia da classe 

dominante, é inserida na construção e implantação do processo de descentralização 

e publicização (PEREIRA, 2010):  

 

O discurso de buscar a eficiência por meio da transferência dos serviços 
sociais não exclusivos do Estado para a responsabilidade direta da 
sociedade civil oculta, ideologicamente, que a grande preocupação é com o 
ajuste orçamentário, e não com uma crescente autonomia da sociedade civil 
com relação ao Estado. (COSTA, 2006, p. 221). 

 

Assim, o governo como foi aludido anteriormente, subsidia os serviços da 

área pública sem responsabilizar-se pela sua execução e funcionamento, utilizando-

se do engodo da participação como bandeira de uma nova perspectiva de 

democracia, ao alcance da sociedade civil propiciado pela sua presença no 

processo de construção das políticas públicas. 

Aqui destacamos uma contradição, se considerarmos aquilo que Marx expõe 

no Manifesto Comunista em relação às lutas que a burguesia trava em seu processo 

histórico de consolidação como classe hegemônica, e em relação ao próprio 

desenvolvimento do proletariado. Em sua exposição cita as lutas da burguesia 

contra a aristocracia e contra partes da própria burguesia dizendo:  
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 Em Rousseau, encontramos a diferenciação entre vontade de todos e vontade geral. Esta 
representa o interesse comum sobreposto sobre os interesses conflitantes. A vontade de todos fica 
restrita ao âmbito dos interesses particulares, sobressaindo à vontade da maioria (COUTINHO, 2011).  
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Nestas batalhas, ela se vê compelida a apelar para o proletariado, pedir a 
sua ajuda e, assim, arrastá-lo para dentro da arena política. A própria 
burguesia, portanto, fornece ao proletariado seus próprios elementos de 
educação política e geral, em outras palavras, supre o proletariado de com 
armas para enfrentar a burguesia. (MARX & ENGELS, 1998, p. 25). 

 

E esse processo de interação, viabilizado pela participação da sociedade civil, 

ainda que os fins sejam outros e haja um direcionamento ideológico, permite o 

envolvimento da sociedade civil no debate e no âmbito da responsabilização pelo 

monitoramento e implementação das políticas públicas e nas questões pertinentes a 

sua realidade. 

  Portanto, é o que Marx (1998) aludiu sobre o efeito malgrado das forças 

infernais que o feiticeiro produziu e que não pode mais controlá-las. Balizadas pela 

economia e com forte apelo neoliberal as demandas ora impostas a sociedade civil, 

impelem um movimento contrário tal ordem de coisas, um movimento contra-

hegemônico.  

Contudo, longe de termos uma visão ingênua, de que a partir das 

possibilidades impressas no real teríamos uma sociedade civil mais organizada e 

participativa, sem uma vigorosa luta, pois existem outras questões subjacentes 

conforme fomos constatando no decorrer deste capítulo, ao considerar as assertivas 

realizadas, percebemos que existem relações de força e de interesse que 

inviabilizam a ação efetiva, o envolvimento espontâneo e comprometido da 

sociedade civil, ou seja, a prevalência da hegemonia couraçada de coerção. 

Sendo assim, a arquitetura da construção das políticas públicas delineadas 

neste primeiro capítulo, que envolve dimensões abrangentes e apresenta sujeitos 

sociais de vários âmbitos, nos permitem entender que a atividade humana não é um 

fato singular. No desenvolvimento histórico, existe um movimento que está 

localizado na totalidade das relações sociais e nas suas determinações 

dialeticamente produzidas.  

Isso permite compreender que os sujeitos históricos em sua manifestação 

coletiva, são portadores da possibilidade de realizar um contra-poder na „realidade 

efetiva‟ que se expressa no momento de participação, e que mediante as análises 

realizadas, evidenciou-se a anulação desse momento, pois imperaram diretrizes 

formuladas pela reforma do aparelho do Estado e do planejamento derivado dos 

ditames engendrados pela classe hegemônica dominante. 
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Em virtude da definição das políticas educacionais apresentarem contradições 

no processo de sua consolidação, fomos impelidos a superar as aparências 

presentes nesse complexo quadro de acontecimentos, pautado na análise da 

totalidade das relações sociais. 

Com isso, ao analisarmos o movimento de consolidação das políticas públicas 

municipais no que diz respeito à elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Carambeí, buscamos as relações entre as determinações econômicas e políticas, as 

ações orientadas pelo governo e a participação da sociedade civil no Controle Social 

(LIMA, 2011), constatando a precariedade política, de consciência de classe e das 

mediações presentes na relação entre o Estado e a Sociedade Civil, cabendo 

considerar todos estes fatores como uma consequência do processo vivido pela 

Educação desde os anos de 1990. 

No processo de elaboração do Plano Municipal, entendemos que não houve 

descentralização do núcleo decisório, portanto, não houve a possibilidade de 

intervenção consciente da sociedade civil. Ao contrário, quando o poder público 

conclamou a participação da sociedade civil, já havia tomado às decisões que 

definia os rumos da política educacional para o município. Mesmo, ao final deste 

processo, ao compor a Comissão de Acompanhamento, não houve efetivação dos 

trabalhos na perspectiva de participação e Controle Social.  

Portanto, tais constatações, sobre essa singularidade só podem ser 

compreendidas no âmbito do planejamento da educação brasileira, no contexto da 

elaboração do Plano Nacional de Educação, de 2001.  
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CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Diante do processo de elaboração do Plano Municipal de Educação do 

Município de Carambeí, que ocorreu na década de 2000, realizamos alguns 

apontamentos com o objetivo de situar o município no contexto da política 

educacional nacional, balizado pelos aspectos históricos que caracterizaram a 

constituição da colônia no e do município no século XX. Cabe ressaltar, que a 

perspectiva histórica que adotamos, viabiliza a compreensão da singularidade deste 

movimento, na amplitude da totalidade histórica dessas relações.  

Sendo a Educação considerada um Direito a partir de convenções como a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança, o arcabouço jurídico brasileiro que condiciona a efetivação 

desse direito subjetivo é desdobrado respectivamente nas legislações dos Estados e 

municípios, no sentido de consolidar as políticas públicas necessárias a contemplar 

os objetivos definidos como essenciais a assegurar os direitos que emanam dos 

elementos jurídicos. 

Nesse movimento é necessário destacar, que as reformas realizadas no 

período de 1990, e em particular a educacional, vão além do interesse em 

condicionamentos de ordem técnico-pedagógicas: “A reforma educacional brasileira 

da segunda metade dos anos 1990 é ela mesma, na sua particularidade, tal 

mudança das estruturas sociais brasileiras.” (SILVA JUNIOR, 2002, p. 110)  

No ano de 1995, quando o contexto político do país passou por mudanças na 

definição da legislação educacional marcado por movimentos como a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, a qual se constitui documento de referência na 

elaboração do “Plano Decenal de Educação Para Todos”, o qual tem como objetivo 

formular as estratégias para “universalização da educação fundamental e 

erradicação do analfabetismo” e indicar as medidas para a sua implementação, o 

Município de Carambeí passa pelo seu processo de emancipação política (SAVIANI, 

2004).   

Portanto, o cenário da consolidação de um novo município que organizou seu 

atendimento educacional, como foi delimitado no tópico anterior, inserido em um 

contexto em que a finalidade do planejamento estatal em relação à elaboração das 
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políticas públicas é engendrada a atender os meios de produção capitalista78, 

estruturou-se administrativa e politicamente subordinado às reformulações que 

adequam a educação as exigências do mercado mundializado. 

Este processo, que se consubstancia na organização da política nacional, sob 

o impacto das determinações objetivas da economia, as quais, conforme exposto 

anteriormente, possibilitaram o processo de industrialização do município, e que 

caracterizaram a fragmentação da CCLP, sendo a planta industrial de Carambeí 

absorvida pelas empresas multinacionais, entre elas a Parmalat S/A, Perdigão e 

BRF. 

Também é necessário considerar, o aumento da miscigenação étnica, que 

absorveu as características da imigração do início do século XX. Na década de 

2000, a população carambiense registrou a presença de muitas famílias de diversas 

procedências regionais (SATO, 2008), principalmente com maior evidência a partir 

da emancipação política do município, no ano de 1996. 

Nesse cenário, se estabelecem novas relações sociais. Em relação à 

organização da educação nacional, o novo ordenamento jurídico, elegeu, de forma 

ideológica, a participação da comunidade como elemento de controle das políticas 

públicas, sendo um dos objetivos da reforma educacional dos anos de 1990. Para 

melhorar a eficiência do Estado brasileiro, que no setor educacional são 

caracterizados pela descentralização dos processos de administração, na 

implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN‟s) e na elaboração dos 

Planos de Educação Nacional, Estadual e Municipal. 

Diante dessa configuração da educação nacional observa-se que estamos 

frente a uma questão que, notadamente, não é tão fácil de ser compreendida e, 

muito menos, de ser apreendida em uma observação desatenta aos condicionantes 

presentes no contexto. É necessário romper com uma visão fragmentada e simplista 

da realidade e analisar de forma dialética a questão79.   

Nessas circunstâncias, um plano construído em condições dadas, organizado 

e encarado como um dado prévio, sem preocupar-se com a possibilidade de 

mudança, sem considerar os problemas relevantes da sociedade (SAVIANI, 2004), 
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 Saviani (2004), considerando as questões macroeconômicas que se apresentam como as 
condições objetivas, registra a subordinação do Governo brasileiro à lógica hegemônica comandada 
pelos mecanismos de mercado. 
79

 Buscar nos elementos abstratos as determinações mais concretas da realidade (COUTINHO, 
2011). 
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encerra em si mesmo os problemas sociais característicos da economia de 

subdesenvolvimento. 

Portanto, considerando essas premissas e com o intuito de analisar o impacto 

das reformas realizadas pelo Estado brasileiro durante a década de 1990 e suas 

prescrições que adentraram os anos 2000, iremos pontuar as mudanças realizadas 

no setor social, especificamente nas ações voltadas à área educacional.  

Um primeiro ponto a destacar, são os tratados realizados nas altas cúpulas 

das relações internacionais80. Esses imprimiram um movimento que estabeleceu o 

cunho da descentralização e publicização na constituição das políticas públicas na 

área educacional, bem como para o controle social na perspectiva de participação. 

Nesse sentido, considerando o viés mercantilista pelo qual a produção de 

relações mercadológicas impera, cabe ao Estado subsidiar e organizar a oferta do 

setor educacional via instituições de ensino e órgãos responsáveis a sua execução. 

Portanto, apresenta-se à necessidade de adaptar as demandas desta área ao bojo 

do crescimento econômico. Sobre esse aspecto Silva Junior (2002), ao utilizar as 

análises de Chesnais sobre o processo de mundialização do capital, esboça alguns 

pontos relevantes em relação à nova configuração das relações econômicas 

internacionais e do reflexo desse novo paradigma nas diversas áreas sociais.  

Ao discorrer sobre a internacionalização do capital produtivo considera que, 

esse movimento impôs um novo metabolismo social, que consolidou mudanças a 

partir da reforma do Estado, passando a gerir novas reformas nos setores sociais, 

entre estes a Educação (SILVA JUNIOR, 2002, p.90). 

Essa perspectiva da ação do Estado que podemos perceber na análise dos 

documentos oficiais, está posicionada na atenção que iremos imprimir em relação às 

contradições que se apresentam no planejamento de conferências mundiais e nos 

pressupostos que sustentam os seus objetivos. 

Para tanto, identificamos a Conferência Mundial de Educação para Todos 

realizada em Jomtien, Tailândia em 1990, e a Conferência de Dacar, realizada no 

ano 2000, que se consubstancia na ratificação dos pactos firmados em 1990 

naquela Declaração, como momentos, que trazem na estrutura de suas 
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 O „Consenso de Washington’, receituário das reformas dos Estados da América Latina, tem o 
Banco Mundial como modelador da agenda política e econômica neoliberal (PEREIRA, 2010). 
Trataremos das características deste novo acordo no próximo capítulo. 
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determinações, marcas significativas do posicionamento do Estado em relação à 

definição das prioridades acordadas e do reflexo destes na construção das políticas 

educacionais no Brasil.  

Nessa perspectiva, é necessário considerar esses encaminhamentos na 

definição do planejamento educacional brasileiro, tendo como ponto de extensão 

reformista, a construção do Plano Decenal de Educação para Todos, realizado 

dentro do Acordo MEC/UNESCO, o qual foi apresentado pelo então ministro da 

Educação e do Desporto, Murílio de Avellar Hingel, em maio de 1994 (SILVA 

JUNIOR, 2002). 

Em relação às diretrizes referentes à redefinição do papel do Estado, 

destacamos no escopo da administração, especificamente em relação aos “Serviços 

Não Exclusivos” do Estado, a publicização. Processo que permite ao governo 

brasileiro, subsidiar e não executar diretamente os serviços sociais, entre eles os 

educacionais (BRASIL, 1995, p.12 -13).  

Esse novo modelo de planejamento que o Estado alicerçado na objetividade 

de suas ações em prol da melhoria da administração e da governança, consolida 

estratégias pautadas nas relações econômicas que submetem a ação política e a 

constituição dos aparatos legais que sustentam a democracia, a uma forma 

gerencial81. 

Portanto, no decorrer deste capítulo o objetivo é descrever e evidenciar os 

interesses e os desdobramentos presentes nas reformas do Estado, no setor 

educacional. Os encaminhamentos estão pautados na compreensão dos fatos que 

permearam a elaboração e a execução das deliberações firmadas, a partir da 

reconstrução histórica, por qual passa a reestruturação das atividades do Estado em 

relação aos serviços na área social. 

Analisar esse movimento significa destacar no processo de reforma do 

aparelho do Estado e da definição das políticas educacionais, bem como os 

elementos que sustentam o desenvolvimento histórico dessas relações, o aparente 

assincronismo em relação à elaboração e formalização legal do PDRAE. 

Apesar desta característica aparente, constatamos um movimento 

concomitante a reforma do aparelho do Estado organizada pelo Governo. Não foi um 
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 Em relação a definição do papel do Estado como provedor e promotor dos serviços sociais, entres 
eles os voltados a educação, ver Brasil (1995, p. 13). 
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processo isolado, pois a sanção do PDRAE se constituiu a partir de um processo 

histórico, que nos remete a compreender as determinações estruturais e 

superestruturais, que também vieram a refletir na constituição das políticas 

municipais de Educação. 

Portanto, considerando o contexto no qual a política educacional brasileira foi 

formalizada durante a década de 1990, e examinando as bases que sustentam a 

elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 9394/96), bem 

como as leis complementares, entre as quais avulta o Plano Nacional de Educação, 

podemos destacar a presença do Estado nesse processo, considerando a 

transformação do seu papel expresso pela reforma de seu aparelho, formalizada 

pelo PDRAE e a condição técnica e participativa da sociedade civil no seu processo 

de elaboração.  

Diante do que foi exposto até o momento, utilizaremos algumas análises 

elaboradas por Saviani (2004), em sua obra “Da nova LDB ao Plano Nacional de 

Educação”, com o intuito de enunciar alguns pontos pertinentes à elaboração da 

política social engendrada na aprovação da nova LDB.  

Nesse viés, compreendemos que a LDB 9394/06 consubstancia-se como 

expressão e síntese dos pressupostos da Declaração Mundial de Educação para 

Todos, que por sua vez, culminou no Plano Nacional de Educação no ano de 2001, 

que se apresenta como elemento basilar de elaboração dos Planos Municipais de 

Educação. 

 Nesse sentido, o estudo de Saviani é sobre a política educacional brasileira. 

Portanto, “Diz respeito, pois, às medidas que o Estado, no caso, o governo 

brasileiro, toma relativamente aos rumos que se deve imprimir à educação do país” 

(2004, p. 1). 

Seguindo essa diretriz expositiva, que possibilita situar as análises posteriores 

no sentido de evidenciarmos as „relações de força‟, faz-se necessário destacar a 

posição que a educação nacional ocupa na setorialização das áreas de governança, 

pois, além dessa política pública ser considerada um “Serviço Não Exclusivo” do 

Estado, está disposta na chamada área social e com essa denominação o Estado 

tende a atrofiar os investimentos na área (SAVIANI, 2004). 

Essa característica apresentada por Saviani (2004), respaldada pela 

compreensão de que a Educação situa-se no escopo da administração das políticas 
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sociais, nos permite entender que, o que prevalece é um planejamento gerencial 

alicerçado ao objetivo de contrabalancear o desequilíbrio dos efeitos da supremacia 

do interesse privado sobre o público, tendo em vista que este é o fato que impera na 

instituição da “política social”, neste caso específico, o da educação. 

Outra característica que se produz deste fato é que se o controle dos meios 

de produção está sob o domínio da classe capitalista: a educação é feita para os 

capitalistas, para os seus interesses, e nesse sentido como a produção da riqueza 

deve seguir uma ordem que promova a continuidade desta classe, a educação é 

entendida como um elemento a compor a ótica do custo benefício. Ou seja, direitos 

sociais considerados como custo para o Brasil, e como resultado temos uma 

educação definida pelos mecanismos de mercado (SAVIANI, 2004). 

O segundo ponto a considerar está situado em relação à presença da 

sociedade civil e o processo de descentralização instituído pelo Estado, que compõe 

a redefinição de seu o papel e da relação com a sociedade civil. Sob esse aspecto 

consideramos os apontamentos de Costa (2006, p. 214) fundamentais a promover a 

nossa análise. Sendo assim: 

 

A discussão sobre os papeis e funções que o Estado deve desempenhar 
considerou como premissas a crise do Estado a partir dos anos 1970 e o 
gigantismo do Estado na regulação da economia e no controle sobre a 
sociedade civil. A partir dessas premissas, a conclusão pareceu óbvia para 
setores conservadores: reduzir o Estado e ampliar o espaço da sociedade 
civil e do mercado, entendendo como ampliação do espaço da sociedade 
civil a proposta de pagamento pelos serviços da área social. 

 

Entendemos que as sucessivas crises econômicas do capitalismo e seu 

reflexo nos países da periferia do sistema, levaram a bancarrota à proposta 

hegemônica de anulação da participação da sociedade civil e do controle social, 

produzindo como resultado a mudança estratégica dos pressupostos relativos à 

organização dos espaços participativos.    

Frente ao movimento de tentativa de participação política de amplos setores 

na elaboração do planejamento das políticas públicas educacionais, os organismos 

internacionais materializam a ideia de administrar esses espaços, pois os mesmos 

significam o esforço de mobilização, local de possível rompimento com o paradigma 

da ordem neoliberal. 
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Portanto, podemos conceber que a sociedade civil atua diante de um quadro 

geral de enfrentamento e luta para consolidar os seus interesses e necessidades, 

sendo que a partir dos anos de 1990 atua sob o julgo de orientações estabelecidas 

pelos esquemas e reformulações advindas da classe dominante, a qual objetiva 

reduzir e se apropriar do espaço autônomo e de possível efetivação do controle 

social exercido pela classe trabalhadora, conforme constatamos na elaboração do 

Plano Municipal de Educação em Carambeí. 

Sendo assim, realizamos as considerações referentes ao âmbito da definição 

das políticas educacionais, dentro desse complexo quadro de relações, lembrando 

que o Estado moderno caracteriza-se pela subserviência da política à economia, 

asseverando pontos respaldados nas análises de Neves (2008), Valente (2001) e 

Saviani (2004) quanto à constituição de dois Planos Nacionais de Educação e o 

importante papel da Sociedade Civil, enquanto espaço autônomo de sua atuação e a 

composição desse momento histórico da política educacional brasileira. 

Portanto, para fundamentar as análises relacionadas ao conjunto de fatos 

presentes nos desdobramentos da elaboração do ordenamento jurídico brasileiro, 

caracterizado pelo período de transição evidenciado pelas reformas, é necessário 

abordar os caminhos percorridos na elaboração das políticas governamentais, tendo 

como elemento norteador das análises o planejamento gerencial nas redefinições 

dos rumos da educação, nos aspectos administrativos e políticos do Estado sob a 

contingência das prerrogativas internacionais. 

 

2.1. AS ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA A PARTIR DAS CONFERÊNCIAS DE 1990 E 2000 E A (DES) 
MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Partindo do pressuposto de que, todo desenvolvimento histórico é marcado 

por múltiplas determinações, resultado das relações sociais, as quais derivam das 

relações de produção da atividade humana na busca da satisfação das 

necessidades e das novas necessidades produzidas nesse movimento (MARX & 

ENGELS, 2007), é que realizaremos as considerações posteriores, sendo 

necessário pontuar que ao analisar o processo histórico: 

  

Não se trata, como na concepção idealista de história, de buscar uma 
categoria em cada período, mas sim de permanecer sempre sobre o solo 
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real da história; não de explicar a práxis a partir da idéia, mas de explicitar 
as formações ideológicas a partir da práxis material [...] (MARX & ENGELS, 
2007, p. 65). 

  

Essas primeiras palavras, delimitam as considerações a respeito da 

elaboração do planejamento das políticas públicas sociais, bem como o movimento 

que a sociedade civil estabelece nas relações sociais, que não estão livres das 

determinações estruturais, e que para compreender estas relações, não podemos 

perder de vista a materialidade das situações. 

Posto isto, a mediação ideológica adotada a partir da consolidação do sistema 

capitalista no mundo, sob o signo das reformas de Estado na América Latina, 

manifestaram a ocorrência da formulação de valores fundamentais e determinantes 

nas relações sociais presentes na esfera da vida pública e política. 

Conforme Marx e Engels (2007, p. 50 - 51):  

 

Aqui estão, por conseguinte, os fatos: indivíduos determinados, que, como 
produtores, atuam de uma maneira também determinada, estabelecem 
entre si relações sociais e políticas determinadas. [...] A estrutura social e o 
Estado nascem continuamente do processo vital de indivíduos 
determinados, porém desses indivíduos não como podem parecer à 
imaginação própria ou dos outros, mas tal e qual realmente são, isto é, tal 
como atuam e produzem materialmente e, portanto, tal  como desenvolvem 
suas atividades sob determinadas limitações, pressupostos e condições 
materiais, independentemente de sua vontade.  

 

Sendo assim, constatando que o modo de produção, estabelecido pela 

burguesia, não se limitou a produção de mercadorias, percebemos que a 

necessidade de sua expansão e seu domínio inferiu na elaboração de um 

planejamento que permitisse o domínio das esferas elencadas como improdutivas, 

que por consequência disso passam a assumir um papel necessário na ordem 

capitalista mundial.  

Isto coloca os setores de administração do Estado em outro patamar de 

evidência em relação à efetivação dos objetivos almejados pelos países centrais do 

capitalismo, em vista a consolidar a preservação e consumação da estrutura 

hegemônica da sociedade, sempre a partir da hegemonia do privado sobre o 

público. 

Nesse sentido, no âmbito do setor educacional, as reformas delimitadas pela 

concepção neoliberal, imprimem um processo de consolidação do planejamento e 
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implementação de especificidades derivadas das linhas mestras que sustentam o 

sistema, ou seja, condicionadas pelo movimento estrutural de alcance mundial, cuja 

pauta é a objetivação da educação, no sentido de vitalizar o sistema. 

Por isso, a trama em prol do desenvolvimento econômico deve ser analisada, 

de forma a evidenciar o movimento concreto que se esconde na carapaça das 

benfeitorias promovidas pelo Estado, que utiliza a alcunha da reforma como 

elemento ideológico da melhoria social.  

Portanto, em relação aos rumos da política econômica e social que o governo 

brasileiro adotou mediante as relações externas, conforme Borges (2003), o seu 

fundamento está intimamente ligado à característica assumida pelo Banco Mundial 

diante da reforma educacional, que se consubstancia na necessidade de engendrar 

ações voltadas às questões políticas. 

Essa estratégia de intervenção nas atividades governamentais dos países da 

periferia do capitalismo tem como fato norteador o fracasso do ajuste estrutural 

ocorrido nos anos de 1980.  

Partindo desse movimento mundializado, o Banco Mundial, no Relatório de 

Desenvolvimento Mundial, de 1997, indicou como causa deste fracasso a 

desconsideração dos planos e reformas estruturais administrativas, em relação à 

esfera política e às demandas sociais inerentes à governabilidade dos países 

periféricos do capitalismo, os quais centralizaram a administração pública durante as 

crises precedentes, apenas nas prerrogativas de ajuste econômico (SILVA JÚNIOR, 

2010). 

A partir deste fato, “O Banco Mundial passou a reconhecer de forma mais 

explícita que o sucesso de seu modelo de desenvolvimento depende de profundas 

mudanças na engenharia política e social das sociedades em pauta.” (BORGES, 

2003, p. 126) Com, “[...] o propósito de construir um amplo consenso, contribuindo 

para adequar a democracia às demandas de estabilidade política subjacentes ao 

modelo de desenvolvimento capitalista”. (id.) 

Definindo essa prerrogativa e mediante a mobilização dos grupos de interesse 

nos anos de 1980 e início dos anos de 1990, bem como percebendo um movimento 

da sociedade civil que emanava demandas e exigências a partir dos debates 
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realizados em congressos e fóruns de educação82, o Banco Mundial assumiu a 

liderança desse movimento, adiantando e organizando uma agenda composta por 

momentos de discussão, de maneira a orquestrar as pautas e desmobilizar os 

diversos interesses que nasceram das contradições vivenciadas pelos sujeitos 

sociais em seus respectivos ambientes profissionais e vivenciais. 

Com isso, conforme Silva (2003), o Banco Mundial assume o caráter técnico-

político na definição das políticas públicas educacionais via funcionários altamente 

especializados do Banco Mundial, que junto ao MEC, regulamentam os caminhos a 

serem percorridos para o bom andamento „técnico‟ da educação brasileira.  

Mediante a política intervencionista do Banco Mundial, atuante na esfera da 

disponibilização de recursos financeiros cuja consequência é o endividamento 

externo de países da América Latina, entre eles o Brasil83, e a compromissos 

estabelecidos mediante um rol de condicionalidades e metas em relação à 

efetivação das políticas sociais. 

Inscreve esses países aos ditames da boa governança, ou seja, organiza uma 

série de ações no sentido de fortalecer o modelo de gestão dos países em 

desenvolvimento, sob o crivo de que somente os empréstimos não se 

caracterizariam como „pedra fundamental‟ para o desenvolvimento econômico. 

Existem relações de força, que é fundamentada nos interesses, nos 

encaminhamentos realizados pelo Banco Mundial e os principais mentores do 

capitalismo mundial, os quais são ditados pelas prescrições dos países que 

compõem o epicentro do capitalismo mundial via as determinações expressas por 

meio dos acordos e conferências84. 

Isso possibilita compreender que a resolução dos conflitos de ordem social, 

cujo Estado ocupa papel central85, caracterizado como espaço de mediação, serve 

aos interesses do neoliberalismo, resultando na incorporação da concepção de 

                                                             
82

 No caso brasileiro, conforme Neves (2008) os movimentos sociais nos anos de 1980 e 1990 foram 
representativos, entre eles o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na Constituinte, Fórum 
Nacional de Educação, Fórum Nacional em Defesa a Escola Pública na LDB, viveram momentos de 
acirramento entre duas concepções de sociedade e educação, entre a proposta liberal-corporativa e a 
proposta democrática de massas.  
83

 No próximo capítulo faremos as exposições pertinentes a essa característica de atuação do Banco 
Mundial com mais detalhes.  
84

 Destacamos as conferências realizadas nos anos de 1990 e 2000, cujo resultado foi a elaboração 
da Declaração Mundial de Educação para Todos em Jomtien e a sua reafirmação em Dakar, 
respectivamente.    
85

 Segundo Poulantzas (1985) o Estado, é atravessado pelas relações da sociedade civil, 
caracterizando o seu caráter político.   
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administração pública de „boa governança‟ cuja égide assenta-se na neutralidade do 

Estado em relação à execução das políticas sociais, entre elas a educação 

(BORGES, 2003). 

Como consequência:  

 
Na educação, desde os estudos preliminares para aprovação de 
empréstimos até o seu relatório final, encontramos a cooperação técnica e a 
„ajuda externa‟. Resultado: o governo federal subscreveu a política dos 
gestores do Banco Mundial, e utiliza o MEC e os secretários de Educação 
para viabilizá-las na prática. (SILVA, M., 2003, p. 297). 

 

Podemos denominar esse movimento de „assistência técnica‟, que é a forma 

que os organizadores das políticas internacionais interveem no processo de 

organização e definição de ações no setor educacional, engendrando o alinhamento 

de condicionalidades às reformas políticas implantadas nos Estados signatários de 

acordos e empréstimos. Essa intervenção funciona como uma rede de 

gerenciamento a conduzir programas e projetos na administração pública do Estado 

(SILVA, C., 2005, p. 10). 

Posto isto, cabe realizar alguns apontamentos no sentido de organizar as 

exposições realizadas até o momento e ordenar os apontamentos posteriores com o 

intuito de alcançarmos nosso objetivo.  

No âmbito, das estratégias gerencias, as ações do governo caminharam86 em 

direção à padronização dos mecanismos de atuação do Estado, no sentido de 

promover a segurança da propriedade privada e da ordem social, assentadas na 

concepção de governança eficiente do Estado, a partir da linha diretiva apontada 

pelos objetivos firmados na „Declaração Mundial de Educação para Todos‟ (BRASIL, 

1993). 

Como a governança eficiente do Estado está no centro dos objetivos, 

partimos da conceituação funcionalista de instituição cunhado por Douglass North 

(1993) apud Pereira (2010) adotada pelo Banco Mundial que define a eficiência de 

certos ambientes a partir de elementos econômicos, dando posição de destaque à 

definição das regras a serem adotadas, sendo o arranjo institucional um elemento 

decisivo para a eficiência econômica:  

                                                             
86

 Vieira (2000), apresenta o posicionamento dos governos de José Sarney, Itamar Franco, Fernando 
Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, nos tempos de transição.   
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Ora, essa abordagem reduz o institucional a uma dimensão meramente 
técnica e instrumental. Além disso, por esse mesmo caminho, toma-se o 
político como mera engenharia institucional, o que permite ao discurso 
neoliberal internalizá-lo como elemento importante para a promoção da 
„economia de mercado‟. Desse modo, o institucional é instrumentalizado e 
subordinado à liberalização econômica, construída a partir de relações de 
poder aceitas como algo dado, naturalizado. (PEREIRA, 2010, p. 382). 

   

Destacamos a concepção que o Estado estabelece em relação à definição e 

execução dos serviços prestados à população. O governo zelando pela boa 

governança e caracterizando as reformas educacionais como prioridade, devido à 

importância institucional e as implicações políticas, promove a redução institucional 

das políticas educacionais e das relações com a sociedade civil (BORGES, 2003), 

por meio da implantação de conselhos de controle social como mecanismo 

instrumentalização da ideologia neoliberal.  

A participação popular fica subordinada aos determinantes econômicos, onde 

impera o planejamento público a moda da tecnocracia, que entende a 

democratização no viés da transferência da fiscalização das demandas educacionais 

a sociedade, por meio do Controle Social. (FERNANDES NETO, 2011; BORGES, 

2003). 

 Como materialidade dessas interjeições a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos que aprovou a “Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos”, foi realizada nos dias 5 a 9 de março de 1990 em Jomtien, na Tailândia.  

O evento promovido pela UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial contou 

com a participação de 155 países e 160 organismos governamentais e não 

governamentais, os quais afirmaram a educação como um direito humano 

fundamental, no sentido de formalizar de forma intensificada os compromissos em 

atender as necessidades educacionais de todas as pessoas do mundo até o ano 

2000 (SAVIANI, 2004). 

Este documento composto por dez artigos é a síntese da preocupação dos 

líderes mundiais e das agências internacionais promotoras da Conferência Mundial 

de Educação para Todos em universalizar a educação, tendo o Banco Mundial como 

um dos protagonistas, considerado por Gadotti (2000), como a principal fonte 

internacional de recursos para a Educação Básica.  
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Cabe frisar que as prerrogativas definidas no encontro estiveram voltadas a 

Educação Básica e suscitaram a urgência de promover o direito de educação para 

todos. Nesse sentido, analisando as considerações presentes no preâmbulo do 

documento podemos situar algumas questões norteadoras do compromisso firmado 

por diversos países naquele momento, das quais destacamos: 

 

Ao mesmo tempo, o mundo tem que enfrentar um quadro sombrio de 
problemas, entre os quais: o aumento da dívida de muitos países, a ameaça 
de estagnação e decadência econômicas, o rápido aumento da população, 
as diferenças econômicas crescentes entre as nações e dentro delas, a 
guerra, a ocupação, as lutas civis, a violência: a morte de milhões de 
crianças que poderia ser evitada e a degradação generalizada do meio-
ambiente. Esses problemas atropelam os esforços envidados no sentido de 
satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, enquanto a falta de 
educação básica para significativas parcelas da população impede que a 
sociedade enfrente esses problemas com vigor e determinação. (BRASIL, 
1993, p. 69). 

 

Derivam deste trecho, algumas análises que suscitam a explanação. A 

predominância do caráter econômico que embasa a justificativa da universalização 

da educação no mundo, e a prerrogativa de instrumentalizar os indivíduos com 

conhecimentos que promovam o enfretamento dos problemas a partir da 

característica do fortalecimento de seu caráter, como subsídio individual, pertinente 

à lógica liberal que compreende a fragmentação da vida social (MÉSZÁROS, 2011).  

Os dez artigos presentes na Declaração, possibilitam compreendermos que, 

muitas políticas são influenciadas ao nível de federação, entre elas a própria reforma 

do aparelho do Estado brasileiro, que conforme o artigo 8º, deste documento, aonde 

se estabelece uma „Política Contextualizada de Apoio‟, ratificada por reformas na 

política educacional dos países envolvidos (BRASIL, 1993, p. 78).  

Conforme Saviani (2004, p. 121), esse engendramento voltado à questão 

social, evidencia problemas que derivam da estrutura da sociedade, da configuração 

de uma „política social‟ como expressão da sociedade capitalista “[...] que a produz 

como um antídoto para compensar o caráter antissocial da economia própria dessa 

sociedade”.    

A respeito da sociedade civil, gostaríamos de destacar o Artigo 7º, que trata 

do „Fortalecimento das Alianças‟, que conclama um grande envolvimento de toda 

sociedade, entre órgãos governamentais, não governamentais, setor privado, 

comunidade local e famílias entre outros (BRASIL, 1993). Na linha desse 
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encaminhamento, o Plano Municipal de Carambeí elegeu 21 metas considerando o 

apoio de parceiros na execução da política pública educacional municipal, conforme 

exposto no primeiro capítulo. 

Nesse âmbito, dos objetivos firmados na Declaração Mundial de Educação 

para Todos, sinteticamente os encaminhamentos visam assegurar políticas de 

permanência e acesso de todos à escola. Assim os esforços são enveredados a 

contemplar uma ampla reforma educacional que compreende a ampliação de 

recursos, sistemas de avaliação e acompanhamento, programas de alimentação 

saudável, envolvimento com as famílias e comunidade, valorização do magistério, 

dentre outros87.  

Daí o direcionamento das ações governamentais durante as décadas de 1990 

e 2000 na formulação de políticas de governo como o Programa do Livro Didático, 

FUNDEB, FUNDEF, Piso Salarial dos professores da Educação Básica, Programa 

de Transporte Escolar e da Merenda Escolar, instituição de Planos de Carreira, e a 

forte presença do Plano de Desenvolvimento da Educação em 2007, os quais se 

apresentam na administração pública municipal e que compõem o planejamento e 

os desdobramentos nos Planos Municipais de Educação88.  

Nesse sentido, como encaminhamento formal dos objetivos firmados na 

Conferência de 1990, em 1993 após a realização da „Semana Nacional de Educação 

para Todos‟, o governo brasileiro apresentou a proposta de “Plano Decenal de 

Educação Para Todos” – voltado apenas ao Ensino Fundamental e abrangendo a 

Educação Infantil – o qual se constituiu em instrumento estratégico para a “[...] 

universalização da educação fundamental e erradicação do analfabetismo e 

indicando as medidas assim como os instrumentos para a sua implementação” 

(SAVIANI, 2004, p. 77).  

Conforme Neves (2008) foi um processo de ampla participação popular, com 

vários setores representados, contudo o foco desse plano de governo que ficou 

                                                             
87

 Devemos ressaltar que esses pressupostos, se fazem presentes no processo histórico de luta dos 
educadores pela qualidade da educação pública a partir da década de 1920. As mobilizações sociais 
iniciadas pela Associação Brasileira de Educação em 1924 foram reafirmadas desde 1987 a partir do 
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, o qual se mantém até o presente, com grandes 
dificuldades (SAVIANI, 2007).  
88

 O PDE, não influencia na elaboração do Plano Municipal de Educação, mas configura-se em um 
instrumento que caracteriza o desvirtuamento de sua execução. Trataremos sobre este aspecto no 
próximo tópico.  
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delimitado à Educação Básica, obscureceu e desmantelou89 todo o movimento que 

compunha a elaboração da LDB, iniciada em 1988 por meio do encaminhamento do 

Projeto de Lei, n.º 1.258, do Deputado Otávio Elísio.  

Na análise de Neves (2008) esse não se constitui mais uma etapa de 

discussão que se apresentava nos movimentos da sociedade civil na década de 

1980, e sim sob a orientação da ONU, no sentido de satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagem dos países subdesenvolvidos. 

Nesse sentido a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT), por considerar os pressupostos 

basilares da universalização da Educação Básica de oito anos e na tentativa de 

obter um piso nacional para os professores da categoria, bem como por 

desconhecerem as premissas neoliberais embutidas no Plano Decenal, “[...] 

legitimaram as diretrizes do plano Decenal, acatando os enunciados do Acordo 

Nacional de Educação para Todos, em Brasília, no período de 29 de agosto a 2 de 

setembro de 1994.” (NEVES, 2008, p. 157).  

Devemos considerar que é um acordo com finalidades delimitadas a atender 

as prescrições vinculadas a empréstimos e condicionalidades balizadas a realização 

de uma educação mundializada que pretende atingir uma finalidade comum. Por 

isso, o contexto deve ser evidenciado.  

Como o nosso objetivo é identificar a trajetória da construção do planejamento 

educacional e o papel do Estado e da sociedade civil no processo da consolidação 

das políticas públicas educacionais, a que considerar a respeito do Plano Decenal 

algumas questões relativas ao teor do conteúdo apresentado no texto deste 

documento, realizando a análise a respeito do reflexo desses encaminhamentos no 

Plano Municipal de Educação de Carambeí.  

Em relação ao item 3. A, que trata das “Estratégias para a Universalização do 

Ensino Fundamental e Erradicação do Analfabetismo” (BRASIL, 1993, p. 35 - 43) 

que compõe a descrição dos objetivos gerais de desenvolvimento da Educação 

Básica, respalda a nossa análise no sentido de percebermos que entre sete 

                                                             
89

 Conforme Neves (2008, p. 156), a participação de entidades que compunham o Fórum Nacional 
em Defesa da Escola Pública na elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos gerou 
polêmica entre as forças democráticas de massa, isso colaborou para esvaziar e desviar a atenção 
da sociedade em relação a tramitação da LDB. 
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objetivos pontuados, apresentam-se a preocupação com a preparação para o 

mundo do trabalho e o monitoramento das políticas públicas educacionais.  

Ao introduzir de forma a justificar a escolha dos objetivos, o documento faz 

referência aos compromissos firmados: 

 

Em resposta às determinações constitucionais e legais, as legítimas 
demandas sociais ao sistema educativo, ao Compromisso Nacional firmado 
na Semana Nacional de Educação para Todos, e às Recomendações e 
Acordos assumidos no âmbito internacional, estabelecem-se os seguintes 
objetivos: [...] (BRASIL, 1993, p. 37). 

 

Dos quais gostaríamos de salientar o primeiro e o sexto, que traz no seu bojo 

a contemplação da aquisição de conteúdos e competências básicas com a 

finalidade: 

 

1 – Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, 
jovens e adultos, provendo-lhes as competências fundamentais requeridas 
para plena participação na vida econômica, social, política e cultural do 
País, especialmente do mundo do trabalho [...] (BRASIL, 1993, p. 37). 

[...]  

6 – Incrementar os recursos financeiros para manutenção e para 
investimentos na qualidade da educação básica, conferindo maior eficiência 
e equidade em sua distribuição e aplicação: [...] 
d) definindo instrumentos para controle de gastos públicos em educação de 
forma a evitar que os recursos que, legal e constitucionalmente, são 
destinados a essa área sejam aplicados em outros programas. Para tanto, 
deve-se recorrer a todas as instituições que podem contribuir nesse 
processo, inclusive as universidades. (ibid., p. 40 – 41). 

 

Conforme Torres (2000), devemos considerar a minimização na forma de 

compreender as Necessidades Básicas de Aprendizagem (NEBA‟s) assentada na 

concepção dos formuladores das políticas provenientes de Jomtien, as quais estão 

vinculadas aos conhecimentos elementares que permitem a sobrevivência, e ao 

enfrentamento de problemas cotidianos. A autora enfatiza a necessidade das 

NEBA‟s responderem por uma perspectiva de análise e investigação como elemento 

de definição das políticas públicas educacionais, contemplando as necessidades e o 

avanço curricular e pedagógico evitando desigualdade e fragmentação social na 

satisfação de tais necessidades. 

Ainda, é necessário destacar a preocupação em possibilitar as habilidades 

básicas e as competências necessárias a preparar os indivíduos para o mundo do 



 
 

  

110 
 

trabalho. Analisando o primeiro objetivo a partir da compreensão marxista, que 

denuncia a exploração do trabalho como fundamento do sistema capitalista, fica 

evidente a preocupação do governo em fortalecer o fomento da economia (NETTO, 

2007). 

Isso reflete, na elaboração do Plano Municipal de Carambeí, na organização 

de 10 metas destinadas a promover a inclusão dos adolescentes e da comunidade 

no mercado de trabalho, as quais estão vinculadas as metas sobre Educação 

Tecnológica e Formação Profissional, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos 

e Educação Especial. 

Em relação à organização de mecanismos de acompanhamento das políticas 

públicas objetivando o seu monitoramento, fundamenta-se dois princípios básicos 

para a reestruturação das políticas administrativas junto ao PDRAE, que são: a 

desburocratização das prestações de serviços do Estado e a publicização. Esse 

aspecto é contemplado em Carambeí sob a inclusão do Controle de 

acompanhamento e monitoramento do Plano e posteriormente por meio da sanção 

do Decreto Municipal, n.º79 de 31 de julho de 2008. 

Gostaríamos de destacar, ainda no item 3.C, que trata da definição das 

“Linhas de Ação Estratégica” (BRASIL, 1993), que o interesse no desenvolvimento 

de novos padrões de gestão educacional aparece direcionando o fortalecimento da 

gestão educacional no sentido de ampliar a autonomia dos entes federados e das 

instituições de ensino, compondo elementos prioritários para a direção política da 

educação, sendo assim, fica registrada, a descentralização das responsabilidades90: 

 

Ao mesmo tempo, faz-se necessária uma ampla redefinição das funções, 
competências e responsabilidade de cada nível da administração 
educacional, buscando descentralizar e integrar suas ações e possibilitar 
gestão articulada de programas de educação fundamental. (BRASIL, 1993, 
p. 46). 

  

Dentre outras finalidades e objetivos que preveem ações direcionadas às 

parcerias público-privadas e a apresentação de ações e da intensificação das 

existentes, a eliminação do excesso de burocracia, da corrupção e da exoneração 

dos gastos públicos é efetivada por meio da institucionalização de receitas 

                                                             
90

 Daí a gênese na LDB 9394/06 que estabelece em seu artigo 11º, a Educação Infantil e Educação 
Básica, e artigo 10º o Ensino Médio, como responsabilidade direta dos Governos Municipais e 
Estaduais respectivamente, em regime de colaboração (BRASIL, 1996). 
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financeiras vinculadas e monitoradas pelos diversos conselhos e sociedade civil.  

Portanto, “A apologia do discurso reformista na década de 1990 propôs um Estado 

estratégico, com a redução da burocracia e a ampliação de parcerias entre os 

setores públicos e privados” 91 (COSTA, 2006, p. 216).  

Dando continuidade às considerações referentes à definição do planejamento 

educacional brasileiro, que direcionado a cumprir com as prerrogativas dos pactos 

mundializados, iremos apontar o desdobramento formal, expresso na sanção das 

peças jurídicas, que compõem o arcabouço legal.  

Fernandes Neto (2011, p. 1) em um breve artigo que trata sobre a Legislação 

educacional a serviço do projeto neoliberal, situa dois elementos fundamentais na 

definição da estruturação do planejamento e que corroboram na elaboração do 

PDRAE e veem na linha das diretrizes apontadas até o momento, os quais são eles: 

a Emenda Constitucional n. 1492 e a nova LDB 9394 de 1996. 

Fernandes Neto (2011), afirma que, em relação à elaboração da LDB 9394/96 

é necessário destacar um fato interessante. Antes mesmo de ser formalizada, ela já 

estava sendo regulamentada, nesse sentido para explicar esse aspecto é 

fundamental situar nas considerações, a elaboração da Lei 9131, de 24 de 

novembro de 1995 que altera dispositivos da LDB sob o n. 4024, de 20 de dezembro 

de 1961 e que dá outras providências.  

Um fato derivado a isso é a criação do Conselho Nacional de Educação, que 

consta na nova LDB 9394/06 em seu inciso IX, do artigo nono. “Embora o verbo 

esteja no futuro, em verdade o Conselho Nacional de Educação já estava instituído 

exatamente pela Lei 9.131 aprovada antes da LDB e regulamentando-a por 

antecipação” (SAVIANI, 2004, p. 8).  

Essas alterações, segundo Saviani (id.), também estão: 

 

[...] regulamentando, embora por antecipação, o parágrafo primeiro do artigo 
oitavo da nova LDB que prescreve: „caberá à União a coordenação da 
política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e 

                                                             
91

 Nesse sentido nos remetemos ao exposto no tópico 1.2.1., aonde relatamos a contratação de 
serviços junto à entidade ASSEC de Carambeí.  

92
 O movimento da sociedade expresso na Carta de Belo Horizonte aprovada em assembleia na I 

CONED, em agosto de 1996, repudia vários dispositivos referentes a LDB e a reforma educacional 
em tramitação no Congresso Nacional. Desconsiderando o amplo debate presente na I CONED, o 
Congresso Nacional aprovou a E.C. n. 14 que exclui a Educação Infantil e a EJA, priorizando o 
ensino fundamental, que consequentemente enfraquece a força sindical dos trabalhadores em 
educação pela forma diferenciada de remuneração estabelecida (NEVES, 2008, 163- 165).  
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exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais 
instâncias educacionais‟.     

 

Com isso, denotamos nesse processo de reforma educacional, estabelecido 

na década de 1990, a configuração do gerenciamento e da organização da 

educação nacional com o pressuposto da descentralização cabendo à União apenas 

a coordenação e não a formulação da política nacional de educação, ficando a 

responsabilidade de execução das políticas educacionais para os municípios e 

estados brasileiros (SAVIANI, 2004).  

Como elemento a organizar a distribuição dos impostos, e propiciar o princípio 

da descentralização, alicerçando um sistema de prestação de contas e dando mais 

suporte aos Municípios e Estados, em 12 de setembro de 1996 a Emenda 

Constitucional n. 14 modificou os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal 

e deu nova redação ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

e com isso ocorreu à regulamentação em 24 de dezembro de 1996 do “Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) sob a Lei n. 9424/96 (SAVIANI, 2004). 

Esta lei estabelece os procedimentos referentes à administração do FUNDEF 

com duração de 10 anos. Apesar de representar um avanço significativo para a 

educação, pois permitiu a vinculação dos recursos e repasses financeiros 

destinados à área, devemos entender conforme pontua Silva, M. A. (2003, p. 296), 

que está ação compõe o rol das políticas engendradas pelo Banco Mundial para a 

educação e que o governo brasileiro compactuou com a sua implementação.  

Com essas transformações legais decorrentes do novo arcabouço jurídico no 

intuito de organizar as diretrizes para o Ensino Fundamental e que, porém, não 

derivou uma melhor distribuição de recursos e nem criou novos dispositivos legais 

que contemplariam novas fontes de recursos, pois regula a aplicação de recursos já 

vinculados, caracterizou-se pela inviabilidade na execução dos serviços 

educacionais, conforme Saviani (2004) denotou:  

 

Por outro lado, a política educacional decorrente dessas medidas acabou 
inviabilizando, em diversos municípios, a manutenção em quantidade e 
qualidade, de programas de educação infantil, de educação especial e de 
educação de jovens trabalhadores, especialmente naqueles municípios que, 
tendo em vista a cobertura do Estado no âmbito do ensino fundamental, 
decidiram investir seriamente nessas modalidades educacionais, 
sabidamente de grande importância para as „crianças e adolescentes em 
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situação de risco social‟, ironicamente aquelas supostamente privilegiadas 
pela „política de estímulo‟ do MEC [...] (p. 40). 

 

Com a aprovação da LDB 9394, em 20 de dezembro de 1996, mediante 

manobras regimentais e sob a base do texto de Darcy Ribeiro o MEC alicerçou a 

sua proposta sob a égide dos compromissos neoliberais. As proposições do projeto 

Cid Sabóia93, que contemplava os anseios da sociedade civil foi expurgado 

(FERNANDES NETO, 2011). 

Assim:  

 

Ao aprovar a nova legislação educacional (E.C. nº14, LDB nº 9394/96), o 
governo e o MEC impõe a descentralização e a municipalização do ensino. 
Portanto não se trata de uma discussão teórica e sim de um posicionamento 
político. O que está em discussão é o papel do Estado e a aplicação de uma 
política de privatização de serviços públicos, isto é, está em disputa, através 
desta política, a participação privada nestes setores. (FERNANDES NETO, 
2011, p. 3). 

 

Evidente a forma esquemática de produzir as estruturas organizativas das 

políticas públicas educacionais, tendo como prioridade o cumprimento dos acordos e 

adequação legislativa à superação das dificuldades administrativas. A organização 

de formas interventivas a produzir uma legislação apropriada às necessidades 

sociais, que possibilitariam o desenvolvimento dos indivíduos que engendrassem em 

nova condição de existência é só um pano de fundo que serve para promover a 

exposição de justificativas plausíveis ao desenvolvimento do capitalismo na periferia 

do sistema. 

Quase um ano após a sanção da nova LDB, ocorreu a realização de 6 a 9 de 

novembro de 1997, o II CONED (Congresso Nacional de Educação), cujo principal 

assunto em pauta foi à elaboração do Plano Nacional de Educação, resultando em 

um documento de 73 páginas, que expressavam a participação popular e os anseios 

da população em relação às necessidades de melhoria da organização da educação 

nacional, este documento contrapôs outro apresentado pelo MEC e foi o resultado 

de uma forte discussão (VALENTE, 2000; SAVIANI, 2004). 

                                                             
93

 O Projeto Lei sob o, n. 1.258/88, tendo como relator o Deputado Federal “Jorge Hage”, foi o 
resultado de audiências públicas e da consulta a diferentes segmentos da sociedade. Em virtude do 
fato da legitimação do Plano Decenal, o movimento foi desmantelado, conforme esboçado por Neves 
(2008).  
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Os embates promovidos neste encontro foram determinantes para o 

desenvolvimento de alguns acontecimentos fundamentais a respeito da formulação 

do Plano Nacional de Educação. A respeito dos desdobramentos provenientes deste 

fato, no próximo tópico conduzimos a explanação com a finalidade de colocar em 

relevo questões fundamentais, no que diz respeito à participação da sociedade civil 

e da luta hegemônica no âmbito da definição das políticas públicas (SAVIANI, 2004, 

p. 5). 

Por ora, cabe apenas registrar que no trâmite das ações do governo, ocorreu 

a discussão a nível nacional em virtude da elaboração desta peça legal, ainda que 

de forma tardia, pois a previsão de formulação de um Plano Nacional de Educação 

remonta as Constituições anteriores. 

Sendo o Plano decenal um plano somente a contemplar a educação 

fundamental não foi suficiente a atender a educação nacional como um todo, 

portanto, havia a necessidade, perante a sociedade brasileira, e de forma vinculada 

às atribuições conferidas ao Estado mediante a Constituição Federal e aos 

compromissos firmados na Declaração de Jomtien, a elaboração de um Plano 

Nacional que se configurasse ponto basilar da educação nacional. 

Dez anos depois da Declaração Mundial de Educação para Todos em 

Jomtien, fora constatado que muitas crianças ainda não recebiam a atenção 

necessária e permaneciam ainda excluídos da escola, portanto sobre esse 

imperativo o Fórum Mundial sobre a Educação celebrado em Dakar, em 26 a 28 de 

abril de 2000, foi dirigido sobre o pressuposto de que este direito se tornaria 

realidade (UNESCO, 2000). 

Neste Fórum, cuja realização foi em Dakar no Senegal, participaram mais de 

1.100 pessoas de 164 países, entre eles, Primeiros Ministros, professores, 

acadêmicos e responsáveis por formular políticas públicas, militantes políticos e 

chefes das principais organizações internacionais, com o intuito de alcançar os 

objetivos de promover a Educação para Todos até o ano de 2015 (UNESCO, 2000). 

A visão de Dakar se sustentava na vontade política e na mobilização de toda 

a população em equalizar os esforços em prol da educação universal, sob o discurso 
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de que, “Pues es innegable que una utopia que estimula a la acción es preferible 

que genera inercia y ensueños” 94 (UNESCO, 2000, p. 9). 

Entre vários temas tratados no encontro, destacamos entre eles, a 

necessidade de evoluir na melhoria das condições de saúde e educação nos países 

em desenvolvimento e o destaque dado à posição do Banco Mundial como 

financiador das ações na busca dessas condições nos países pobres.  

É fundamental abstrairmos do discurso em sessão plenária de James D. 

Wolfensohn, o então presidente do Banco Mundial, que ao falar da importância 

sobre a educação como elemento fundamental para sustentar o crescimento e 

reduzir a pobreza, fez alusões enfatizando as ações de assistência financeira que o 

Banco Mundial venha disponibilizando a diversos países em relação às melhorias na 

área educacional e nas condições de acesso, e frisou sobre os avanços colhidos, 

contudo pontua sobre o longo caminho a ser percorrido.  

Durante a sua fala expõs que: “Demasiadas personas están aún excluidas de 

la educación debido a la pobreza, políticas inadecuadas y la corrupción? Cómo 

progresar?” 95 (UNESCO, 2000, p. 25) Assim, James Wolfensohn emerge com as 

questões já debatidas e expostas até o momento e que são as preocupações dos 

acordos a partir de Washington, justamente a corrupção e a questão das políticas 

inadequadas, simbolizando todo o arranjo de acordos para produzir a boa 

governança sob o signo das reformas, que evidenciam o objetivo do 

desenvolvimento e manutenção do sistema capitalista. 

No seu pronunciamento ainda pontua três questões importantes, e que no 

segundo ponto enfatiza: “Después de Dakar el movimiento de la Educación para 

Todos debe avanzar en los planos nacional, regional y mundial. Debe ser más 

amplio, más integrador, más innovador y más flexible que el pasado.” 96 (UNESCO, 

2000, p.25) e continua “Obviamente, tenemos que trabajar con los gobiernos para 

                                                             
94 Pois é inegável que uma utopia que estimula a ação é preferível que gere inércia e sonhos. 
Traduzido por José Sidnei da Silva.  
95

 Muitas pessoas ainda estão excluídas da educação devido à pobreza, corrupção e políticas 
inadequadas? Como progredir? Traduzido por José Sidnei da Silva. 
96

 Após Dakar, o movimento de Educação para todos deve avançar a níveis nacional, regional e 
mundial. Ela deveria ser mais ampla, mais abrangente, mais inovadora e mais flexível do que no 
passado. Traduzido por José Sidnei da Silva. 
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asegurar que los más pobres no salgan aún más desfavorecidos en el proceso” 97 

(id.). 

Esse pronunciamento é encerrado, de forma a aludir a posição de 

disponibilidade em ajudar os países mais pobres e que estejam de „acordo‟ (com as 

prescrições) a elaborarem os seus planos de ação em função de alcançar a marca 

quantitativa universal de todas as crianças inclusas no sistema formal de educação. 

Como resultado desta conferência, são organizados mecanismos de 

implantação de sistemas de avaliação, de monitoramento, sob o compêndio de 

índices e da participação da população como ação necessária para alcançar os 

compromissos já elencados em Jomtien.  

Podemos perceber a presença destes mecanismos na definição e atuação 

dos condicionantes, materializados nos processos de avaliação e de índices, 

recenseamento da população escolar que o governo vem adotando, contudo sem 

esforços substancias no que diz respeito a produzir dados para compor estratégias 

de melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem propriamente dito, por outro lado, 

as cifras são catalizadores de financiamentos e respostas aos acordos multilaterais, 

ou seja, a construção de um indivíduo consciente de sua condição de explorado está 

aquém das políticas imprimidas pelo Estado. 

Mas o que é necessário frisar que frente às estratégias traçadas nas 

conferências realizadas, encontramos uma série de medidas que objetivam a 

implantação dos processos de publicização e do fortalecimento das determinações 

do PDRAE em relação ao equacionamento da execução dos “Serviços Não 

Exclusivos” por parte da sociedade e da ONG‟s, mediante a consolidação dessas 

estratégias, conforma a já citada Lei n. 9637, de 15 de maio de 1998, que 

estabelece a parceria do Estado com organizações sociais, e prevê o 

estabelecimento de contratos de gestão (COSTA, 2006, p.175). 

Com isso, o Estado não sendo o único responsável pela execução dos 

serviços sociais, entre eles a educação, a participação da sociedade civil acaba 

resumindo-se ao monitoramento da definição de políticas, como vimos 

anteriormente, e a operacionalizar esses serviços e que no caso de Carambeí, nem 

isso se efetiva, como vimos em relação ao processo participativo neste município, 
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 Obviamente, temos de trabalhar com os governos para assegurar que os pobres não saiam ainda 
mais prejudicados no processo. Traduzido por José Sidnei da Silva. 
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por conta da elaboração do Plano Municipal, está localizada no âmbito da 

apreciação e do aval. 

Portanto, essa forma de promover os serviços sociais, entre eles à educação, 

compromete a participação da sociedade civil, pois, a lógica é invertida perante a 

desmobilização que a burocracia presente no Estado promove a nível da 

participação, “O controle do Estado, entretanto, será necessariamente antecipado e 

complementado pelo controle social direto, derivado do poder dos conselhos de 

administração constituídos pela sociedade” (BRESSER  PEREIRA, 1996 apud 

COSTA, 2006, p 223). 

Nesse processo é fundamental, primando à organização e a coerência do 

trabalho que sob a égide das medidas postuladas sob a influência do Banco 

Mundial, lembrar que o PDRAE ao categorizar sobre as formas de propriedade, 

apresenta o terceiro setor de serviços, sendo esse o portador do princípio de 

propriedade pública não estatal. Essa nova caracterização de propriedade traz 

alguns implicativos na organização da sociedade civil e promove uma reestruturação 

do planejamento educacional pertinente ao corolário neoliberal. 

Uma questão necessária a incluir no rol de medidas relativas às políticas 

públicas educacionais no que compete aos subsídios repassados aos estados e 

municípios que estão vinculados ao FUNDEF, é que no ano de 2007, se encerraram 

as previsões legais vinculadas a esse repasse, e nesse momento a transição desta 

receita foi formalizada pela criação e sanção do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que se caracterizou por um 

avanço relativo, pois, apesar de incluir a educação infantil e os níveis e modalidades, 

na vinculação de receitas, Saviani (2007, p. 1248) aponta uma discrepância que não 

é perceptível, sem analisar a questão dos recursos distributivos:  

 

Mas é preciso reconhecer também que o FUNDEB não representou 
aumento dos recursos financeiros. Ao contrário. Conforme foi divulgado no 
dia 20 de junho de 2007, na ocasião da sanção da lei que regulamentou o 
FUNDEB, o número de estudantes atendidos pelo Fundo passa de 30 
milhões para 47 milhões, portanto, um aumento de 56,6%. Em contrapartida 
o montante do fundo passou de 35,2 bilhões para 48 bilhões, o que significa 
um acréscimo de apenas 36, 3%. Esse fundo passa a abarcar toda a 
educação básica, sem que, em sua composição, entrem todos os recursos 
que estados e municípios devem destinar, por imperativo constitucional, à 
educação. 
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Outro ponto necessário a considerar, é o importante papel da sociedade civil 

na condução política do país. Para respaldar essa questão, iremos realizar alguns 

apontamentos apoiados nas análises de Borges (2003) sobre a forma esquemática 

que o governo estrutura a relação com a sociedade civil, no intuito de evidenciar as 

possibilidades da atuação dos envolvidos no processo de debate e da efetivação 

dos interesses e a força das pressões originadas nos segmentos da sociedade civil, 

lembrando que a participação da sociedade civil conforme Gramsci é fundamental. 

No decorrer das exposições realizadas nesse trabalho, o nosso cuidado foi 

demonstrar a atenção que as políticas elaboradas pelo Banco Mundial têm em 

relação à posição a ser assumida pela da sociedade civil no âmbito participativo. 

Nesse sentido alguns apontamentos são necessários para entendermos os nexos 

presentes nesse movimento e no engendramento da política educacional municipal, 

descrita na análise da elaboração do Plano Municipal de Carambeí, no primeiro 

capítulo. 

Posto isto, buscando na fala de Borges (2003) argumentos referentes à forma 

como a sociedade civil é pensada pelos ideólogos do sistema capitalista via Banco 

Mundial, o autor faz algumas exposições no sentido de apresentar e analisar os 

objetivos presentes no fortalecimento da sociedade civil tendo como estratégias a 

descentralização, a participação e a democracia. 

Em síntese, Borges (2003, p. 128) respaldado no Relatório de 

Desenvolvimento Mundial (RDM) de 1997, destaca a posição do Banco Mundial em 

relação ao fortalecimento das instituições, afirmando que: 

 

Na formulação do Banco, portanto, o mercado e a sociedade civil, 
representada por ONGs e organizações populares, são considerados 
remédios ideais para as burocracias hipercentralizadas e ineficientes do 
mundo em desenvolvimento. Dessa forma, reformas que visam à 
descentralização das funções do Estado e ao empowerment

98
 da sociedade 

civil são cruciais nesse contexto. 

 

A crise mundial, considerada como um resultado da deficiência de atuação do 

governo e da ausência da sociedade civil no controle da formulação e execução 

políticas públicas sociais, no sentido de conferir e monitorar as atividades do corpo 

                                                             
98  “O termo empowerment é de difícil tradução para o português, tendo o sentido de repasse de poder 

decisório e recursos para um grupo ou indivíduo, dotando-os da capacidade de alterar seu próprio 
contexto de forma independente.” (BORGES, 2003, p. 135). 
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burocrático do governo, consubstanciada na mola propulsora de uma modificação no 

projeto da política liberal, que resulta na alcunha de um novo significado a 

participação popular, como no caso da Elaboração do Plano Municipal de Carambeí.  

Esse empowerment da sociedade civil tem a finalidade de escamotear as 

possibilidades de uma efetiva participação. Podemos perceber esse objetivo, na 

exposição elaborada no Relatório de Desenvolvimento Mundial (RDM) de 1997 no 

que diz respeito ao que representa a presença de grupos de pressão na definição 

das políticas públicas:  

 

[...] nem todas as organizações da sociedade civil são adequadamente 
representativas, seja do público em geral [...] os governos devem ter 
consciência dos interesses que esses grupos defendem, assim como dos 
interesses que eles não representam. (BANCO MUNDIAL, 1997 apud 
BORGES, 2003, p. 129). 

 

Gostaríamos ainda de chamar a atenção sobre a presença das orientações 

voltadas ao cuidado que o governo tem em relação à seleção de reivindicações das 

organizações da sociedade civil, e da importância na observação dos interesses em 

pauta, como sinônimo de uma representação formalmente aceita. 

Nesse sentido, é o governo que deve organizar e escolher os representantes 

da sociedade que irão discutir as definições, para realizar os monitoramentos e 

executar os serviços das políticas públicas, cabe ressaltar, que sob a cartilha e os 

roteiros já definidos como vimos no próprio procedimento realizado pelo governo no 

trâmite da LDB, que desconsiderou o movimento democrático de massa, bem como 

no caso da elaboração do Plano Municipal de Educação de Carambeí, aonde 

percebemos o posicionamento do governo municipal em escolher os meios e os 

sujeitos que formaram a composição de representantes do planejamento municipal, 

que por sua vez o dirigente municipal é inculcado a responder as demandas deste 

ordenamento gerencial. 

Assim:  

 

[...] o Banco define “participação” como um processo essencialmente restrito 
e despolitizado, que envolve a deliberação público-privado sobre temas 
não-controverso. Nessa perspectiva, o objetivo central é assegurar a 
legitimidade política dos governos e aumentar a eficiência na prestação dos 
serviços públicos. Assim, o empowerment da sociedade civil significa 
capacitar os cidadãos para “cobrar e garantir a boa performance [dos 
governos]” (World Bank, 1992, p. 14), “criando incentivos para inculcar nos 
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políticos e burocratas o comportamento racional dos empreendedores no 
mercado” (Williams e Young, 1994). (BORGES, 2003, p. 130). 

 

Considerando o caso da elaboração do Plano Municipal de Carambeí, 

percebemos o posicionamento do governo municipal em escolher os meios e os 

sujeitos que formarão a composição de representantes do planejamento municipal, 

que por sua vez o dirigente municipal é inculcado a responder as demandas deste 

ordenamento gerencial.  

No PDRAE, o governo em diversos pontos do documento cita a sociedade 

civil. Isso nos dá subsídios para compreendermos que existe uma preocupação 

evidente, em demonstrar que a sociedade civil está presente nos debates e 

representa um espaço que não deve ser desconsiderado, por isso citamos uma das 

considerações a respeito disto: 

 

Estado e sociedade formam, numa democracia, um todo indivisível. O 
Estado, cuja competência e limites de atuação estão definidos 
precipuamente na Constituição, deriva seu poder de legislar e de tributar a 
população, da legitimidade que lhe outorga a cidadania, via processo 
eleitoral. A sociedade, por seu turno, manifesta seus anseios e demandas 
por canais formais ou informais de contacto com as autoridades 
constituídas. É pelo diálogo democrático entre o Estado e a sociedade que 
se definem as prioridades a que o Governo deve ater-se para a construção 
de um país mais próspero e justo. (BRASIL, 1995, p. 9). 

 

A contradição se apresenta na esquematização das atividades, as quais têm 

uma finalidade inversa à promoção do bem-estar na vida dos indivíduos, e na 

redução da condição de politização do ser humano em maior ou menor grau de 

socialização (COUTINHO, 2011). Pois preceitua democracia e restringe os espaços 

democráticos, bem como ignora a mobilização social, a exemplo do engavetamento 

da proposta de PNE – sociedade brasileira99.  

As condições a que foram apresentadas as reformas do Estado, as suas 

finalidades, não necessariamente foram exercidas sem a participação popular, muito 

embora, tenha ocorrido uma série de articulações formais e ideológicas a minar e 

restringir o escopo da participação popular.  

 

 

                                                             
99

 Trataremos a respeito da tramitação deste documento no próximo tópico.  
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Contudo, mais uma vez é necessário contrapor essa dinâmica, por meio do 

legado analítico promovido por Gramsci ao discorrer sobre a formação política das 

sociedades ocidentais, em relação aos Estados mais avançados, nos quais a 

sociedade civil encontra uma justa relação, sendo assim, nessas sociedades: 

 

[...] a „sociedade civil‟ tornou-se uma estrutura muito complexa e resistente 
às „irrupções‟ catastróficas do elemento econômico imediato (crises, 
depressões, etc.); as superestruturas da sociedade civil são como o sistema 
das de trincheiras na guerra moderna. (GRAMSCI, 2007, p. 73).  

 

Nesse sentido, no próximo tópico o intuito é trazer para o rol da análise a 

peça legal e fundamental da educação Nacional, ou seja, o Plano Nacional de 

Educação, sob os determinantes que imperaram no decorrer de sua elaboração e os 

embates que se apresentaram durante a consolidação deste documento, cujo intuito 

é desvelar os pontos de expressividade das políticas neoliberais e dos anseios 

sociais gerados a partir dos conflitos de interesse e das correlações de força 

presentes na disputa hegemônica das determinações sociais. 

 

2.2. O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Nesse tópico, com o intuito de dar continuidade às reflexões elaboradas 

anteriormente, iremos estruturar as análises relativas aos encaminhamentos 

realizados tendo em vista a formalização do Plano Nacional de Educação (PNE), 

lembrando que a nossa ênfase está localizada no desenvolvimento histórico das 

políticas públicas e as múltiplas determinações presentes nesse processo, pois, não 

tratamos a história como um aglomerado de acontecimentos, escolhidos 

aleatoriamente. 

No desenvolvimento das considerações referentes ao trâmite do PNE será 

necessário remontar os antecedentes que fundamentaram e produziram as 

definições das políticas públicas educacionais contempladas neste documento, 

entendendo a produção histórica sob a tutela de Marx & Engels que aludem:  

 

Parte de pressupostos reais e não os abandona jamais. Esses pressupostos 
são os homens, não em qualquer fixação ou isolamento fantasioso, mas em 
seu real processo de desenvolvimento, em condições determinadas, 
empiricamente visíveis. Desde que se represente esse processo ativo vital, 
a história deixa de ser uma coletânea de fatos inanimados, como para os 
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empiristas, ainda abstratos, ou uma ação imaginária de entidades 
imaginárias, tal como os idealistas. (MARX & ENGELS, 2007, p. 52). 

 

Portanto, o nosso objetivo será evidenciar os imperativos, as categorias, e o 

movimento realizado na construção do PNE, tendo em vista considerar o processo 

de elaboração desse documento, e qual a sua finalidade em relação ao arcabouço 

legal que acabamos de expor e sua condição de instrumento desencadeador dos 

planos estaduais e municipais de educação. Nesse sentido, localizar a sua 

importância no cenário nacional a partir da reforma do aparelho do Estado 

destacando dois fundamentos, a publicização e a descentralização. 

Partindo dos homens reais, destacamos na observação as características 

materializadas nas ações humanas, as quais nos remetem a contextualizar os 

pontos que compuseram a elaboração das diretrizes do Plano Nacional, portanto, na 

relação da sociedade civil com o Estado, e a presença dessas posições no 

engendramento das políticas municipais junto à elaboração dos Planos Municipais 

de Educação, que por efeito legal sofreram as influências das políticas nacionais e 

internacionais de Educação.  

Em relação à trajetória de elaboração do PNE e de seus antecedentes legais, 

considerando o caráter de coordenação a ser desempenhado pela União que foi 

alicerçado pela Emenda Constitucional n. 14/06 publicada no Diário Oficial da União, 

no dia 13 de setembro de 1996, a qual articula o sistema de colaboração e de 

repasse de financiamento e monitoramento das verbas vinculadas a Educação 

Nacional em consonância aos preceitos da reforma do aparelho do Estado, o inciso I 

do artigo 9º da LDB 9394/06 determina: “Elaborar o Plano Nacional de Educação, 

em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (SAVIANI, 

2004, p. 72). 

Com a mesma finalidade, no primeiro parágrafo do art. 87º da LDB (9394/06), 

fica previsto a elaboração de um Plano Nacional de Educação no prazo de um ano 

com o objetivo de promover a: 

 

Erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; 
melhoria da qualidade de ensino; formação para o trabalho; promoção 
humanística, científica e tecnológica do país. (SAVIANI, 2004, p. 73). 
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Entre as medidas reguladoras da LDB, avulta o Plano Nacional de Educação. 

Segundo Saviani (2004, p.3), a regulamentação desta peça jurídica equaciona-se na 

principal ação do Governo:  

 
Mas a principal medida da política educacional decorrente da LDB é, sem 
dúvida alguma, o Plano Nacional de Educação. Sua importância deriva de 
seu caráter global, abrangente de todos os aspectos concernentes à 
organização da educação nacional, e de seu caráter operacional, já que 
implica à organização de ações, traduzidas em metas a serem atingidas em 
prazos determinados dentro do limite global de tempo abrangido pelo Plano 
que a própria LDB definiu para um período de dez anos.   

 

Muito bem, sinteticamente a LDB 9394/06 prevê a formulação do Plano 

Nacional de Educação em seu Título IX “Das Disposições Transitórias”, artigo 87 

que diz: 

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. 
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com 
diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos. (BRASIL, 1996).  

  

Com a premente tarefa de elaborar um Plano Nacional de Educação, 

conforme Valente (2001), derivado de uma ampla mobilização da sociedade civil a 

qual efetivou o Projeto de Lei 4.155/98 viabilizado pelos esforços empreendidos no I 

e II Congresso Nacional de Educação – CONED, nos anos de 1996 e 1997 

respectivamente. Esse projeto de lei ficou conhecido como PNE-sociedade brasileira 

e foi apresentado a Câmara dos Deputados, no dia 10 de fevereiro de 1998.  

Essa mobilização em favor da escola pública indica a preocupação dos 

educadores brasileiros com os rumos da Educação Nacional, e apresenta a forma 

de resguardar as determinações políticas, pois o fato ora relatado100: 

 

[...] compilou o governo Fernando Henrique Cardoso – que, como os fatos 
comprovam, não tinha interesse num plano efetivo – a desengavetar o seu 
projeto, apresentando-o ao Parlamento (Projeto de Lei 4.173/98) no dia 
seguinte. Tal cronologia conferiu à tramitação do PNE uma situação 
inusitada: o projeto de FHC foi anexado ao da sociedade na discussão e 
deliberação da matéria no Congresso. (VALENTE, 2001, p. 11). 

   

                                                             
100

 Conforme Neves (2008, p. 148), a apresentação de dois planos de educação, evidenciam as 
relações de força, materializada a partir do conflito entre duas propostas de sociedade e educação, 
“[...] a proposta liberal-corporativa e a proposta democrática de massas [...]”.  
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Em relação ao trâmite de elaboração do projeto apresentado pelo governo, o 

MEC diante dos dispositivos legais estabeleceu um cronograma para chegar a uma 

proposta de Plano. Nesse sentido, o Ministério divulgou no primeiro semestre de 

1997, um documento roteiro para a elaboração do Plano Nacional sob o título 

„Proposta para o Documento: Roteiro e Metas para Orientar o Debate sobre o Plano 

Nacional de Educação‟, que tendo, “[...] o Plano Decenal de Educação para Todos 

como „o primeiro e o mais importante‟ subsídio ao PNE, devendo, mesmo, „constituir 

o cerne do novo documento a ser apresentado ao Congresso Nacional [...]”. 

(BRASIL, 1997 apud SAVIANI, 2004, p. 80) 

Analisando o trâmite da proposta e consolidação do Plano Nacional de 

Educação, em meio às manobras políticas efetuadas pelo governo, pautadas nos 

interesses particulares de uma classe, ocorreu que o projeto de lei da base 

governista prevaleceu, sob a égide dos preceitos neoliberais em nome da boa 

governança: 

 

A proposta governamental foi elaborada à moda tecnocrática, com restrita 
audiência pública social e política, de modo a garantir o essencial da política 
do Banco Mundial, agência que, como foi anteriormente assinalado, vem 
dando a tônica do elenco de medidas implantadas, para todos os níveis e 
modalidades de ensino, nestes anos de predomínio no MEC da coligação 
(PSDB, PFL, PMDB e outras siglas) que sustenta o Executivo Federal. 
(VALENTE, 2001, p. 11). 

 

Em virtude da pressão da sociedade civil, alguns elementos do PNE-

sociedade brasileira foram incorporados ao PNE: 

 

Mas, diante da pressão social, o relator e o Congresso não poderiam 
simplesmente fazer do PNE um não-plano, como queria o governo, a fim de 
ficar de mãos livres. Por isso, o texto de PNE votado no parlamento 
contemplou algumas medidas – a esmagadora maioria delas seria vetada 
posteriormente, por FHC – que atenuavam os traços de simples carta de 
intenção. (VALENTE, 2001, p. 17). 

 

Nesses termos, é necessário frisar que a participação da sociedade civil é 

solapada. Em primeiro lugar, porque seguindo a guisa do Plano Decenal e da 

investidura do governo a vincular as questões de PDRAE em relação à participação 

da sociedade sob o aspecto do enquadramento nas ações programáticas vinculadas 
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ao regime de esquemas participativos. Em segundo lugar, a proposta da sociedade 

civil foi desconsiderada quase em sua totalidade. 

Em relação ao regime de esquemas rígidos e de controle das ações da 

sociedade civil, que objetiva evitar o perigo que a participação da sociedade civil 

pode representar à concretização das políticas neoliberais Neves (2008, p. 167), 

considera que: 

 

O governo FHC, portanto, vem se utilizando com sucesso da combinação 
de duas estratégias, na definição das políticas educacionais: a centralização 
no Executivo central da elaboração da política e a descentralização na 
execução. Em vez de se consubstanciar em um aumento da participação 
popular nas decisões do Estado, essa descentralização se reduz, na 
maioria das vezes, ao gerenciamento das ações decididas verticalmente 
pelo Executivo Central

101
.  

 

Ao pontuar as diferenças entre as propostas de PNE, Neves (2008) mediante 

a análise dos documentos, destaca que as concepções que balizam as propostas, 

demonstram dois projetos de Brasil, dois projetos de educação diferenciados, que 

produzidos sob uma forma de participação controlada do lado do governo e 

democraticamente definida pela sociedade civil de forma coletiva. 

Mediante o que foi exposto, o Plano Nacional foi sancionado em 09 de janeiro 

de 2001, sob o n. 10.172/2001, apesar dos nove vetos presidenciais, distribuídos 

nas modalidades de Educação Infantil e Ensino Superior, bem como em relação à 

Formação dos professores e Valorização do Magistério, e do Financiamento e 

Gestão, e dos embates e contradições presentes no corpo do texto deste documento 

e da sua trajetória (VALENTE, 2000). 

Em relação aos vetos, retirou-se do anexo da lei, a meta 22 da Educação 

Infantil; as metas 2, 24, 26 e 29 do Ensino Superior; a meta 4 da Formação de 

professores e Valorização do Magistério e as metas 1, 7, 13 em relação ao 

Financiamento e Gestão, sendo todas vinculadas a destinação e ampliação de 

recursos financeiros em prol de melhores condições de atendimento as prerrogativas 

legais e aportes subsidiários aos estados e municípios (VALENTE, 2000, p. 169 – 

174).  

Nesse movimento é necessário ressaltar as palavras, do então Ministro de 

Estado da Educação e do Desporto, Paulo Renato de Souza, na sua exposição de 
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 Isso nos remete a compreendermos a tramitação de elaboração do Plano Municipal de Carambeí. 
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motivos em relação à elaboração do Plano Nacional de Educação, ao então 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, que 

considera:  

 

Por tudo isso, Senhor Presidente, estou seguro de que o Plano Nacional de 
Educação, examinado e aprovado pelo Congresso Nacional e convertido 
em lei ordinária, representa um passo importante não somente para a 
continuidade da atual política educacional, como também para a adoção de 
novas medidas que se fazem necessárias ao cumprimento da determinação 
de Vossa Excelência de dar à educação nacional o mais alto grau de 
prioridade, para que ela adquira o nível de qualidade requerido pelos 
desafios que o País enfrenta internamente e no contexto internacional. 
(SAVIANI, 2004, p.93). 

 

Ou seja, alinhar o país na perspectiva das demandas internacionais, perante 

as responsabilidades assumidas nos pactos realizados em favor da escola pública, e 

cabe chamar atenção que no referido pronunciamento o ministro expressa a 

intenção de atingir um nível de qualidade requerido pelos desafios que o país 

enfrenta. Diante disso podemos questionar: a qual qualidade se refere o governo na 

implementação da política pública educacional? 

O que percebemos durante todo o engendramento político e administrativo 

dessas últimas décadas é uma preocupação centrada na quantidade-qualidade de 

alunos e alunas a serem atendidos e mantidos nos respectivos sistemas 

educacionais, acompanhado da diminuição dos níveis de repetência e evasão 

escolar. 

Para aprofundar esse binômio estabelecido entre ações que apresentam a 

quantidade e a qualidade é necessário realizar uma reflexão a partir do 

entendimento marxista de Gramsci: 

  

Dado que não pode existir quantidade sem qualidade e qualidade sem 
quantidade (economia sem cultura, atividade prática sem inteligência, e 
vice-versa), toda contraposição dos dois têrmos é, racionalmente, um 
contra-senso. E, de fato, quando se contrapõe a qualidade à quantidade 
com todas as néscias variações no estilo de Guglielmo Ferrero & Cia., 
contrapõe-se, na realidade, uma certa qualidade a outra qualidade, uma 
certa quantidade a outra quantidade, isto é, faz-se uma determinada política 
e não uma afirmação filosófica. Se o nexo quantidade-qualidade é 
inseparável, coloca-se a questão: onde é mais útil aplicar a própria força de 
vontade, em desenvolver a quantidade ou a qualidade? Qual dos dois 
aspectos é mais controlável? Sobre qual dos dois é possível fazer 
previsões, construir planos de trabalho? A resposta parece indubitável: 
sôbre o aspecto quantitativo. Afirmar, portanto, que se quer trabalhar sôbre 
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a quantidade, que se quer desenvolver o aspecto “corpóreo” do real, não 
significa que se pretenda esquecer a “qualidade”, mas, ao contrário, que se 
deseja colocar o problema qualitativo da maneira mais concreta e realista, 
isto é, deseja-se desenvolver a qualidade pelo único modo no qual tal 
desenvolvimento é controlável e mesurável. (GRAMSCI, 1984, p. 50).  

 

Então, que quantidade-qualidade presencia-se nas ações governamentais e 

nas reformas efetuadas pelo Estado? Balizadas pela suposta democratização, 

inerente ao processo de construção política dos aparatos legais e das linhas mestras 

das políticas públicas no Brasil, nos remete a compreender que está voltada aos 

interesses dos grupos dominantes.  

Em relação a isso, Gramsci continua: 

  

A questão está relacionada com outra, expressa no provérbio: “Primum 
vivere, deinde philosophari”. Na realidade, não é possível destacar o viver 
do filosofar; todavia o provérbio tem um significado prático: viver significa 
ocupar-se principalmente com a atividade prática econômica; filosofar, 
ocupar-se com atividades intelectuais de otium litteratum. Todavia, existem 
os que apenas “vivem”, obrigados a um trabalho servil e extenuante, sem os 
quais determinadas pessoas não poderiam ter a possibilidade de se 
exonerarem da atividade econômica para filosofar. Sustentar a “qualidade” 
contra a quantidade significa, precisamente, apenas isto: manter intactas 
determinadas condições de vida social, nas quais alguns são pura 
quantidade, outros pura qualidade. E como é agradável manter 
representantes laureados da qualidade, da beleza, do pensamento, etc.! 
Não existe senhora do “grande mundo” que não acredite cumprir esta 
função de conservar sobre a terra a qualidade e a beleza. (GRAMSCI, 1984, 
p. 50 – 51). 
 

Evidencia-se ao analisar esta exposição, que as representações realizadas a 

partir das reformas, reproduzem a concepção de duas classes de homens, uns que 

pertencem à classe trabalhadora, que sobre fortes determinações hegemônicas e 

ideológicas da classe dominante, executam certas demandas sob o crivo da 

quantidade-qualidade objetivada pelos interesses dessa classe, desconsiderando o 

desenvolvimento quantitativo-qualitativo de superação dos antagonismos sociais. 

Por outro lado, a partir da participação efetiva nos processos decisórios, que 

irão refletir nas questões do viver, Gramsci pontua sobre a necessidade de 

vigiarmos essa interferência que restringe a capacidade humana, lembrando que 

não podemos pensar em qualidade sem considerar quantidade assim como 

quantidade sem qualidade, na luta constante e consciente pela melhoria 

quantitativa-qualitativa dos modos de vida da classe trabalhadora, onde a 

exploração não prepondere (GRAMSCI, 1984). 
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Por isso, que a própria forma de alienação do trabalho é um fato a considerar, 

pois restringe a experiência humana ao ponto de quantificar qualitativamente o viver 

dentro dos moldes da concepção burguesa. Contudo essa manifestação do real 

encontra ponto de análise a partir da atividade dos sujeitos, conforme apontaram 

Marx & Engels (2007) ao realizar a análise materialista, da filosofia alemã: 

 

[...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, 
nem do que são nas palavras, no pensamento, imaginação e representação 
dos outros para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se, 
sim, dos homens em sua atividade real, e, a partir de seu processo na vida 
real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos 
ecos desse processo vital. E mesmo as formulações nebulosas do cérebro 
dos homens são sublimações necessárias do seu processo material que se 
pode constatar empiricamente e que se encontram sobre bases materiais. 
(p. 51 – 52). 

 

Portanto, dando continuidade a nossa exposição considerar-se-á algumas 

questões pertinentes em relação entre o que está delimitado no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e no atual Plano Nacional de Educação 

(PNE), objetivando complementar os pontos abordados anteriormente, bem como no 

intuito elaborar a análise considerando as convergências e as especificidades na 

normatização dessas duas peças legais da organização nacional. 

Na ocasião da elaboração do PNE o MEC no final do primeiro semestre de 

1997 divulgou um material contendo a estratégia de elaboração, a sistemática de 

trabalho, um cronograma de execução que formalizaria uma proposta inicial dos 

procedimentos referentes à elaboração do Plano102.  

A partir disto, nos deteremos em dois pontos, o primeiro em relação ao 

vínculo do PNE com o Plano de Desenvolvimento de Educação para Todos (PDET) 

e ao encaminhamento de um roteiro-sugestão. Essas duas características 

apontadas por Saviani são extremamente valiosas para nossa exposição. 

Pois bem, em relação ao vínculo com o PDET, mediante o que já viemos 

expondo até o momento, nos permite entender a concepção de mundo que alicerça 

o referencial teórico e os objetivos que o governo pretende delimitar na execução do 

PNE, no sentido de cumprir e manter as metas que possibilitam o fortalecimento das 

relações internacionais a favor da continuidade do modelo de produção vigente. 

                                                             
102

 BRASIL, MEC e INEP (1997). Proposta para o documento: Roteiros e metas para orientar o 
debate sobre o Plano Nacional de Educação. Brasília, 61 p.  
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O segundo fato, estabelecido a partir da linha de raciocínio dos intelectuais e 

técnicos do governo e dos demais envolvidos na formulação da política educacional, 

figura a elaboração do PNE por meio de um roteiro pré-estabelecido, representando 

a consolidação de um elemento limitador do espaço autônomo da sociedade civil, 

que enclausura a participação popular.   

Sendo assim, concordamos com Saviani (2004, p. 82), ao expor que: 

 

Uma análise do conjunto do documento nos permite concluir que a proposta 
de “Plano” limita-se a reiterar a política educacional que vem sendo 
conduzida pelo MEC e que implica a compressão dos gastos públicos, a 
transferência de responsabilidades, especialmente de investimento e 
manutenção do ensino para Estados, Municípios, iniciativa privada e 
associações filantrópicas, ficando a União com as atribuições de controle, 
avaliação, direção e, eventualmente, apoio técnico e financeiro de caráter 
subsidiário e complementar.  

 

Nesse sentido, gostaríamos de retomar os pontos analisados durante nossa 

exposição, os quais se referem ao planejamento e reforma do Estado. Cabe 

destacar o contexto de transição, sendo marcado pelas políticas neoliberais 

equacionadas na lógica da descentralização e da publicização já abordadas neste 

trabalho e que permite demonstramos a lógica da estruturação das finalidades que o 

governo aspira. 

Percebemos que essa forma de governar alude ao que Gramsci expõe sobre 

as formas hegemônicas e de correlações de força, que se apresenta no 

desenvolvimento histórico. A questão é localizada no terreno dos conflitos 

hegemônicos, na qual a classe dominante mediante o aparelho do Estado, que a 

serve, e as manobras políticas, reduzem tudo a interesses, contudo, lembramos que 

diante das contradições, a estrutura disponível e os intelectuais atrelados ao 

movimento de classe são fundamentais em termos de romper com a hegemonia 

dominante103 (GRAMSCI, 1984). 

Como aconteceu anteriormente, no trâmite da elaboração da LDB 9394/06, o 

PNE configurou-se em instrumento de luta intelectual e política. Nesse sentido a 

proposta governamental caminhou na linha do PDRAE, tendo fundamentado a 

elaboração da política social a partir da base dos interesses econômicos dos grupos 

dominantes, solapando a participação da sociedade civil.  

                                                             
103

 Conforme abordado no primeiro capítulo, sobre os intelectuais orgânicos.  
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Para que possamos alicerçar as considerações no intuito de viabilizar a 

análise desses pontos é necessário realizar um paralelo com o que ficou definido no 

PDRAE em relação às formas de administração pública do Estado, sendo, que como 

já vimos demonstrando anteriormente, a forma prevalente na administração pública, 

é a gerencial: 

 

Em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável à 
maior participação dos agentes privados e/ou das organizações da 
sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos (meios) para os 
resultados (fins). (BRASIL, 1995, p. 16).  

 

Destacado o ponto referente à dinâmica que o Estado assume a partir da 

reforma do aparelho do Estado, sendo a administração pública relegada a assumir 

as linhas diretivas e sistematizadas pelo mercado, pautada nos resultados e 

desqualificando os processos, façamos mais um aporte ao documento no sentido de 

desenvolvermos a reflexão: 

 

O modelo gerencial tornou-se realidade no mundo desenvolvido quando, 
através da definição clara de objetivos para cada unidade da administração, 
da descentralização, da mudança de estruturas organizacionais e da 
adoção de valores e de comportamentos modernos no interior do Estado, se 
revelou mais capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência 
dos serviços sociais oferecidos pelo setor público. A reforma do aparelho do 
Estado no Brasil significará, fundamentalmente, a introdução na 
administração pública da cultura e das técnicas gerenciais modernas. (ibid., 
p.18). 

 

Considerando a materialidade, a qualidade sublinhada tem haver com a 

prestação do serviço, não se consubstancia em uma atividade planejada para 

possibilitar a inclusão social, adequada aos interesses da maioria da população, ela 

se posiciona no outro polo, o da eficiência, da produtividade e qualidade total e da 

eficácia, padrões neoliberais balizados pelo mercado (AZEVEDO, 2011). 

Ao deslocar as questões fundamentais do debate público, elegendo as 

prerrogativas do gerenciamento como alicerce da construção democrática, as 

categorias de classe e exploração do trabalho não aparecem no debate e na 

delimitação das atividades praticadas pelo governo. 

O ponto nodal da questão que ora é exposta está substancialmente presente 

naquilo que FRIGOTTO (2009, p. 78) expõe:  
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Ao contrário daquilo que a nova pedagogia da hegemonia do capital nos 
quer fazer crer que a política é tarefa de especialistas e técnicos, cabe 
mobilizar as massas, os movimentos sociais do campo e da cidade para o 
exercício permanente da política no combate à classe burguesa brasileira, 
aos seus intelectuais e gestores de seus negócios e aos governos que 
governam em seu nome ou que se situam numa posição dúbia e oportunista 
do poder pelo poder. 

 

O que nos preocupa em relação à igualdade política e na participação 

popular, é que percebemos o signo do Jacobinismo104 como baluarte da concepção 

dos governantes do país: “Os jacobinos tiveram o sentimento, jamais claramente 

explicitado, de que a democracia deve ser dirigida, de que não se pode confiar na 

espontaneidade das massas” (SOBOUL, 1986, p. 77). 

O Plano Nacional caracterizou-se como elemento não pertencente ao povo 

brasileiro e foi mais uma peça legal a preencher as exigências neoliberais nesse 

novo milênio, possibilitando uma série de procedimentos de cunho qualitativo, entre 

eles o IDEB, a Provinha Brasil, os indicadores de Índices, que promoveram à 

quantificação dos resultados pontuando os aspectos voltados as expectativas do 

mercado internacional e das supostas metas de desenvolvimento da educação para 

o milênio em prol da qualidade burguesa. 

Cabe ressaltar ainda que o ponto fundamental que tornaria o PNE, um plano 

voltado ao desenvolvimento da educação passou pela questão dos recursos, 

especificamente no que diz respeito à aplicação de 7% do PIB. Questão que 

fomentou embates entre a proposta da sociedade civil e a do governo, teve como 

resultado o veto Presidencial, desta meta, extremamente necessária, e que na 

mensagem 09, de 09 de janeiro de 2001 o Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso ao Presidente do Senado Federal encontra-se a exposição das 

razões que “sustentam” o veto ao item 11.3, subitem 1 da Seção V. Financiamento e 

Gestão105 (VALENTE, 2000): 

 

                                                             
104

 O Jacobinismo era formado pela classe média burguesa, os quais mantinham suas raízes 
camponesas, caracterizou pela radicalidade contra a monarquia durante o processo da “Revolução 
Francesa”, presumindo a liberdade e a igualdade como constituintes da concepção racional de 
sociedade (SOBOUL, 1986).   
105

 Para maior conhecimento a exposição de motivos a respeito das metas vetadas e suas 
respectivas justificativas pode-se consultar o livro de Ivan Valente. Plano Nacional de Educação, 
2000, p. 169 -174.  
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O PNE foi aprovado quando o segundo mandato de Fernando Henrique 
Cardoso entrava em sua metade final, tendo sido mutilado com nove vetos 
apostos pelo Presidente da República, os quais incidiram sobre seus pontos 
mais nevrálgicos, isto é, aqueles referentes ao financiamento, o que levou 
Ivan Valente a afirmar que FHC vetou o que faria do PNE um plano [...]. 
(SAVIANI, 2007, p. 1241). 
 

No sentido de realizar a complementação das análises efetuadas, cabe 

ressaltar que diante das dificuldades apresentadas na formulação e execução das 

políticas educacionais, o governo Lula lançou, em 24 de abril de 2007, o Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (PDE), que segundo algumas 

inferências realizadas por Saviani (2007) é um pacto assumido em prol do 

“Compromisso Todos pela Educação”. 

Com a finalidade de analisar o PDE, Saviani (2007) realizou algumas 

considerações em relação às metas do “Compromisso Todos pela Educação”, às 

quais gostaríamos de citar, pois possibilitam sintetizar o reflexo da trajetória dos 

enquadramentos realizados pelo sistema capitalista na condução da adequação do 

Estado e da elaboração das reformas em relação ao posicionamento da sociedade 

civil e do aparato administrativo equacionado nas ações do governo. 

O PDE, balizado pelo Compromisso Todos pela Educação: 

 

Apresentando-se como uma iniciativa da sociedade civil e conclamado a 
participação de todos os gestores sociais, esse movimento se constitui, de 
fato, como um aglomerado de grupos empresariais com representantes e 
patrocínio de entidades como o Grupo Pão de Açúcar, Fundação Itaú-
Social, Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação 
Roberto Marinho, Fundação Educar-DPaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça 
Parte- Instituto Brasil Voluntário, Instituto Ayrton Senna, Cia. Suzano, Banco 
ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre outros. (SAVIANI, 2007, 
p. 1243). 

 

 Assim, percebemos que a iniciativa privada investida pelo corolário de 

desenvolvimento econômico disseminado pelo Banco Mundial na reformulação das 

políticas estatais, possibilitou a presença hegemônica dos grupos dominantes e 

desmobilizou a sociedade civil democrática. Ou seja, os rumos da educação 

nacional são pensados e decididos, sem a presença e muito distante dos reais 

interessados no acesso a esse direito constitucional. 
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Saviani (2007, p. 1252 - 1253) considera que: 

  

[...] a lógica que embasa a proposta do “Compromisso Todos pela 
Educação” pode ser traduzida como uma espécie de “pedagogia de 
resultados”: o governo se equipa com instrumentos de avaliação e produtos, 
forçando, com isso, que o processo se ajuste às exigências posta pela 
demanda das empresas. 

E complementa: 

 

No entanto, de fato, sob a égide da qualidade total, o verdadeiro cliente das 
escolas é a empresa ou a sociedade e os alunos são produtos que os 
estabelecimentos de ensino fornecem a seus clientes. Para que esse 
produto se revista de alta satisfação dos clientes, engaja na tarefa todos os 
participantes do processo, conjugando suas ações, melhorando 
continuamente suas formas de organização, seus procedimentos e seus 
produtos. É isso, sem dúvida, que o movimento dos empresários fiadores do 
“Compromisso Todos pela Educação” espera do Plano de Desenvolvimento 
da Educação lançado pelo MEC. (ibid., p. 1253). 

 

A adesão ao programa consiste na assinatura do Prefeito Municipal ou do 

Governador do Estado ao termo de compromisso, ficando estes comprometidos com 

uma série ações, as quais atreladas à gestão dos municípios e estados representam 

os programas desenvolvidos pelo governo federal. A não adesão ao programa 

restringe a participação do município ou estado em um rol de programas ou 

empréstimos, pois o que alicerça a ação do PDE é a vinculação do município ou 

estado, ao IDEB, Prova Brasil, Caminho da Escola, PAR, e outros programas que 

estão essenciais à captação de recursos por estes entes federados. 

É necessário, ressaltar na análise feita por Saviani (2007), os comparativos 

realizados entre os objetivos presentes no Plano Nacional de Educação (PNE) e no 

PDE. Com esse intuito o autor identifica que diante de todas as metas elencadas 

neste programa apenas uma meta das 29 elencadas para o Ensino Fundamental no 

PNE é observada a sua realização.   

Sobre esse programa, na abertura do 3º Fórum Nacional Extraordinário dos 

Dirigentes Municipais de Educação, realizado em Brasília, nos dias 24 a 27 de 

março de 2008, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, em seu 

pronunciamento cujo tema “Avanços e Desafios do Plano Nacional de Educação – 

PNE”, referenciando o lançamento do PDE, que havia ocorrido há um ano, 

explanando sobre a questão da demanda dos municípios brasileiros, e ao 



 
 

  

134 
 

exemplificar a situação citou dois programas que estão sob a coordenação do 

programa, expondo: 

 

Nós temos dois programas no PDE, Caminho da Escola e o Pró-Infância 
que procuram dar atendimento a estas duas demandas prioritárias do país. 
Muito bem, estes programas foram imaginados pequenos, quando foi 
lançado o PDE nós não sabíamos qual era a demanda e não sabíamos se 
teríamos recursos para atender essa demanda. (BRASÍLIA, 2008, p. 47 – 
48). 

 

Na fala de Haddad, percebemos uma posição que sugere uma situação 

inusitada, pois, um chefe de estado à frente do Ministério da Educação, ao realizar o 

planejamento de um programa a nível nacional não ter a disposição os dados 

estatísticos referentes às necessidades das unidades federativas soa com bastante 

estranheza, o que podemos concluir desta posição é que o engendramento do 

planejamento estatal está alcunhado no cumprimento das prerrogativas alicerçadas 

nos pactos e compromissos firmados sobre os ditames das políticas neoliberais, ou 

seja, a atenção governamental é centrada no cumprimento da meta, a falta de 

informação indica um descaso com os problemas sociais existentes no país.  

Finalizou a sua fala, chamando à responsabilidade os técnicos das 

secretarias municipais de educação quanto ao exercício de levantar as demandas e 

de buscar recursos, dizendo: 

 

Nós não podemos perder de vista, justamente isso, quer dizer que as 
equipes que vierem a partir de 2009, nas secretarias municipais de 
educação, tem que estar absolutamente comprometidas com essa 
qualificação da demanda, porque qualificando a demanda o próprio 
ministério da educação não vai resistir a atender, porque a pressão dos 
parlamentares será grande, dos prefeitos será grande, dos govenadores 
será grande e isso vai acabar tendo consequência na área do 
financiamento. (BRASÍLIA, 2008, p. 49 – 50). 

 

Em relação a isso, podemos verificar que o problema central não é apenas a 

falta de recursos do governo, no sentido de atender às áreas sociais, configura-se 

na base das relações de interesse e da disputa do poder, ou seja, da correlação de 

forças entre os executivos municipais e estaduais, legislativo e executivo nacional, 

pois fica explícita a necessidade da mobilização destes setores governamentais, a 

engendrar cobranças que permitiriam o equacionamento do atendimento das 

necessidades em pauta.  
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Para realizar um paralelo com a fala do ministro utilizamos algumas 

considerações de Saviani (2007) retomando as suas análises em relação ao PDE e 

a presença dos grupos empresariais na ocasião da implementação do 

“Compromisso Todos pela Educação”, considerando a disputa pelos recursos e a 

pressão que este grupo efetua perante o Estado: 

Não deixa de ser positivo que um grupo de empresários defenda a 
necessidade de ampliação dos recursos investidos na educação. Ao que 
consta, eles foram levados a essa posição em decorrência de desafio 
lançado pelo ministro da Educação, ao mostrar que o empresariado tem 
sido muito ágil para ir a Brasília pedir isenção fiscal, redução de impostos, 
perdão de dívidas, incentivos a produção, sem jamais incluir na pauta o 
aumento de recursos para a educação. Ao contrário, ao criticar os gastos 
públicos, propor o enxugamento das contas governamentais, exigir a 
redução do tamanho do Estado, eles estão inviabilizando qualquer 
possibilidade de ampliação dos investimentos públicos em educação. (p. 
1252). 

 

Percebemos que a posição do ministro foi fundamental, para alertar-nos sobre 

as possibilidades das organizações da sociedade civil e a presença de um contra-

hegemonia que se alicerça na socialização da política, na construção das políticas 

públicas, o que nos permite falar, que, a cota de responsabilidade da efetivação do 

direcionamento político, apesar da força estrutural exercer determinações 

fortíssimas, o nível conscientização dos trabalhadores a respeito de tal força 

configura-se naquilo que Gramsci denominou de trincheiras na guerra moderna, 

seria a posição da sociedade civil, mediante a organização da vontade coletiva, em 

resistir aos efeitos nefastos da economia, presente nas „relações de força‟106 

(GRAMSCI, 2007).  

Nesse sentido, Saviani (2007, p. 1243), exprime a possibilidade de 

enfrentamento e da luta por melhores condições educacionais ao elaborar uma 

consideração a respeito das lutas históricas da sociedade civil: 

 

Efetivamente, a luta dos educadores pela qualidade da educação pública 
começa na década de 1920, com a fundação da Associação Brasileira de 
Educação (ABE), em 1924; adquire visibilidade com o lançamento do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, e com a Campanha 
em Defesa da Escola Pública, na virada da década de 1950 para os anos 
de 1960, na fase final da tramitação do projeto de LDB; prossegue com as 
Conferências Brasileiras de Educação da década 1980 e com o Fórum 
Nacional em Defesa da Escola Pública na Constituinte e na Educação nos 

                                                             
106

 Retomamos a perspectiva da socialização da política como momento superestrutural que permite 
maior participação dos sujeitos nos processos democráticos. Conforme exposto no primeiro capítulo. 
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Congressos Nacionais de Educação de 1996 e 1997; e se mantém com 
grandes dificuldades neste início do século XXI, na forma de resistência às 
políticas e reformas em curso e na reivindicação por melhores condições de 
ensino e de trabalho para os profissionais da educação.  

 

Isso demonstra o movimento da sociedade civil no decorrer da história 

educacional do país, apesar deste ser hegemonicamente solapado durante vários 

momentos, pela forma gerencial de priorizar a presença dos técnicos para 

diagnosticar e receitar os remédios para os problemas da nação, as „relações de 

força‟ permanecem entre aqueles que vivenciam as contradições do processo 

educacional brasileiro e aqueles compõem a corrente liberal-corporativa (NEVES, 

2008). 

Diante disto, considerando a concepção de Estado Ampliado em Gramsci 

(COUTINHO, 2011), o movimento da sociedade civil representada pela concepção 

liberal-corporativa, domina as ações do Estado sucumbindo à sociedade política a 

atender as suas necessidades, resultando na restrição da sociabilidade política.  

Nessa perspectiva, a luta travada no local de pertença e de autonomia da 

própria sociedade civil composta por trabalhadores, é delineada pelas „relações de 

força‟ com a sociedade política, a qual hegemonicamente dominada pela classe 

empresarial, por meio de mecanismos de mercado, acordos e financiamentos, 

silencia importantes contribuições dos trabalhadores.   

Segundo Lima (2009), o canal propício a romper com a lógica hegemônica da 

classe dominante, que possibilita novas formas de autonomia e de inferência nos 

processos democráticos é o controle social via instrumentalização das ações dos 

movimentos sociais, conforme discorrido anteriormente:  

 

E, assim, poder subverter essa ordem do controle pela participação 
instrumental, fazendo de sua participação um veículo a favor de uma 
concepção progressista. Ou seja, inverter o controle do Estado sobre o 
cidadão, para um controle social, no qual o cidadão controle o Estado e não 
tema o governo. No qual o sujeito insubordine o capitalismo democrático, 
constituindo uma sociedade na qual o homem esteja em primeiro lugar. 
(LIMA, 2009, p. 485). 

 

A avalanche neoliberal que imperou na construção do PNE  que derivou na Lei 

n.º 10.172/01, foi decisiva na definição das metas locais para a educação municipal, 

obrigando os municípios brasileiros a formular os Planos Municipais de Educação 
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em regime de colaboração sob a característica governista que preza a melhoria da 

governança do Estado. 

É a partir deste cenário que entendemos os direcionamentos dados no 

processo de elaboração da política educacional no Município de Carambeí-Pr, que 

como muitos outros no Brasil, viram-se diante da tarefa de pensar e organizar os 

seus aparatos legais e adequar o gerenciamento da política e da administração 

educacional nos moldes ditado pela União, com o amparo teórico dos ideólogos do 

Banco Mundial.  

Portanto, ao enfatizar a contradição existente a respeito do aspecto 

participativo, o nosso objetivo foi investigar na elaboração e formalização das 

políticas municipais o grau de participação da sociedade, diante deste quadro de 

hipertrofia do mercado e atrofia da sociedade, no sentido de compreender como esta 

se posicionou na relação da atividade prática e política das políticas municipais, 

contemplando o que aludiu Marx (2007, p. 120), na II tese a Feuerbach:  

 

A questão de atribuir ao pensamento humano uma verdade objetiva não é 
uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve 
demonstrar a verdade, isto é, a realidade e a força, o caráter terreno de seu 
pensamento. A disputa acerca da realidade ou irrealidade do pensamento 
(visto isoladamente da práxis) é uma questão puramente escolástica. 
(MARX & ENGELS, 2007, p. 120). 

 

Subverter a lógica hegemônica de dominação, que parte da ideia para 

explicar a realidade, caracteriza a busca pelo controle das definições alçadas pelo 

Estado e fundamenta a participação democrática a partir da compreensão do 

homem quanto ser histórico e responsável pelos caminhos de sua atividade prática. 

Buscar essa consciência, entre os sujeitos participativos em relação ao exercício do 

controle social é possibilitar a continuidade das lutas decorrentes dos anos de 1980, 

que por meio de posicionamentos e ações que respaldam o movimento democrático 

a redesenhar e reinventar novas possibilidades de luta e o estabelecimento de uma 

nova sociedade.  

A questão tratada até o momento, evidencia as bases estruturais que 

determinam, porém não impedem de forma definitiva a atividade prática dos 

homens, permite lançarmo-nos à tarefa de compreendermos que o processo das 

reformas educacionais, não é fato isolado, pois responde às reformas neoliberais 

impostas a países periféricos como o Brasil, o que exigiu nas décadas passadas o 
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replanejamento das políticas educacionais do Brasil. Esse replanejamento das 

políticas no âmbito federal, desencadeou o mesmo nas esferas estadual e municipal, 

respondendo ao processo de reforma do aparelho do Estado, nos anos de 1990 

como vemos a seguir.  
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CAPÍTULO 3 - A PRESENÇA DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS NA REFORMA DO 

APARELHO DO ESTADO BRASILEIRO 

Ao nos depararmos com o desafio de compreender o desenvolvimento das 

políticas públicas educacionais e a relação entre a sociedade civil e o Estado na 

definição e construção das diretrizes que alicerçam as mesmas, é necessário 

desenvolver a análise histórica dos elementos constitutivos da formação política do 

Estado brasileiro e as transformações ocorridas na década de 1990 e os 

condicionantes presentes que alicerçaram as formas de gerenciamento e que 

estruturam o conteúdo da Política Nacional de Educação.  

Tendo em vista a compreensão do desenvolvimento histórico das políticas 

públicas brasileiras, o ponto fundamental que desafia a qualquer educador do país 

no exercício político de sua atuação profissional e humana, está localizado na 

necessidade de encontrar nas determinações que condicionam as relações sociais e 

os rumos da política a ser adotada por um Estado os imperativos que mediam a 

formulação e a definição das estruturas de governabilidade do Estado.  

Portanto, o nosso intuito é promover a compreensão dos fatos subjacentes 

aos rumos tomados pelo governo brasileiro na definição da reestruturação da 

política econômica e social do país nas décadas de 1990 e 2000, que trazem em 

seu movimento as reformas do Estado, tendo como elemento norteador, o Plano 

Diretor da Reforma do aparelho do Estado do ano de 1995 (PDRAE) (BRASIL, 

1995).  

Um ponto necessário a enfatizar é que, as reformas da década de 1990 foram 

pautadas no posicionamento do governo brasileiro a equacionar a administração do 

aparelho do Estado, de maneira a possibilitar relações mais eficientes junto à política 

externa e ao mercado capitalista mundial. Cabe destacar que a elaboração dos 

mecanismos pertinentes à formalização desse movimento, permitiram 

transformações no planejamento do setor econômico do país e, consequentemente, 

das políticas públicas sociais, dentre elas, as destinadas à Educação. 

Nesse sentido, o Estado brasileiro neste período é analisado por autores 

como Silva Junior (2002), Pereira (2010), Costa (2006), Bresser-Pereira (2006) os 

quais evidenciam marcos na política econômica mundial naquelas décadas. Entre 
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estes avulta o “Consenso de Washington”107, o qual tem destaque na configuração 

das relações internacionais e das demandas econômicas e políticas de vários 

governos do mundo. 

No entanto, ao analisar a política econômica adotada pelo Estado brasileiro 

no período proposto, objetiva-se a contextualização deste processo considerando as 

mediações que se apresentaram em meio ao movimento do sistema capitalista, o 

qual coordena a atuação do Estado a partir de sua racionalidade frente ao cenário 

econômico mundial.  

Para tanto, como a análise está atrelada aos condicionamentos deste sistema 

vigente, é fundamental pontuar o que Marx & Engels aludiram a respeito do 

movimento do próprio sistema, quanto a sua dinâmica de manutenção e existência, 

que está intimamente ligada a sua perpétua recriação, na qual, “A burguesia não 

pode existir sem revolucionar, constantemente, os instrumentos de produção e, 

desse modo, as relações de produção e, com elas, todas as relações da sociedade” 

(MARX & ENGELS, 1998, p. 14). 

Ao analisar os anos de 1990, essa consideração de Marx, se personifica no 

movimento de ajustamento dos países da periferia do capitalismo, entre estes o 

Brasil, que como tantos outros, se empenham a reorganizar as suas políticas 

econômicas e sociais, mediante o pacto formalizado em torno de um pacote de 

reformas que são forjadas a partir da reunião em Washington que, por sua vez, se 

resume a um movimento a salvaguardar os pilares do sistema capitalista. 

As razões que compõem essa reformulação econômica a partir dos anos de 

1980, marcada pela presença do Banco Mundial, cujo papel é de modelador da 

agenda política e econômica dos países da periferia do sistema capitalista, se 

caracterizam em ajustes necessários a sanar a dívida externa alinhando os seus 

planos de governo aos ditames do capital (PEREIRA, 2010).  

Assim, a cúpula da rede de poder político do complexo Washington - Wall 

Street, o Departamento do Tesouro, o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid), a Agência 
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 O „Consenso de Washington‟ deu continuidade a política de estabilização econômica do Estado 
formulada pelo FMI desde os anos de 1960, mediante uma série de medidas econômicas, “... a 
novidade consistia mesmo na incorporação das privatizações em massa, na política de „recuperação 
de custos‟ aplicável ao conjunto dos serviços sociais, na blindagem jurídica à propriedade privada e 
na política de legalização do setor informal da economia.” (PEREIRA, 2010, p. 277) 
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dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), e os principais 

think tanks108 estadunidenses, definiram o acordo amplo:  

 

[...] sobre o pacote de reformas de política econômica em curso em 
praticamente todos os países da América Latina e do Caribe, bem como a 
necessidade de acelerar a sua execução dentro e fora da região. 
(PEREIRA, 2010, p. 275 - 276). 

 

Como a necessidade de adequar a governabilidade está centrada na 

capacidade de dinamizar o movimento estrutural do capital e sobre o signo de novas 

estratégias a promover equilíbrio no sistema, os maiores acionistas do Banco 

Mundial e agências influentes do governo estadunidense, voltam à atenção aos 

países da América Latina, entre eles o Brasil.  

Diante deste cenário, segundo Pereira (2010, p. 278) ocorreram mudanças 

nas correlações de forças interna e externa do poder das sociedades em especial na 

América Latina:  

 

Como afirma Vilas (2000 e 1997), os processos de privatização, abertura 
comercial e desregulamentação da economia modificaram a configuração 
da propriedade e da riqueza, redefinindo o peso econômico e político dos 
atores sociais e impulsionando novas articulações entre as burguesias 
locais e as forças mais dinâmicas da globalização financeira.   

 

Ou seja, conforme Cheru (1999) apud Pereira (2010), os governos alinhados 

com a nova agenda funcionariam como correias de transmissão da liberalização 

econômica e como agentes a promover as reformas de Estado necessárias a sua 

consolidação. 

Nesse sentido, é necessário frisar que as regras do jogo capitalista, estão 

situadas aquém do desenvolvimento e da manutenção da vida, o foco é a 

racionalização de tudo como mercadoria e a expansão mundial dos seus objetivos, 

“Assim, o capital teve de seguir seu curso e sua lógica de desenvolvimento: teve de 

abraçar a totalidade do planeta” (MÉSZÁROS, 2011, p. 65). Com isso, a sua 

atuação não está limitada às fronteiras da economia apenas e, sim, a todo conjunto 

de relações sociais, como afirmara Marx (1998).  
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 “Think Tanks são instituições de pesquisa, análise e engajamento em políticas públicas. Além de 
gerarem pesquisas e análises politicamente orientadas, buscam sensibilizar a sociedade e os 
tomadores de decisão quanto a temas de seu interesse.” (ISAPE, 2012, p.1) 
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Portanto, Mészáros (2011), ao citar Marx, considera que o sistema capitalista 

é orgânico oniabrangente, pois, subordina a si todos os elementos da sociedade, 

tornando-se uma totalidade, mediante a universalização dos seus pressupostos e da 

extração e apropriação do trabalho excedente em mais valia.  

Outro ponto a levar em conta é que, em virtude das crises que afetam o 

sistema, as fissuras e antagonismos próprios do sistema, como as desigualdades 

sociais produzidas pelo acúmulo da riqueza e a exploração do trabalho, levam a 

desmistificar a visão sobre o recuo do Estado frente à liberalização econômica:  

 

Assim, os representantes da „direita radical‟ continuam a fantasiar sobre o 
„recuo das fronteiras do Estado‟, muito embora se observe na realidade a 
tendência oposta, devida à incapacidade de o sistema assegurar a 
expansão do capital na escala exigida sem a administração de doses cada 
vez maiores de „ajuda exterior‟ do Estado, em uma ou noutra forma. 
(MESZÁROS, 2011, p. 57). 

 

Nesse sentido, ao analisar o Estado brasileiro há que se considerar essa 

necessidade da intervenção estatal como sistema agente articulador da manutenção 

do capitalismo. Contudo, regionalmente o capitalista possui suas especificidades, 

sendo necessário analisar os condicionantes e as características da adaptação 

histórica do país ao epicentro do sistema. 

No tocante à globalização (mundialização109) é necessário definir que este 

neologismo é um mecanismo de ajuste do próprio sistema, visando a sua 

capacidade de auto sustentação (MÉSZÁROS, 2011). Ao incluir essa noção de 

capitalismo globalizado (mundializado), pretende-se expandir de forma ideológica a 

incorporação de suas regras em todas as partes do planeta, modificando as relações 

econômicas de cunho nacionalista.  

Contudo, essa categoria ideologicamente construída não determina a sua 

expansão de forma homogênea, e sim sinaliza que as atividades econômicas e 

sociais estão intimamente ligadas, contudo, não em perfeita harmonia.  

Assim, a abordagem histórica que fundamenta a exposição, ora realizada, 

permite demonstrar que o Estado brasileiro durante sua formação política e de sua 

constituição como Nação, por períodos singulares, marcados pela influência do 
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 Gramsci (2007, p. 179) realizando algumas análises sobre a função das tarifas alfandegárias 
aplicadas nos Estados Unidos, considerou que diante dessa situação o mercado mundial estabelece 
entre si certa estabilidade das atividades econômicas a qual permitiria relacionarem-se na base do 
mesmo sistema, constituindo uma série de mercados não mais nacionais.     
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sistema capitalista e das demandas e contradições geradas por seus fundamentos, 

tem suas características próprias. 

Deve-se deixar claro que no período histórico precedente a virada da década 

de 1990, o cenário capitalista exerce uma força preponderante nas condições da 

economia e da política brasileira aonde as determinações do conjunto da vida 

material desembocam no processo de adaptação e posicionamento do Estado 

brasileiro a partir dos ditames da política econômica externa. 

Esse fato pode ser exemplificado pela questão da necessidade de adaptação 

aos pressupostos do capital, em virtude da possibilidade de desenvolvimento 

econômico e de crescimento do país, muito embora as condições e contradições 

presentes nos ordenamentos do próprio sistema tenham produzido um débito 

histórico em relação ao desenvolvimento humano e ao acesso de todos os 

brasileiros aos serviços essenciais à manutenção da vida, entre eles, no âmbito do 

trabalho, da educação e da saúde, por exemplo. 

Nesse sentido, outro ponto fundamental a colocar em evidência nesse 

capítulo, é que o capitalismo enquanto sistema está presente na história da 

humanidade há centenas de anos, mas, porém nos últimos três séculos, afirma sua 

vigência como produção generalizada de mercadorias:  

 

Reduzindo e degradando os seres humanos à condição de meros „custos 
de produção‟ como „força de trabalho necessária‟, o capital pôde tratar até 
mesmo o trabalho vivo como nada mais que „mercadoria comercializável‟ 
igual a qualquer outra, sujeitando-o às determinações desumanizadoras da 
coerção econômica. (MÉSZÁROS, 2011, p. 56). 

 

Posto isto, deve-se ter clareza em relação ao papel que as formações 

capitalistas e os interesses de seus agentes têm em relação ao Estado, que outrora 

se caracterizava, sob o liberalismo clássico de Adam Smith como uma mão invisível, 

e em Keynes como Interventor na política econômica, em Mészáros (2011, p. 69) 

entende-se que o papel do Estado é maior do que jamais foi, pois o poder político do 

Estado permanece atrelado aos domínios da classe burguesa. 

Isso denota a característica do poder político do Estado moderno, como um 

comitê para se administrar os negócios da classe burguesa como já havia 

considerado Marx (1998), no Manifesto do Partido Comunista, o qual considerava 

que cada período histórico do desenvolvimento da burguesia foi acompanhado por 
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um processo político correspondente, e no caso em questão com o estabelecimento 

da grande indústria e do mercado mundial, finalmente alcança o domínio do poder 

político do Estado representativo.   

É nesse cenário, diante da crise do capitalismo ocorrida de forma mais 

acentuada no final da década de 1980 e que exige reestruturações de sua atuação, 

que o Brasil se apresenta na década de 1990, como um país a reformular as suas 

políticas internas em alinhamento com a política externa mundial formatada pelo 

Banco Mundial e os principais atores do complexo Washington – Wall Street, o que 

se refletirá em diferentes áreas, inclusive na educação as determinações das 

políticas neoliberais, tendo o Estado um papel fundamental na sua consolidação. 

Um fato importante, que se refletirá em diferentes áreas, inclusive na 

educação, é que “Na América Latina, mais do que em qualquer outra região, o fim 

da guerra fria e o início da avalanche neoliberal coincidiram com o processo de 

abertura política” (PEREIRA, 2010, p. 278). A nova plataforma política naquele 

momento alinhou-se com a ideia de uma única via a perseguir: construir uma 

„economia de mercado vibrante‟ (id.). 

Mesmo ao acarretar custos sociais degradantes, essa prerrogativa, emergida 

da crise fiscal adquirida pelo Estado Desenvolvimentista110, era a via que promoveria 

o redirecionamento necessário a tornar a capacidade de governança do Estado 

sustentável, pois, a desoneração dos encargos sociais e a recuperação diante a 

crise, possibilitaria a retomada do crescimento econômico, contudo sem alteração 

das relações de classe.  

Sendo assim:  

 

[...] tal objetivo, por sua vez, só poderia ser alcançado por um único 
caminho: a destruição da soberania nacional em matéria de política 
econômica e o aniquilamento de todo e qualquer „custo‟ social e trabalhista 
que onerasse a rentabilidade do capitalismo. (PEREIRA, 2010, p. 278-279). 

 

Saviani (2002) posicionando-se em relação ao caráter de submissão das 

políticas sociais nesse período assevera que, além de estarem dispostas no setor 

social da governabilidade do Estado brasileiro, são por sua vez separadas do setor 

                                                             
110

  Conforme Bresser Pereira (2006, p. 97), dos anos 30 a aos 70 o Estado brasileiro foi efetivo no 
desenvolvimento econômico. Marcado pelo seu gigantismo, se tornando ineficiente, impotente, fruto 
da crise fiscal, onde se gasta mais do que se arrecada.  
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econômico, portanto, os gastos com as políticas sociais, tornam-se custo Brasil, sob 

o prisma do peso dos encargos e investimentos com este setor que oneravam a 

contabilidade do orçamento do governo brasileiro. 

Posto isto, com as medidas relativas à nova política ditada pelo FMI e Banco 

Mundial, o Estado brasileiro encontrando-se subordinado ao ajuste 

macroeconômico, iniciou a remodelagem da política social, que a partir de então, 

dentre um pacote de novas determinações, o enfoque relativo à eficácia da gestão 

pública passava a depender da articulação entre agências estatais e organizações 

sociais. A evocação da participação da sociedade civil constitui-se elemento 

necessário a ser contemplado no rol dos objetivos traçados:  

 

Todavia, „sociedade civil foi tomada como associações voluntárias e ONG‟s. 
De modo geral, sindicatos, movimentos populares e organizações 
camponesas e indígenas ficaram de fora. Por conveniência política o Banco 
manteve nas sombras a „participação‟ discreta, mas regular, do setor 
privado [...]. (PEREIRA, 2010, p. 289). 

 

Tendo em vista uma modelagem em nível da engenharia institucional, no 

sentido de promover uma relação amistosa do Estado com o mercado, ocorreu uma 

combinação de dois níveis de responsabilização na condução e formulação das 

políticas públicas, sendo uma a nível macro e outra a nível micro por meio das quais 

orbitariam entre outros; os sistemas de prestação de contas, de controle sobre o 

gasto público, de avaliação e monitoramento com o aumento do envolvimento das 

ONG‟s, ampliação da participação popular, caracterizando esta como responsável 

pelo acompanhamento e gestão das políticas sociais locais (PEREIRA, 2010): 

 
Ao Estado central caberia nesse esquema, manejar firmemente a política 
monetária e fiscal e cambial, a fim de assegurar o „ambiente‟ mais favorável 
ao livre mercado e à acumulação capitalista (Banco Mundial, 1992, p. 21-
22). (Ibid., 2010, p. 290). 
  

Então, o Estado passou a ser visto pelo Banco Mundial como harmonizador 

do mercado, ao permitir a livre concorrência dos seus protagonistas. A ação estatal 

estaria a serviço dos mercados, os quais funcionariam por si mesmos, cabendo à 

intervenção do Estado, apenas, no sentido de corrigir deficiências, sob a perspectiva 

de que sua atuação é pautada na convicção de resultados positivos, ou seja, impera 
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a égide do benefício ao sistema de acumulação do capital (Banco Mundial, 1991 

apud PEREIRA, 2010, p. 282): 

 
Como mostra farta literatura, a reestruturação capitalista neoliberal foi 
menos um desmantelamento e mais um redimensionamento da ação do 
Estado em favor da fração financeira mais globalizada do capital e da 
ofensiva capitalista contra direitos sociais e trabalhistas. (ibid., 2010, p. 
375). 

 

Diante dessa complexidade de coisas oriundas das relações econômicas 

pertinentes ao final da década de 1980 e da década subsequente, pode-se verificar 

o movimento estruturador de novas condições que precederam as reformas nos 

países da periferia.  

Assim, tendo em vista a concepção gramsciana de Estado que engloba “[...] 

além do aparelho de governo, também o aparelho „privado‟ de hegemonia ou 

sociedade civil” (GRAMSCI, 2007, p. 254 - 255), iremos considerar as „relações de 

força‟ que se apresentam na constituição do Estado brasileiro, objetivando destacar 

o entrelaçamento entre sociedade civil e sociedade política.  

Nessa perspectiva, as análises posteriores em relação à adesão do Brasil às 

reformas do Estado a partir da política econômica neoliberal, e bem como 

considerando que não existem novas forças de produção e novas relações de 

produção a partir do nada, nem caem do céu e nem tampouco do útero da Ideia, 

como afirmara Marx (1998), é que iremos analisar essa transformação do mundo 

capitalista, seus reflexos e o movimento que ocorreu em relação à adequação do 

Estado brasileiro e a condição da sociedade civil especialmente a partir do governo 

de FHC até o governo Lula e Dilma, no intuito de compreender o próprio 

replanejamento da educação nos períodos que se seguem. 

 

3.1. OS FATOS QUE ANTECEDEM A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO 

Diante aos apontamentos realizados no primeiro capítulo deste trabalho, os 

quais permitem entendermos o nexo entre a formação econômica e política do início 

do século XX, no que tange às relações de força e a forma de atuação do governo 

brasileiro mediante as reformas educacionais e acordos internacionais, apontamos 

de forma breve o posicionamento do Estado a partir da relação entre sociedade civil 

e sociedade política. 
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Para tanto, nesse tópico o intuito é demonstrar que o processo de formação 

política no âmbito da nação brasileira, foi e é marcado por momentos de 

confrontação oriundos dos desmandos dos governantes contra setores populares, 

como no caso das guerras regionais, entre elas Canudos e Contestado que 

exemplificam o descontentamento em relação à direção imprimida pelo Governo 

durante o século XX, bem como o escamotear das relações de classe e as 

manobras governamentais no sentido de anular a presença da sociedade civil do 

processo político brasileiro (IANNI, 1985). 

Delimitando historicamente os fatos que permitem indicar o movimento das 

relações de poder na sociedade brasileira, diante a sua formação política, damos 

destaque à „Revolução de 1930, pois entendemos esse momento como um marco 

de transição que responde às necessidades da implantação de “[...] novas formas de 

organização do poder na sociedade brasileira, capazes de expandir e de acelerar as 

transformações requeridas pela revolução burguesa” (FERNADES, apud IANNI, 

1985). 

Em relação a esse episódio da história do Brasil, Ianni (1985), apresenta 

vários fatores que compuseram o seu desenvolvimento, mediante as considerações 

de Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Florestan Fernandes e Carlos Nelson 

Coutinho. Destacando que diante dos posicionamentos, “[...] a história da revolução 

burguesa põe e repõe o problema do Estado forte111” (p. 31).   

Podemos seguramente dizer que a Revolução de 1930 foi um processo 

complexo, tornando-se difícil delimitar com precisão uma causa principal, mas é 

necessário salientar que segundo Fernandes (2006), esta não está localizada em 

um colapso estrutural, demarcado por confrontos visíveis, mas sim, demarcado na 

síntese de arranjos, ou na base da „recomposição das estruturas de poder‟. 

Nesse contexto: 

  

Os tempos mudaram, tanto interna quanto externamente. Além disso, 
enquanto a dominação burguesa surge como uma composição de poder 
heterogênea (com uma base nacional e outra internacional); e enquanto a 
dominação senhorial não se defronta com uma pressão sistemática das 
massas populares, a dominação burguesa identificou essa pressão como o 
seu inimigo principal. (FERNANDES, 2006, p. 256). 

                                                             
111

 Em relação a essa questão Ianni (1985), denota o caráter impositivo do Estado que remete ao 
monopólio dos blocos do poder junto ao aparelho do Estado, gestando uma revolução de cima para 
baixo, pois sendo a sociedade considerada amorfa e frágil em sua formação política.  
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Podemos denotar isso, por meio das análises de Tronca (1985, p.97) a 

respeito deste período, o qual destaca a supressão da sociedade civil e de seus 

movimentos, sob o registro de, uma „autêntica parafernália‟ de leis e decretos que 

reduziram os sindicatos a órgãos de cooperação técnica com o Estado, agências de 

consulta sobre os problemas de classe. A luta de classes foi ocultada e dissimulada 

sob a perspectiva de infiltração estratégica de agentes do governo nos sindicatos, e 

o Partido Comunista Brasileiro (PCB) 112 fundado em 1922, foi envolvido a reforçar a 

estrutura de dominação presente neste contexto. 

É necessário considerar conforme Costa (2006, p.119), que esses 

acontecimentos ocorridos no início do século XX, carregam a marca do passado 

escravocrata, e que durante aquele período, falar em sociabilidade política da 

sociedade civil era tarefa difícil, pois: 

  

A diferenciação interna das classes trabalhadoras
113

 e a regionalização dos 
movimentos operários, dada a própria regionalização da economia, 
colocaram um tipo de organização política no país, no qual a fragilidade das 
representações populares no aparelho do Estado era flagrantemente 
atestada pelos atos do poder e pela penúria das condições de vida e 
trabalho no Brasil, ao final do Império e da República Velha. 
 

Nesse interim, com a intensificação do processo de industrialização no país, 

durante o governo Kubitschek, com o Plano de desenvolvimento de cinquenta anos 

em cinco, que sob o signo de um processo expansionista, “[...] o Estado, ao assumir 

a tarefa de agente do desenvolvimento em parceria com o capital externo, elevou a 

dívida externa” (COSTA, 2006, p. 136). 

Com o golpe militar de 1964, a abertura política externa que sempre existiu, 

se intensifica com uma considerável abertura ao capital externo, o Estado assume 

todas as funções de comando sob a égide do fortalecimento do Executivo, este se 

caracterizando como o guardião da nação (IANNI, 1985). 

Diante a necessidade de desenvolvimento de um lado e de gerar 

infraestrutura de outro, não ocorrem o enfrentamento das desigualdades sociais que 
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 O PCB também tinha uma proposta de Revolução, que permeava os embates com o movimento 
anarquista presente desde 1917, devido as contra posições é movimento anarquista é dissolvido e o 
movimento do PCB sendo o centro de atenção das estratégias industriais de desmobilização de 
greves e com a lei do sindicalismo em março de 1931 criando a estrutura sindical corporativa e a 
consolidação das Leis do Trabalho (1943) consolidam a expulsão do partido da vida política 
institucional do país (TRONCA, 1986). 
113

 Segundo Costa (2006, p. 119), a diferenciação das classes trabalhadoras é resultado da 
peculiaridade expressa por um excesso de mão de obra composta por ex-escravos e pelo imigrante.    
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marcam a história da Nação desde o período colonial. A sociedade civil nesse 

contexto é entendida como um povo-massa que deve ser tutelado por elites, 

conceitos que continuam presentes nas diretrizes e nas práticas da ditadura militar 

(id.). 

O fim da ditadura militar, marcada pela crise fiscal114 e pelo esgotamento do 

modelo econômico pautado no aporte de capital externo, bem como pela 

multiplicação dos subsídios e pela forma burocrática de administração rígida e 

ineficiente do serviço público, sinalizam a recuperação das finanças do Estado, sob 

a égide de uma ampla reforma (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Como a conjuntura mundial foi alterada pelas novas relações internacionais, 

inaugurada pelo acordo de Bretton Woods em 1944 com a criação do FMI e Bird115, 

sob a égide da reconstrução nacional e do desenvolvimento. O Brasil entra na linha 

de empréstimos desde o ano de 1948 (PEREIRA, 2010), bem como diante o reflexo 

da crise mundial do petróleo o Banco Mundial e o FMI foram acionados para os 

pagamentos das dívidas externas dos países periféricos, em virtude dos investidores 

privados pressionarem por intermédio dessas duas instituições os governos dos 

países devedores, entre eles o Brasil (COSTA, 2006). 

Nesse cenário de enfrentamento e de centralização do poder, numa 

conjuntura de abertura ao capitalismo e um crescente processo industrial do país, 

segundo Fernandes (2006), a luta pelo controle do Estado, formou o alicerce da 

economia e da sociedade, com a fusão do velho e do novo, ou seja, uma transição 

para o Brasil moderno, que sob a égide do capitalismo competitivo rumo à 

industrialização exige novas formas de organizar o poder de Estado. 

A Sociedade Civil, no início dos anos de 1980, que é caracterizada 

historicamente sob a égide da ideologia pregada pelas elites no poder e nos blocos 

que compõem o comando do Estado, como incapaz e duramente perseguida na 

ditadura militar, se manifesta no período pós-ditadura militar, em um movimento de 

efervescência pela redemocratização do país. 
                                                             

114
 Conforme Costa (2006), ela foi motivada pela forma como o Estado assumiu a dívida externa, que 

se consubstancia na solvência ao setor privado, aonde se estatizou os empréstimos externos do setor 
privado e deu subsídios aos setores exportadores, sendo essa situação permeada por uma queda na 
arrecadação fiscal. 
115

 O nexo entre o Bird e o FMI é tão sólido que a pré-condição para um país se tornar membro do 
Bird tem que vincular-se ao FMI. O Grupo Banco Mundial é composto por sete organizações das 
quais o Bird é uma delas. Começou a operar em 1946, com função básica de prover empréstimos aos 
países membros, bem como serviços não financeiros de análise e assessoramento técnico 
(PEREIRA, 2010, p. 39 – 40). 
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Na década de 1980 o impasse era o pagamento da dívida externa, mediante 

a reorganização dos movimentos políticos de massa, que segundo Saviani (2010) 

tornou-se palco de movimentos educacionais e políticos com a I Conferência 

Brasileira de Educação (CBE), e com o Congresso Internacional de Docentes do 

Ensino Superior, aonde se fundaram a Associação Nacional de Docentes do Ensino 

Superior (ANDES), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Partido dos 

Trabalhadores (PT) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE) 116.   

Período que é expressamente representado pelos movimentos sociais, 

conforme já abordado no capítulo anterior, com fortes implicações na Constituinte e 

pós-constituinte, na luta pela consolidação da LDB que tramitou no congresso 

nacional via projeto de Lei n.º 1.258/88.   

Contudo, é necessário destacar que: 

  

A Constituição Federal de 1988 nasceu marcada pela sua contradição 
histórica, fruto da mobilização popular, da democratização da sociedade, 
num contexto em que a ofensiva neoliberal cobrava redução do Estado na 
regulação econômica e social. (COSTA, 2006, p. 148). 

 

Com o advento do neoliberalismo, que segundo Saviani (2010), remete ao 

“Consenso de Washington”, pautado no ultraliberalismo117 de Hayek e no 

monetarismo de Friedman, consubstancia-se um pensamento hegemônico nas 

bases do governo, “[...] o ataque ao estado regulador e a defesa do estado liberal 

idealizado pelos clássicos” (FIORI, 1998 apud SAVIANI, 2010, p. 427 - 428).         

As políticas de ajuste fiscal e desoneração dos encargos do Estado são 

adotadas pelos governos que sucederam a Constituinte, já encaminhando ações, 

tendo em vista a reforma do Estado, no sentido de adotar programas sob o cunho de 

alinhamento as determinações prescritas nas bases do novo liberalismo econômico, 

que Saviani (2006) considera como postura a ser assumida pelas elites econômicas 

e políticas dos países da América Latina, entre eles o Brasil. 

                                                             
116

 Movimentos emergentes do modelo econômico-político dos anos de 1930 a 1970, que com o 
advento da política neoliberal implantada no movimento de reforma é descaracterizado pelas 
parcerias público-privadas e Ong‟s (SILVA JUNIOR, 2002). 
117

 Ver a obra de Friedrich Hayek, O caminho da servidão, disponível em: <http://ffn-
brasil.org.br/novo/PDF-ex/Publicacoes/Caminho_Servidao.pdf>. 
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Sob esse panorama, que durante o processo histórico minimizou a 

capacidade democrática da sociedade civil, pois esta fundada no patrimonialismo118, 

em um Estado forjado sob o impasse das decisões locais e pressões externas, na 

via da internacionalização da economia, que com a redemocratização precisava 

manter a tutela da sociedade (COSTA, 2006, p. 142). 

Então, a sociedade civil, alijada de sua participação, pois a perspectiva de 

participação se dissolve conforme exposto por Lima (2011), sendo a democracia 

reafirmada por meio da representatividade119, daí a gênese dos Conselhos de 

Controle Social, que tem como pano de fundo, diluir a participação ativa da 

sociedade, por uma instrumentalização do controle abaixo do comando do Estado. 

No entanto, isso permite pensar em novas formas de Controle Social, e 

buscar entender esse novo processo, como uma possibilidade de retomada das 

questões participativas, a partir da compreensão da representatividade democrática, 

alicerçada no comprometimento e na capacidade da sociedade civil, representativa, 

que conforme Lima & Nunes (2011), somente se consolidam, democraticamente, 

convergindo para o encaminhamento de uma sociabilidade política, desde que 

possuam sujeitos, democráticos, atuantes e participativos.   

 

3.2. A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO DE FHC AO GOVERNO 
LULA/DILMA 

Conforme exposto anteriormente, a reestruturação da política econômica 

mundial permitiu e encaminhou uma série de reformas. Considerando o conjunto de 

fatos ocorridos nesse processo, o ponto de partida para a presente análise é o 

reflexo das determinações do „Consenso de Washington‟, na formulação da política 

econômica brasileira. 

No movimento capitalista, o Estado brasileiro mediante a crise econômica 

mundial e sob o efeito dos reflexos significativos desta na economia do país vincula-

se ao conjunto de regras instituídas no „Consenso de Washington‟ e traça as 

                                                             
118

 Para definir o sentido de „Patrimonialismo‟, Costa (2006, p. 110) baseada em Raymundo Faoro, 
Florestan Fernandes e Simon Schwartzman, considera que “[...] os interesses privados das elites 
econômicas prevalecem sobre os coletivos, do conjunto da população.”  
119

 Conforme entrevista realizada junto a Secretária Municipal de Educação de Carambeí (gestão 
2005-2008), a participação na elaboração do Plano Municipal de Carambeí foi contemplada por meio 
do convite realizado ao Conselho Municipal de Educação, Conselho de Assistência Social e Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, denotando o caráter representativo exposto por 
(LIMA, 2011).  



 
 

  

152 
 

diretrizes pertinentes à reforma do seu aparelho administrativo, ganhando 

formalidade no ano de 1995, mediante a elaboração do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE), que foi aprovado naquele mesmo ano. 

Portanto, iremos analisar a reforma do Estado brasileiro na década de 1990, 

tendo como elemento norteador da análise, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho 

do Estado (PDRAE) sancionado pelo então Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso e coordenado pelo então Ministro da Administração e Reforma do 

Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira. 

Posto isto, primeiramente é importante situar o Brasil em relação a sua 

soberania, para tanto Silva Júnior (2002, p. 49) nos subsidia nessa reflexão:  

 

[...] temos um Estado forte no âmbito interno e submisso no plano 
internacional. O que propunha nosso presidente era a expressão do 
Consenso de Washington no Brasil, o que, como já dissemos, demanda 
novas estruturas sociais e uma nova cultura política, daí a necessária 
reforma do Estado e da administração pública. Assim tal contradição 
restringia de forma substantiva a soberania nacional [...] 

 

Na reformulação política brasileira, que por sua vez não deve estar 

simplificada pela análise fragmentada, a qual considera apenas o posicionamento do 

governo em relação às novas diretrizes que definem as políticas públicas, é 

necessário considerar a complexidade do movimento em relação às medidas 

chanceladas pelo Estado, sendo assim vejamos:  

 

[...] [Consenso de Washington], matriz do Plano Real e de tantos outros em 
nível planetário a orientar não só a economia, mas sobretudo, as mudanças 
sociais e as reformas institucionais brasileiras], hoje de domínio público 
internacional, refere-se a um plano único de ajustamento das economias 
periféricas, chancelado pelo FMI e pelo Bird em mais de 60 países de todo 
o mundo, configurando uma estratégia de homogeneização das políticas 
econômicas nacionais [...]. (FIORI, 1995 apud SILVA JÚNIOR, 2010, p. 
101). 

 

Um segundo ponto a considerar faz referência à exposição realizada no 

próprio PDRAE, em relação aos motivos e à diretriz tomada pelo governo brasileiro 

no enfrentamento da crise e da sua superação:  

 

A reação imediata à crise – ainda nos anos 80, logo após a transição 
democrática – foi ignorá-la. Uma segunda resposta igualmente inadequada 
foi a neoliberal, caracterizada pela ideologia do Estado mínimo. Ambas 
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revelam-se irrealistas: a primeira porque subestimou tal desiquilíbrio; a 
segunda, porque utópica. Só em meados dos anos 90 surge uma resposta 
consistente com o desafio da superação da crise: a idéia da reforma ou 
reconstrução do Estado, de forma a resgatar sua autonomia financeira e 
sua capacidade de implementar políticas públicas. (BRASIL, 1995, p. 11). 

 

Nesse sentido percebemos uma contradição nessa exposição, pois, ao 

considerar uma terceira via120 de acesso, desconsiderando a segunda como 

inadequada caracterizada pela forma neoliberal do Estado mínimo, resulta 

pensarmos que não ocorreram no Brasil privatizações durante aquele governo e 

muito menos que a reconfiguração da estrutura de governança não apresentou 

características que preservaram as bases neoliberais da década de 1980.  

Segundo Costa (2006, p. 171) que apresenta as linhas gerais da Reforma do 

Estado as quais o governo via como inadiáveis121 entende que o governo FHC 

alinhou-se ao figurino liberal, assumindo a crise como um excesso de Estado, e se 

levarmos em conta o seu desprendimento em acordar com as determinações 

presentes no Consenso de Washington essa característica ficou evidente. 

Ao considerarmos a questão da autonomia financeira e de implementação 

das políticas públicas dentre outros objetivos das linhas gerais da reforma, nos 

remete novamente ao fenômeno denominado por Bresser Pereira (1996) apud Silva 

Junior (2002, p. 63) de „publicização‟: 

 

Denominou „programa de publicização‟ o programa de transformação das 
entidades de serviços do Estado em „organizações sociais‟. Essas novas 
entidades administrativas de serviços públicos seriam „entidades públicas 
não estatais‟ ou fundações públicas de direito privado‟. 

 

Aqui presenciamos a possibilidade de promover a descentralização e a 

desburocratização de serviços sociais do Estado em consonância com os objetivos 

do “Consenso de Washington”, caracterizando a autonomia da gestão e da 

administração da coisa pública ao setor público não estatal, sobre o qual iremos 

discorrer com mais detalhes, adiante. 

                                                             
120

 A Terceira Via, pautada nos preceitos da política neoliberal, centra-se no discurso que situa a 
participação da sociedade na operacionalização dos serviços sociais como via a promover a 
eficiência gerencial do Estado (COSTA, 2006). 
121 As linhas gerais inadiáveis dizem respeito aos objetivos postos pelo governo brasileiro no sentido 
de „resgatar sua autonomia financeira e sua capacidade de implementar políticas públicas‟, 
distribuídas em 5 metas compõem a estrutura do documento do PDRAE (BRASIL, 1995, p. 11). 
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Um terceiro ponto fundamental para embasar a análise, é que a Reforma do 

aparelho do Estado diz respeito à “[...] um escopo mais restrito: está orientada para 

tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania” 

(BRASIL, 1995, p. 12), onde o cunho fundamental da reforma do Estado está 

centralizada na busca de uma forma mais flexível de administração, pois ao prever 

uma melhora no atendimento das áreas sociais, conta com as Organizações Não 

Governamentais e os Conselhos de Controle Social (BRESSER-PEREIRA, 2006).  

Portanto, o que ocorreu neste caso foi um ajustamento na administração e no 

papel do Estado enquanto responsável pela gestão do público. Com isso:  

 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição 
do papel do Estado, que deixa de ser responsável direto pelo 
desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e 
serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 
desenvolvimento. (BRASIL, 1995, p.12) 

 

Como a estratégia seria desonerar o Estado de sua responsabilidade direta 

de execução dos bens e serviços essenciais, essa redefinição, promove a melhoria 

da eficiência de sua atuação, bem como, a redução de custos com pessoal e folha 

de pagamento, ou seja, o papel de promotor e regulador permitiu esse novo 

posicionamento. 

Como a Reforma foi do aparelho do Estado e não do Estado em si, o 

documento ainda realiza a diferenciação e a complementação desses dois 

momentos: 

 

O aparelho do Estado é regido basicamente pelo direito constitucional e 
pelo direito administrativo, enquanto o Estado é fonte ou sancionador e 
garantidor desses e de todos os demais direitos. Quando somamos ao 
aparelho do Estado todo o sistema institucional-legal, que regula não 
apenas o próprio aparelho do Estado mas toda a sociedade, temos o 
Estado.” (BRASIL, 1995, p. 41). 

 

Com isso o cunho da reforma não abrangeu o Estado e suas determinações 

legais, já que a Reforma é do aparelho do Estado, caracterizando-se apenas o foco 

em forma administrativa e na distribuição das responsabilidades a ele pertinente, 
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entendendo que a reforma do Estado sinalizaria a revisão Constitucional e de todos 

os demais direitos122. 

Como a reforma se estruturou consoante ao aparelho do Estado o governo 

definiu quatro segmentos fundamentais para a atuação do Estado, os quais 

permitiram o enfrentamento dos problemas pertinentes à implantação de um Estado 

moderno e eficiente (ibid., p. 40), os quais são eles: Núcleo Estratégico, Atividades 

exclusivas, Serviços não exclusivos e Produção de bens e serviços para o mercado. 

Cada segmento deste possui suas especificidades para a atuação do governo123.  

Para o que nos interessa, tendo em vista compor e subsidiar a análise do 

objeto deste trabalho iremos nos deter a seguir com maior rigor nos segmentos 

relacionados às Atividades Exclusivas e Serviços Não Exclusivos do aparelho do 

Estado. 

Assim sendo:  

 

ATIVIDADES EXCLUSIVAS. É o setor em que são prestados serviços que 
só o Estado pode realizar. São serviços em que se exerce o poder 
controverso do Estado – o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. 
Como exemplos temos: a cobrança e fiscalização de impostos, polícia, a 
previdência social básica, o serviço de desemprego, a fiscalização do 
cumprimento das normas sanitárias, o serviço de trânsito, a compra de 
serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio ambiente, o subsídio da 
educação básica, o serviço de emissão de passaportes, etc. (BRASIL, 1995, 
p. 40). 

 

SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS. Corresponde ao setor onde o Estado atua 
simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas. 
As instituições desse setor não possuem o poder do Estado. Este, 
entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos 
fundamentais, como os da educação e da saúde, ou porque possuem 
“economias externas” relevantes, na medida que produzem ganhos que não 
podem ser apropriados por esses serviços através do mercado. As 
economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da 
sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos desse 
setor: as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus. 
(ibid., p. 40 - 41). 

 

Para tanto, a reforma ainda reestrutura o conceito de propriedade privada e 

pública, sendo necessário pontuar o que são essas organizações públicas não 

                                                             
122

 Bresser-Pereira (2006, p.286) alude à necessidade de uma reforma constitucional, pois as 
reformas a serem realizadas dependem desta. Diante a aprovação das principais propostas 
presentes na reforma do aparelho do Estado, abre-se espaço para uma administração eficiente 
consubstanciando-se uma administração pública gerencial.  
123

 Para conhecimento mais detalhado de cada segmento BRASIL, 1995. 
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estatais e privadas as quais se apresentam como novo ator a compartilhar a 

execução de determinadas políticas públicas. 

Ao analisar essa divisão de tarefas e a reestruturação pertinente ao conceito 

de propriedade podemos perceber que o objetivo do governo é descentralizar seus 

serviços, mantendo restritamente como exclusivas as atividades que compõem 

estritamente a alçada do Estado.  

Em relação às “Serviços Não Exclusivos” – entre elas a saúde e a educação 

configuradas como segmentos a serem compartilhados a exemplo da 

responsabilidade de elaboração e execução com a sociedade privada, passam a 

constituir-se como atividades que podem ser comercializadas, porém, situadas em 

um âmbito caracterizado pela não promoção de lucro direto ao mercado.  

Portanto, a chamada publicização dos “Serviços Não Exclusivos”, ou seja, o 

programa de transformação das entidades de serviços públicos do Estado em 

organizações sociais como vimos anteriormente, possibilita conforme Bresser 

Pereira (2006, p. 286), “[...] assegurar o caráter público mas de direito privado da 

nova entidade, assegurando-lhes, assim, uma autonomia administrativa e financeira 

maior.” 

Antes de analisar essa nova proposta é necessário verificar ao que a reforma 

propõe em relação às “Formas de Propriedade” que: 

 

Ainda que vulgarmente se considerem apenas duas formas, a 
PROPRIEDADE ESTATAL e a PROPRIEDADE PRIVADA, existe no 
capitalismo contemporâneo uma terceira forma, intermediária, 
extremamente relevante, a PROPRIEDADE PÚBLICA NÃO ESTATAL, 
constituída pelas organizações sem fins lucrativos, que não são 
propriedades de nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas diretamente 
para o atendimento do interesse público. O tipo de propriedade mais 
indicada variará de acordo com o setor do aparelho do Estado. (BRASIL, 
1995, p. 43). 

 

Assim o próprio documento define que:  

 

Já para o setor não-exclusivo ou competitivo de Estado a propriedade ideal 
é a pública não-estatal. Não é a propriedade estatal porque aí não se 
exerce o poder do Estado. Não é, por outro lado, a propriedade privada, 
porque se trata de um tipo de serviço por definição subsidiado. A 
propriedade pública não-estatal torna mais fácil e direto o controle social, 
através da participação nos conselhos de administração dos diversos 
segmentos envolvidos, ao mesmo tempo que favorece a parceria entre 
sociedade e Estado. As organizações nesse setor gozam de uma 
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autonomia administrativa muito maior do que aquela possível dentro do 
aparelho do Estado. Em compensação seus dirigentes são chamados a 
assumir uma responsabilidade maior, em conjunto com a sociedade, na 
gestão da instituição. (ibid, p. 43 - 44). 

 

A lógica, portanto, não é conquistar a autonomia do Estado e sim 

descentralizar a autonomia aos setores que possibilitassem a execução das tarefas 

que antes se localizavam no âmbito de competência da União. Por outro lado, essas 

determinações que compõem o ideário inspirado no “Consenso de Washington” 

posicionam a sociedade civil no plano da nova ordem capitalista em um âmbito de 

destaque. 

O nível de responsabilização da sociedade civil, a qual é designada como 

novo ator a contribuir na gestão das políticas públicas, possibilita um movimento que 

engendra a sua participação, contudo na contramão da efetivação de sua presença 

nos debates e na capacidade de planejar coletivamente, pautada no diálogo 

permanente com o Estado: 

 

O controle do Estado, entretanto, será necessariamente antecedido e 
complementado pelo controle social direto, derivado do poder dos 
conselhos de administração constituídos pela sociedade. E o controle do 
mercado será materializado na cobrança dos serviços. Desta forma, a 
sociedade estará permanentemente atestando a validade dos serviços 
prestados, ao mesmo tempo em que se estabelecerá um sistema de 
parceria ou de co-gestão entre Estado e a sociedade civil. (BRESSER-
PEREIRA, 2006, p. 286). 

 

Mediante essa nova reestruturação, a Lei n. 9637, de 15 de maio de 1998124 

possibilitou a criação de organizações sociais com caráter de entidades com 

personalidade jurídica de direito privado. Isso segundo Costa (2006, p. 175), “É um 

processo de desestatização das áreas de serviços de educação, saúde, meio 

ambiente, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.” Nesse sentido, segundo a 

autora, “O mais grave é que o Estado assumiu que a sua função é apenas subsidiar 

a área social [...]. Essa é uma maneira de transferir os custos e responsabilidades do 

Estado para a sociedade civil” (ibid., p. 176).   

Estes fatos evidenciados no direcionamento imprimido pelo Plano Diretor 

indicam que:  

 

                                                             
124

 Fonte: COSTA, 2006. 
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O governo FHC foi extremamente eficiente na desnacionalização da 
economia, na redução do número de funcionários públicos do país e na 
permanência do quadro de desigualdade social. Para a teleologia do 
mercado, a reforma foi eficiente, já para a área social, não há o que 
comemorar. Apesar de ser importante melhorar a capacidade de gestão do 
aparelho do Estado, dar agilidade à administração pública, tal tarefa não 
pode alterar o quadro social do país de forma isolada. (ibid., p. 179). 

   

 Sendo assim, o período ora mencionado cujo relevo fora evidenciado nas 

linhas anteriores demonstra que o governo na busca da melhoria da administração 

do aparelho do Estado, criou uma situação que não favoreceu o desenvolvimento 

das políticas públicas do setor social e consequentemente a grande maioria da 

população não tem uma melhora substantiva no acesso aos bens e serviços 

públicos de forma a garantir a legitimação dos direitos expressos na lei, o que 

ocorreu foi o direcionamento dos esforços do Estado em relação a cumprir os 

objetivos presentes no corolário do Consenso de Washington. 

Portanto: 

 

De fato, no período 1994 a início dos anos 2000, o País esteve refém das 
constantes ameaças de fuga de capital e crises cambiais, bem como das 
exigências e condicionalidades dos empréstimos do FMI, o que conferiu aos 
grupos ligados ao mercado financeiro doméstico e internacional um poder 
extraordinário sobre a condução da política econômica, em detrimento de 
trabalhadores do setor privado, funcionalismo público e mesmo de outros 
setores das elites domésticas ligados ao setor produtivo. (TEIXEIRA & 
PINTO, 2012, p. 917-918). 

 

No entanto, no decorrer do processo de reformas imprimidas nos acordos 

internacionais que envolveram o Banco Mundial e a política neoliberal do Estado 

mínimo, ocorreram alguns fatores, entre eles a crise asiática que condicionaram a 

reciclagem do programa neoliberal. 

Assim, os pactos firmados entre os países latino-americanos e o Banco 

Mundial, sustentados pelo Consenso de Washington, mesmo constituídos como 

pilares da agenda política dos países membros, passaram por reformulações. Nesse 

sentido, o ideário a ser perseguido na década de 1990 chegou ao seu fim em abril 

de 1998, tendo como resultado a apresentação de novos encaminhamentos ditados 

pela política neoliberal.  

Em abril de 1998, o então presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, 

em uma reunião da Cúpula das Américas em Santiago do Chile, decretou o fim do 
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Consenso de Washington, e declarou a necessidade de realizar ajustes nas 

prescrições feitas em 1989, com o objetivo de remodelar as ações anteriormente 

firmadas. A tal remodelagem permitiria impor uma nova agenda aos países membros 

(PEREIRA, 2010). 

Tendo em vista os ajustes realizados no mundo capitalista, seis meses depois 

foi anunciada perante o Conselho de Governadores do Banco Mundial uma 

reciclagem das políticas até então adotadas. O lema agora era centralizar o discurso 

nas áreas da Saúde e Educação Básica. Contudo, fora anunciada a continuidade 

das linhas mestras do decálogo do Consenso de Washington, ou seja, as premissas 

da política neoliberal continuaram presentes nas prescrições, acrescentando-se 

apenas, a necessidade de fortalecer as instituições do Banco Mundial e melhorar a 

educação primária e secundária (id.). 

Essa reformulação advinda das próprias contradições geradas pela atuação 

do sistema capitalista na América Latina, entre elas, a inquietação em relação ao 

meio ambiente, o aumento da violência e da pobreza, e os resultados negativos da 

economia engendraram esse novo posicionamento dos governos em promover as 

adequações necessárias a preservar os imperativos do capitalismo mundial (id). 

Diante deste cenário:  

 

Em meados da década de 2000, os imperativos dos mercados financeiros 
eram assumidos cada vez mais como condições da existência social. [...] 
Como um dos pivôs desse processo, o Banco seguia com a missão de 
impulsionar a constituição de uma economia livre e aberta para o capital e a 
mercantilização da natureza e do conjunto da vida social. (ibid., p. 464). 

 

Portanto, nesse contexto, marcado pela reorganização das políticas 

neoliberais a partir dos meados dos anos 1990, se impõe uma reformulação no 

caráter de atuação do Estado, que outrora é conduzido a retirar-se da área social, e 

agora em um piscar de olhos, passa a se apresentar como parceiro e estimulador 

das políticas sociais. 

Essas foram algumas características que compuseram a reestruturação das 

relações administrativas do Estado em sua forma de conceber a gerência de suas 

atividades, e que no bojo do conceito neoliberal, traz impactos que determinam as 

estruturas econômicas e sociais provenientes das relações de produção. 



 
 

  

160 
 

Estes acontecimentos ocorreram nos anos precedentes ao Governo Lula, que 

ao ser empossado Presidente da República, em janeiro de 2002, chefia o executivo 

nacional durante dois mandatos, os quais são marcados pela esperança de milhões 

de brasileiros em relação ao equacionamento do governo em prol de mudanças 

significativas no setor social. 

Conforme Antunes (2006) essa expectativa, pautada no desmonte das 

tendências neoliberais e na mudança do cenário político do país foram suplantadas 

pelos presentes traços de continuidade das políticas dos anos de 1990: 

 

Se durante a década de 80, das mais ricas da história das lutas sociais no 
Brasil, Lula soube manter-se colado aos interesses majoritários do mundo 
do trabalho, na década seguinte, marcada pela desertificação neoliberal

125
, 

Lula consolidou sua maior mutação. Que lhe custou a vértebra. E, sem ela, 
restou o lulismo. Estava concluída sua fase primeva. Gestava-se, então, o 
novo „messias‟ da política, dentro e fora do PT. Escolhido para desafiar o 
neoliberalismo, tornou-se o seu mais competente paladino. (ANTUNES, 
2006, p. 135). 

 

Portanto, conforme Teixeira & Pinto (2012) cabe frisar que, quando um 

representante de uma classe assume o poder, ele enfrenta frações dominantes que 

impõem seus interesses, mesmo não ocupando o „centro de poder‟, isso significa 

que uma classe ou fração de classe para controlar os centros de poder de Estado 

deve ir além de uma vitória eleitoral. 

A presença de grupos de interesses representam determinadas definições em 

relação ao comando político do país, com reflexos na elaboração do planejamento e 

desenvolvimento das políticas públicas, inclusive as referentes à área da educação. 

Portanto, a ação do Estado está atrelada a condicionantes que incorporam a 

intervenção dos organismos internacionais, ela não se resume à vontade individual 

de um governante, pois compõe uma série de premissas compactuadas, bem como 

os interesses das frações de poder envolvidas.  

Nesse sentido, utilizando-se das considerações de Morais & Saad Filho 

(2011) e Bastos (2012), realizaremos alguns apontamentos referentes à condução 

da política interna brasileira gestada no período de 2002 a 2012, procurando 
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 Segundo Antunes (2007. p. 12 - 14), a desertificação social e política do Brasil, impressa pelo 
neoliberalismo iniciou com Collor, seguiu com FHC e se revigorou com Lula. 
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perceber e localizar a maneira como os governos atuaram nesse interstício de 

tempo em relação às determinações da política externa.  

Inicialmente, considerando que o Estado brasileiro manteve-se na linha das 

prescrições da política externa, principalmente daquelas desenvolvidas pelo Banco 

Mundial, no governo Lula ocorreu um direcionamento das ações do Estado de forma 

a moldar uma espécie de ativismo, que conforme Barbosa & Souza (2010) apud 

Morais & Saad-Filho (2011, p. 517) é o reflexo de um movimento no interior da 

totalidade das relações entre a macroeconomia e o posicionamento do bloco de 

poder, diante de uma postura mais pragmática, e que levou a um maior ativismo por 

parte do governo: 

 

O ativismo estatal deveria se voltar para "a redução da desigualdade da 
distribuição de renda e para o aumento do investimento público". O primeiro 
objetivo foi concretizado através da expansão da Bolsa Família - um 
programa focalizado de garantia de renda mínima para famílias mais pobres 
- e da elevação real do salário mínimo, o que proporcionou também um 
aumento substancial das transferências para os aposentados e pensionistas 
da previdência social pública. O segundo objetivo levou a um grande 
programa de investimento plurianual, sobretudo em energia e transporte, 
que articulou o investimento público com o investimento das empresas 
estatais e privadas especialmente através de concessões em infraestrutura, 
e uma forte expansão do crédito para investimento, principalmente pelo 
setor bancário público. Segundo os "desenvolvimentistas", esse programa 
recuperaria uma infraestrutura econômica defasada por 30 anos de baixo 
investimento, ao mesmo tempo em que incluiria desonerações fiscais "para 
incentivar o investimento privado e o mercado de massa". (ibid., p. 517 - 
518). 

 

Portanto, o novo governo gestor mantém os programas que já vinham se 

consolidando no período de FHC e dá mais visibilidade aos mesmos e ao mesmo 

tempo concentra sua atenção no fortalecimento das questões relacionadas às 

políticas sociais na incorporação de uma massa de trabalhadores ao acesso do 

mercado de consumo - que até então, eram excluídos desta fatia da ordem 

capitalista. 

O governo se encontra em um dilema que coloca em choque os interesses 

privados e públicos, ou seja, o mercado versus o social moderam as formas de 

gestão e atuação do governo, que sob o imperativo da ordem capitalista vigente 

ainda tem que elaborar e atender às demandas sociais necessárias à manutenção 

da vida, bem como equacionar estas ao fortalecimento da economia de forma a 

equilibrar as relações de força existentes entre capitalistas e proletários. 
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Cabe frisar que as medidas relativas à melhoria das condições sociais e à 

resolução do problema da exploração do trabalho alienado não se resumem a partir 

de uma ação paliativa pautada no acesso aos bens de consumo, tendo em vista, 

que tal medida esconde os efeitos negativos das condicionantes macroeconômicas 

das políticas vigentes, muito embora as relações de produção e as divisões de 

classe no interior da sociedade perpetuam-se, pois, a prerrogativa da liberalização 

das economias nacionais e a intensificação da exploração da força de trabalho 

continuam vigentes. A questão da distribuição da riqueza nesse caso, que depende 

da distribuição de novos investimentos, nem é considerada (PEREIRA, 2010).  

Apesar do ingresso da maior parte da população no mercado de consumo, as 

diferenças de classe e a dominação de uma classe sobre a outra não deixaram de 

existir, pois não ocorreu à divisão da riqueza ativa, nem ocorreu uma nova forma de 

socialização do trabalho.     

Com essa característica percebe-se uma hibridização presente no governo 

Lula que posicionou a sua ação gestora como um novo desenvolvimentismo, com a 

manutenção simultânea das prerrogativas da base das políticas neoliberais e as 

suas condicionantes, que com isso levam ao entendimento de Morais & Saad-Filho 

(2011, p. 520) a caracterizar uma espécie de inflexão do governo: 

 

Muitas das medidas de política econômica preconizadas pelo novo-
desenvolvimentismo passaram a ser adotadas pelo governo Lula a partir de 
2006, mas sem ter havido uma ruptura com as políticas macroeconômicas 
neoliberais. Essas mudanças - consideradas, corretamente, por Barbosa e 
Souza (2010) como uma inflexão e não como uma "nova política" - se 
deram de forma complementar (ou mesmo aditiva) às políticas 
macroeconômicas neoliberais, que foram mantidas praticamente sem 
alterações, apesar de tensões durante o período 2006-2010. 

 

Por sua vez, o ativismo estatal destacado pelos autores supracitados tem a 

ver com a inflexão do governo, em manter de forma híbrida as políticas neoliberais 

por meio associativo de políticas macroeconômicas e estabilidade monetária diante 

da presunção de um equilíbrio espontâneo dos mercados, conjugando políticas 

sociais e desenvolvimento econômico (id.). 

Esse conjunto de ações do governo que permeiam entre as atividades 

neoliberais e a busca do desenvolvimento da infraestrutura do país, bem como a 

presente preocupação com as demandas sociais, as quais caracterizam essa 

inflexão do governo brasileiro na análise de Bastos (2012), é produzida pela 
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hibridização das políticas intervencionistas do Estado, além de não reduzir o 

enxugamento do aparelho do Estado, não promove a redução da presença das 

políticas neoliberais.  

Portanto: 

 
A plena realização de qualquer uma das fronteiras de expansão exige uma 
ampliação do planejamento estatal, mas também o aporte de recursos 
fiscais. Assim, as necessidades de financiamento das exigências do 
desenvolvimento econômico e social não são tão facilmente conciliáveis 
como o uso do termo social-desenvolvimentismo parece insinuar. Então, 
prefiro um termo que sugere uma harmonia ou uma unidade menos 
rigorosas, como desenvolvimentismo distributivo orientado pelo Estado. 
(BASTOS, 2012, p. 796 -797). 

 

Podemos perceber, que a ordem capitalista caracterizada por seus ideólogos 

como a única via economicamente viável, por sua vez planetária, inviabiliza 

mudanças nas relações econômicas, por mais que exista vontade política por parte 

dos chefes de governo em instaurar uma ordem mais igualitária, o que se apresenta 

para o momento são as perspectivas de desenvolvimento deste sistema.  

Nessa conjuntura econômica, a participação popular continua a ser 

incrementada pela forma gerencial de Controle Social. Percebemos durante o 

governo Lula um silêncio consentido por parte da sociedade civil, que leva Saviani 

(2010, p. 451) a clamar pela reorganização do movimento dos educadores para uma 

mobilização nacional com propostas concretas para o setor educacional, permitindo 

compreendermos a vigência de uma desmobilização da sociedade civil no 

distanciamento da categoria dos trabalhadores em educação em relação aos seus 

interesses126.  

Estando o país na ciranda capitalista, resta aos governantes buscar 

contrabalancear os seus efeitos, ora liberalizando os mercados, ora desenvolvendo 

mecanismos mais voltados à melhoria social da população, medidas caracterizadas 

por uma „hibridização‟ ao nível econômico, que permitem perceber que existe um 

distanciamento significativo que possa levar ao rompimento do elo da corrente 

liberal. 

Sendo assim: 
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 Para maior aprofundamento desta questão, é necessário reportar-nos ao segundo capítulo deste 
trabalho, especificamente ao tópico 2.2, aonde abordamos a elaboração do PDE com primazia da 
sociedade civil representado pelo empresariado brasileiro e as dificuldades de mobilização da 
sociedade civil representada pelos trabalhadores em educação. 
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Em consequência, a herança macroeconômica que a presidente Dilma 
recebeu foi pesada: uma taxa de juros elevada, e uma taxa de câmbio 
altamente sobreapreciada. E no início de seu governo, em janeiro de 2011, 
o país já não podia mais contar com aumento dos preços das commodities 
exportadas que haviam tanto beneficiado seu antecessor. Entretanto, isso 
não estava claro para a maioria dos analistas. Como nos oito anos do 
governo Lula a taxa de crescimento anual do PIB passara de 2,5% para 
cerca de 4,5%, e como seu principal determinante, a taxa de investimento, 
aumentou de 17% para 19%, esses analistas concluíram de forma otimista 
que o Brasil havia, afinal, retomado o desenvolvimento econômico 
paralisado muito tempo atrás, em 1980. Essa conclusão era apressada e 
sem fundamento teórico. Era apressada porque o crescimento econômico 
durante os dois primeiros anos do governo logo a desmentiram. Não tinha 
fundamento teórico porque os otimistas não se deram conta de que o 
crescimento no governo Lula derivara de condições externas favoráveis, 
não tendo sido capaz de superar o obstáculo fundamental ao 
desenvolvimento brasileiro: a armadilha da alta taxa de juros em relação 
aos padrões internacionais e da taxa de câmbio sobreapreciada. 
(BRESSER-PEREIRA, 2013, p. 6 - 7). 

 

Retomando o decálogo acordado no início da década 1990, portanto focando 

no que interessa à pesquisa proposta, é que mediante os acontecimentos da década 

de 2000, percebemos que as medidas adotadas pelos últimos governos mantiveram 

a coerência interna promovendo na gestão econômica e social do país as situações 

necessárias a atingir os objetivos presentes no “Consenso de Washington”. 

Por outro lado, no rol de medidas adotas durante os anos do governo Lula e 

dos dois primeiros anos do governo Dilma o hiato entre a política de fomento do 

mercado de consumo, a gestão de políticas sociais voltadas ao desenvolvimento 

humano e as medidas de fortalecimento do setor privado se constituiu em uma 

tarefa árdua, caracterizada pelas correlações de forças dentro do próprio governo, 

conforme dito anteriormente. 

O governo se coloca no epicentro da conjuntura estrutural do capitalismo 

moderno, e governa diante da existência de facções dentro da administração 

pública, onde imperam duas situações, uma que ocorre a partir da pressão do setor 

privado interno e externo, mediante os interesses particulares, e outra que o impele 

a subsidiar as necessidades sociais da população e de desenvolvimento do país. 

Este hiato que concentra interesses privados, crescimento econômico e 

desenvolvimento social, é regido pelas decisões ao nível de interesses de 

determinados setores, os quais estão dentro do próprio corpo administrativo do 

governo (BASTOS, 2012). 

Nesse sentido, em entrevista a „Tribuna da Imprensa‟, Carlos Lessa nos dá 

uma pista fundamental a respeito da lógica da dependência e do comprometimento 
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do país com os organismos internacionais quando cita a fala da presidente Dilma em 

Davos127: “Somos serventuários do Consenso de Washington”. E ele conclui dizendo 

“Continua a pressão contra o Brasil e ela está preocupada em dizer que estamos 

nos comportando bem” (LESSA, 2014).  

As décadas de 1990 e 2000 nos apresentam como resultado as privatizações 

de algumas estatais, a adesão do governo à política de contratação das prestadoras 

de serviços, objetivando as desonerações nas folhas de pagamento dos 

serventuários do setor público, as medidas provisórias, já que não ocorreu uma 

reforma constitucional do Estado.  

Ainda, em virtude da adequação aos imperativos expressos no PDRAE, 

ocorreu a descentralização dos serviços públicos, que anteriormente era de 

responsabilidade da União, para os Estados e Municípios e setores públicos não 

estatais, promovendo a desburocratização do Estado e o seu alinhamento aos 

condicionantes do sistema capitalista. Infelizmente o que seria imprescindível não 

ocorreu, o desenvolvimento humano igualitário como resultado de uma nova 

estratégia de governança. 

As análises realizadas pelos críticos do setor demonstram que as 

desigualdades sociais permanecem, com algumas variações128. Contudo, o Brasil 

ainda carece de melhorias nas condições de acesso da população aos serviços 

essenciais que proporcionem melhores condições de vida, bem como o acesso à 

educação igualitária, retrato de um processo vinculado a mundialização da educação 

nos ditames da economia capitalista que ainda prevalece.    

Posto isto, o que percebemos é que, o sistema do capital, engendra uma 

política tão esquemática que apesar da rotatividade nos governos e das inflexões 

realizadas na administração do Estado, a sua essência não é abalada, pois os 

                                                             
127 Fórum Econômico Mundial de Davos é um arauto da globalização que reúne anualmente 

lideranças da economia mundial. O Fórum é promovido por uma fundação suíça com caráter de 
consultoria da ONU. O encontro nesse ano aconteceu entre os dias 25 e 30 de janeiro. Fonte Folha 
Online, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/davos_anti_davos-
forum_economico_mundial.shtml> Acesso em 28 mar. 2014. 
128

 Pochmann (2013), ao considerar os avanços dos governos Lula e Dilma, registra a ampliação da 
renda dos trabalhadores, participação do rendimento do trabalho na renda nacional, melhoria na 
situação do trabalho, diminuição do desemprego e crescimento do desemprego formal. No setor 
educacional Gentile & Oliveira (2013), apresentam importantes iniciativas no sentido da 
universalização e ampliação da obrigatoriedade da educação básica e na democratização do ensino 
superior via o Programa Universidade para Todos (Prouni). É importante considerarmos que o acesso 
à universidade privada via Prouni, inverte a ampliação de vagas no setor público para a alocação de 
recursos públicos no setor privado.  
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condicionantes e objetivos delineados são perseguidos incessantemente. A estrutura 

descrita por Marx há mais de um século e meio continua imperando na forma da 

expropriação do trabalhador do modo de produção tendo a exploração de sua força 

de trabalho como fundamento da mais valia (NETTO & BRAZ, 2007, p. 95 - 123). 

No que diz respeito à institucionalização do controle social, os governos Lula 

e Dilma promoveram um movimento extenso de encontros e debates sobre a 

educação brasileira durante os seus mandatos, representados pelos Fóruns e 

Conaes129. Isso permite verificarmos as inferências do governo dirigindo os temas e 

discussões, que por sua vez possibilita uma prática democrática organizada de cima 

para baixo, contudo precisamos levar em conta a existência da democracia a partir 

da conexão com o conceito de hegemonia, ou seja:  

 

No sistema hegemônico, existe democracia entre o grupo dirigente e os 
grupos dirigidos na medida em que o desenvolvimento da economia e, por 
conseguinte, a legislação que expressa este desenvolvimento favorecem a 
passagem molecular dos grupos dirigidos para o grupo dirigente. 
(GRAMSCI, 2007, p. 287). 

 

Isso nos remete a compreender, conforme Lima (2011) que ao inferir sobre a 

conquista de espaços democráticos e pontuando sobre a participação ativa da 

sociedade, que apesar de não conseguirmos consolidar aqueles embriões dos 

efervescentes movimentos da década de 1980, não podemos encarar a apatia e o 

movimento cego da sociedade como fenômenos eternos, a institucionalização 

permite apontar a contradição do afastamento e a necessidade da presença dos 

sujeitos no processo democrático. 

Porque o isolamento da sociedade civil consagra a ineficiência do sistema 

capitalista, pois rompe com as bases democráticas, a sua presença de forma 

arbitrária coloca-o em risco, por sua vez a tutela dos espaços participativos dinamiza 

os imperativos de ordem econômica, contudo instiga e possibilita a organização dos 

sujeitos em processos democráticos representativos e legalmente instituídos, porém 

                                                             
129

 Conforme Gentili & Oliveira, a Conferência Nacional de Educação (Conae), precedida por 
Conferencias Municipais e Estaduais, se configurou em um processo aberto pelo poder público cuja 
pretensão pautou-se na participação de diversos setores sociais, bem como foi documento base para 
a consolidação do novo PNE, PL n.º 8035, encaminhado em dezembro de 2010 ao Congresso 
Nacional, muito embora aspectos importantes aprovados na I Conae não tenham sido contemplados 
no referido projeto.  
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é necessário desenvolver a participação ativa pautada na consciência da concepção 

de mundo que fundamenta o processo participativo. 

A concepção que nos move ao debate e a prática social respalda a 

compreensão de que a sociedade civil é constituída e constituinte de mecanismos 

que possibilitam a democracia. Nas lutas, nas conquistas e nas derrotas, 

apresentam-se movimentos dinâmicos que possibilitam a maturidade e revelam a 

imaturidade de determinados sujeitos históricos. Como pudemos perceber nos 

momentos de embate da elaboração do PNE e do PME de Carambeí 

respectivamente. 

Portanto, seja por meio dos movimentos populares ou dos Conselhos 

legalmente constituídos, é necessário reavivar o movimento social presente no início 

e durante o século XX, sob o prisma da consciência de classe, cujo papel do 

intelectual orgânico é fundamental para „dirigir‟ a vontade coletiva, frente ao 

patrimonialismo hegemônico que ainda se apresenta no Brasil. 

São tarefas que se apresentam nesse novo cenário, complexo diante das 

relações de força presentes no bojo da política governamental, mas que encontra 

germes no passado e no presente que possibilitam a intervenção a partir de uma 

consciência teleológica, no sentido do „dever ser‟ gramsciano, a partir de novas ou 

velhas formas de inferir na realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciamos nossas considerações finais aludindo Gramsci: 

 

A possibilidade não é a realidade, mas é, também ela uma realidade: que o 
homem possa ou não possa fazer determinada coisa, isto tem importância 
na valorização daquilo que se faz. Possibilidade quer dizer „liberdade‟. A 
medida da liberdade entra na definição de homem. Que existam as 
possibilidades objetivas de não se morrer de fome, é algo importante, ao 
que parece. Mas a existência das condições objetivas – ou possibilidade, ou 
liberdade – ainda não é suficiente: é necessário „conhecê-las‟ e saber 
utilizá-las. Querer utilizá-las. O homem, nesse sentido, é vontade concreta: 
isto é, aplicação efetiva do querer abstrato ou do impulso vital aos meios 
concretos que realizam essa vontade. (GRAMSCI, 1984, p. 47). 

 

Com isso, direcionando a nossa atenção à concretude da atividade humana, 

inquerimos no decorrer desse trabalho sobre as condições que se apresentaram na 

constituição histórica do município paranaense de Carambeí, no desenvolvimento 

das relações sociais, marcadas pelas possibilidades de atuação dos sujeitos que 

nele habitaram e habitam e a sua ação efetiva em relação ao Controle Social da 

política educacional municipal. 

No processo de pesquisa e elaboração da redação, não perdemos de vista às 

múltiplas determinações intrinsicamente envolvidas na totalidade das relações 

sociais que criaram novas possibilidades e necessidades, passando a compreender 

que estas se ampliam ou tornam-se sem significado a partir da ação dos envolvidos, 

de suas escolhas e da sua compreensão acerca da realidade. 

Na singularidade, observamos os desdobramentos do resultado histórico da 

construção do planejamento educacional brasileiro marcado por embates e pela 

presença de sujeitos participativos que conquistaram avanços nos limites 

econômicos impostos pela divisão de classe, capacitando-nos a asseverar a respeito 

das dificuldades encontradas na elaboração de um Plano Municipal de Educação 

considerando o movimento em sua totalidade. 

Ao conhecer o desenvolvimento histórico do Município de Carambeí, fomos 

percebendo a implicação das demandas do capitalismo na formação econômica e 

cultural da cidade, pois com a imigração e a expansão da indústria, o 

estabelecimento de novas relações econômicas produziram determinadas relações 

sociais, gerando interesses de expansão e transformação deste município, gestado 
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a partir de uma clivagem social, a qual subtraiu a existência de uma cultura de 

coletividade de seus moradores. 

O movimento capitalista que engendrou a atuação participativa dos 

representantes da sociedade civil e do Controle Social das políticas públicas 

municipais permitiu observar, a partir da singularidade, a presença das 

determinações do capital, a confirmar as palavras de Mészáros (2007) sobre os 

processos democráticos e de participação; que não ocorrerão processos 

democráticos participativos enquanto a estrutura mais alta retiver para si o poder 

decisório, ou seja, a manutenção da participação direcionada aonde, “[...] „nós 

participamos, vocês participam – eles decidem’ ” (p. 229). 

A falta de uma cultura participativa, presente na divisão cultural histórica do 

município, bem como a composição de uma parcela do quadro de profissionais da 

Educação, junto à Prefeitura Municipal de Carambeí, residirem em outras cidades, 

compôs a compreensão da não efetivação do Controle Social, pois conforme 

Gramsci (1984) é um erro pensar no desenvolvimento individual do ser humano, pois 

todo ato histórico deve ser empreendido pelo „homem coletivo‟, aonde as vontades 

desagregadas se solidificam em virtude de um objetivo comum, uma unidade 

cultural-social. 

Nesse sentido, os motivos que estão atrelados às questões estruturais e 

superestruturais, ou seja, pautados nas condições objetivas que condicionam as 

relações subjetivas entre os sujeitos, demonstraram a efetivação da rotina 

burocrática presente na construção das políticas públicas, do direcionamento e da 

acomodação dos sujeitos que representaram a sociedade civil, no sentido de manter 

os encaminhamentos postulados pelos intelectuais da classe dominante.    

Compreender o processo, ter consciência dos objetivos e da concepção de 

mundo que fundamenta determinada política pública, é o que dá sentido a 

construção do planejamento. Pois, se as deliberações refletem na descrição formal 

dos interesses, os sujeitos não podem chancelar metas, projetos, que definem os 

encaminhamentos das políticas educacionais, por isso que o acompanhamento do 

planejamento e o Controle Social precisam contar com sujeitos que estejam 

vivenciando o processo de construção e consolidação das políticas públicas, aonde 

a decisão sobre determinados temas prescinda sobre os pressupostos que 

alicerçam o debate.  
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Por outro lado, os sujeitos envolvidos durante a elaboração do Plano se 

posicionaram solícitos a dar continuidade a ações previamente estipuladas. 

Introduzidos no processo mediante uma postura que Lima & Nunes (2011) 

conceituam como „proforma‟ consagraram a participação assessória, suplementar e 

adjetiva, mantendo o viés burocrático do sistema. 

Como sujeito histórico, participante do processo, fui envolvido nessa trama de 

condições sem compreender a necessidade do agir participante, de forma ativa no 

processo. Não consegui posicionar-me no viés da ampliação do debate e do 

envolvimento de sujeitos que portassem conhecimento e compreensão da real 

finalidade da construção de um Plano Municipal. Não problematizei as situações, 

não consegui compreender com mais profundidade aquele momento, embora, 

durante os anos que estive à frente da Secretaria de Educação de Carambeí, fui me 

inquietando com a situação engendrada pelo Estado em relação à participação, 

postura que culminou na busca investigativa em relação ao tema abordado. 

O que prevaleceu na elaboração do planejamento municipal do Plano de 

Educação foi à condição apática da sociedade civil diante do direito participativo. Os 

motivos que produziram essa apatia em relação à participação apresentaram-se nas 

condições objetivas prevalecentes à vontade dos sujeitos envolvidos no processo de 

elaboração do Plano Municipal, consubstanciados na representatividade formal e na 

burocracia gerencial que imperam nos processos de construção das políticas 

públicas. 

O terreno para a participação era propício ao confronto, evidenciado pela 

existência da divisão de classes, das desigualdades, mas estas não foram levadas 

em consideração. Outros fatores colaborariam para uma participação efetiva, pois 

identificamos uma representação dos conselhos de controle social, o que faltou foi à 

consciência da necessidade de envolvimento. 

A participação direcionada foi aceita sem a reação dos sujeitos que estiveram 

nas etapas de sua elaboração, os quais vieram a chancelar o que já estava 

previamente decidido. Como pontua Gramsci, faltou conhecer as possibilidades 

objetivas, as determinações, a função do Plano Municipal, a importância deste para 

a cidade e para a vida dos sujeitos que nela habitam. 

Conforme percebemos, por meio das entrevistas realizadas, hoje os sujeitos 

apresentam certa preocupação em participar na construção do planejamento das 
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políticas públicas. Por esse aspecto, concluímos que a participação da sociedade 

civil no Controle Social das políticas públicas educacionais não pode ser 

abandonada em nenhuma hipótese, desde que se produza em um processo que 

promova a reflexão e transponha o „ser‟ mediato, o presente dado e desenvolva a 

mobilização dos interesses dos sujeitos envolvidos, a partir do pensamento e da 

ação. 

É necessário denotar que a atividade política exercida pelos sujeitos nessas 

situações se caracteriza pela capacidade em desenvolver um espaço de autonomia 

e de discussão, aonde os sujeitos podem construir canais propícios ao embate e a 

participação ativa, entre estes avultam os conselhos de representação paritária. 

Sendo espaços abertos à discussão, requerem uma postura de rompimento à 

acomodação, a desinformação e o desinteresse dos quase-participantes.  

A ausência do intelectual de massa que concebe a consciência das condições 

objetivas e socializa o seu conhecimento, não se fez presente no processo de 

elaboração do Plano, que conforme Gramsci (1984) as igualdades e desigualdades 

passariam a ter sentido e a serem valorosas na medida da consciência individual e 

coletiva em relação a elas.  

Portanto, entendemos que o processo de elaboração e acompanhamento do 

Plano Municipal de Educação, se restringiu a questão de „pequena política‟, pois não 

ocorreu o envolvimento dos sujeitos de maneira a promover o debate sobre as 

implicações desse planejamento em suas vidas, nas prerrogativas que imperavam 

no movimento de sua construção, ou seja, nas questões de maior amplitude. 

Conforme Gramsci (1984), chegaríamos à equação entre filosofia e política, bem 

como entre pensamento e ação, ou seja, a uma filosofia da práxis. Pudemos 

constatar que o Estado, viabilizou o predomínio das questões pontuais, gerenciais 

que imperam na direção da melhoria da eficiência de seu aparelho.  

Sendo assim, compreendemos que o Plano Municipal de Carambeí, foi um 

instrumento que promoveu a melhoria do planejamento educacional do município, 

coordenado pelos técnicos e burocratas, e que o controle social a partir da efetiva 

participação nos processos de elaboração, decisão e monitoramento não fizeram 

parte da agenda da sociedade civil, pois não foi um planejamento em que os sujeitos 

interessados tomaram parte, tomaram conhecimento, se serviram dele com 

consciência e muito menos o contestaram. 
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Diante disso, fomos capacitados a considerar aspectos que justificam o 

Controle Social a partir da participação dos sujeitos envolvidos nos processos 

democráticos, entre eles, a revisitação dos Planos Municipais de forma periódica, 

em virtude da mudança de necessidades, extemporaneidade das metas, o aumento 

da população e da demanda, bem como as mudanças no contexto marcado por 

reformas e por meio de novas características que direcionaram a participação dos 

sujeitos nos processos decisórios. 

Pudemos entender que, a participação social no controle das políticas 

públicas é instrumento de luta e de confronto entre concepções e interesses, 

mediados pelos sujeitos dentro da esfera política e econômica, e que a consciência 

que engendra a compreensão dos sujeitos como autores de sua própria história se 

constitui como elemento fundamental para a transformação da realidade, porém na 

constituição do Plano Municipal de Carambeí, essa característica ficou adormecida. 

Por tudo isto, a premente tarefa, compreende a incorporação na „realidade 

efetiva‟, por meio dos sujeitos envolvidos nos processos de participação e de 

Controle Social das políticas públicas, de uma concepção de mundo que comporte 

em seus fundamentos a possibilidade de criar uma nova cultura, que nas palavras 

de Gramsci (1984), não passa necessariamente pela descoberta de novas verdades, 

mas centra-se na difusão de verdades já descobertas, na socialização, para que se 

tornem a base de ações vitais, transformadoras do mundo. 
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Anexo 1 – Decreto Municipal 79/08 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ 
C.G.C. (M.F.) 01.613.765/0001-60 

Rua das Águas Marinhas,  450- Fone (042) 3915-1000- CEP 84145-000- Carambeí- Paraná 

 
 

 
DECRETO Nº 79/08 

 
 
 

 
 
 

legais, 

O  Prefeito  Municipal  de  Carambeí,  Estado  do  Paraná, no  uso de  suas  atribuições 
 

 
 
 
 

RESOLVE: 
 
 
 

 
Art. 1° -Nomear os membros para comporem a Comissão para Acompanhamento  do Plano 

 

Municipal de Educação, conforme segue: 
 

 
 

a)Representante do Conselho  Municipal de Educação : 

Maria Cristina Vriesman Rodrigues 

 
 

b)Representante do FUNDEB: 
 

Marli Aparecida Pejanoski Pereira de Jesus 
 

 
 

c) Representante de Pais e Alunos: 

Teima Eloísa Roberto Gonçalves 

 
 

d) Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

Valdirene Aparecida Rosas 

 
 

e) Representante dos Diretores dos Estabelecimentos de Ensino  Municipal: 

Solange Maria Spinardi Vieira 

 
 

I) Representantes do Corpo Docente  Municipal: 
 

lone de Fátima e Souza dos Santos 
 

Maria Esser 
 

Elma do Rocio Bachmann Macedo 
 

 
 

g) Representante da Educação de Jovens e Adultos: 
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Rua das Águas Marinhas,  450 - Fone (042) 3915-1000 - CEP 84145-000 - Carambeí  - Paraná 

 
Maria do Rocio Sviercoski Bueno 

 

 
 

l) Representante do Conselho  Municipal da Criança e do Adolescente: 

Ediméia Buist 

 

i) Representante do Conselho  Tutelar: 

Suzana Kingeski 

 
j) Representante da Educação Especial: 

Edelci Justus 

 
 

k) Representante da Secretaria Municipal de Finanças: 
 

Alcênio  Bledow 
 

 
 

Art. 2•.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAMBEÍ 

EM 31 DE JULHO DE 2008. 
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Anexo 2 – TABELAS DE METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CARAMBEÍ 

 

QUADRO 4 – METAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO 
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ – 2007 A 2017

130
. 

(continua) 
 

METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO PRAZO 

(até 05 anos) 
SITUAÇÃO 

Formação continuada para os 

profissionais da educação infantil. 
X X Executado. 

Parcerias da SMEC com a Secretaria de 

Assistência Social referente a equipe 

técnica (fonoaudióloga, assistente social, 

psicóloga) 

X X 
 

Não executado. 

Manter parcerias entre a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, a 

Secretaria de Esportes, a de Saúde e a 

Social, garantindo o pleno 

desenvolvimento da criança, 

implementando políticas de atendimento 

e acesso à educação, à cultura, ao lúdico, 

ao lazer e esporte, saúde e nutrição. 

X X 

 

 

Não executado. 

Assegurar programas de orientação e 

apoio as famílias das crianças da 

Educação Infantil. 

X X 
 

Não executado. 

Conscientização da comunidade para a 

importância do desenvolvimento sócio-

psico-educacional da criança na 

Educação Infantil. 

X X 
 

Não executado. 

Fortalecer e difundir a idéia de Educação 

infantil, como processo de aprendizagem 

básica para o desenvolvimento infantil. 

X X 

 

Não executado. 

 

                                                             
130

 Fonte das tabelas, dos objetivos e metas referentes aos eixos III, IV, V, foram compilados dos 
anexos da Lei Municipal de Carambeí, n. 468/06 e adaptadas pelo autor, respeitando as respectivas 
numerações, descrições das metas e definições de prazos, sendo incluída a análise da situação de 
execução das metas no ano de 2014. As mesmas compõem o Plano Municipal de Educação de 
Carambeí-PR.   
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO PRAZO 

(até 05 anos) 
SITUAÇÃO 

Regulamentação de critérios para 

matrículas de criança de CEIs. 
X  

Meta 

extemporânea. 

Assegurar a expansão anual de pelo 

menos 5% na oferta de vagas nas pré-

escolas mantidas gratuitamente pelo 

poder público municipal. 

X  
 

Executado. 

Garantir espaço físico adequado ao 

número de crianças atendidas. 
X  Executado. 

Adequação de infraestrutura, mobiliário, 

espaço físico nas instituições que já 

oferecem Educação Infantil (quadras 

esportivas, áreas cobertas, parques, 

áreas verdes). 

X X 

 

Executado 

parcialmente. 

Construção de um Centro de Educação 

Infantil na Vila AFCB, obedecendo às 

normas de construção para a Educação 

Infantil. 

X  
 

Executado. 

Construção de um Centro de Educação 

Infantil no Bairro Jardim Brasília, 

obedecendo às normas de construção 

para a Educação Infantil, bem como 

equipá-lo. 

 X 
Executado. 

 

Construção de um Centro de Educação 

Infantil no Jardim Eldorado, um Centro de 

Educação Infantil no Centro, um em 

Catanduvas de Fora ou Tronco, 

obedecendo às normas de construção 

para a Educação Infantil, bem como 

equipá-los. 

  

(Prazo – até 2017) 

Executado 

parcialmente, 

contemplado até 

2014 a construção 

de apenas um dos 

Cmei‟s previstos. 

Realizar adaptações de infraestrutura nos 

estabelecimentos e educação infantil para 

os portadores de necessidades especiais. 

 X 

 

Parcialmente 

executado. 

Assegurar uma alimentação balanceada, 

variada e de qualidade supervisionada 
X X Executado. 
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO PRAZO 

(até 05 anos) 
SITUAÇÃO 

por um nutricionista em cada instituição. 

Acervo bibliográfico específico para a 

área de educação infantil. 
 X Executado. 

Aquisição frequente de jogos educativos 

de qualidade, material pedagógico de 

consumo diário, bem como livros de 

literatura infantil adequados a cada faixa 

etária. 

X X Executado. 

Designar um professor de Educação 

Física específico para atuar nos centros 

de educação infantil. 

X  Não executado. 

Criação de conselhos escolares e APM. X  Executado. 

Fonte: Carambeí, 2006, p. 20 – 21.  

 
QUADRO 5 – METAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO 

MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ – 2007 A 2017. 
 

METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO 

PRAZO 

(até 05 anos) 

SITUAÇÃO 

Formação continuada para os profissionais 

da educação. 
X X Executado 

Parcerias com instituições superiores. X X Executado 

Promover a formação de grupos de estudo, 

na própria instituição, para os professores e 

comunidade escolar. 

X X Executado 

Implantação de uma biblioteca com acervo 

exclusivo para uso do professor. 
X X Não executado 

Conscientização da comunidade para a 

importância do desenvolvimento sócio-

psico-educacional da criança na Educação 

Infantil. 

X X Não executado 

Formação continuada de auxiliares de 

serviços gerais. 
X X Executado 
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO 

PRAZO 

(até 05 anos) 

SITUAÇÃO 

Formação continuada para os secretários 

dos estabelecimento de ensino – parcerias 

com o SENAC, SENAI etc. 

X X 
Parcialmente 

Executado 

Reformular sempre que necessário o 

Currículo, adequando-o à realidade da 

escola. 

X X Executado 

Realizar acompanhamento do desempenho 

das turmas por meio de avaliações 

aplicadas pela instituição e pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. 

X X Executado 

Acompanhamento de nutricionista na 

merenda escolar. 
X X Executado 

Adquirir jogos e materiais pedagógicos 

para os estabelecimentos escolares.  
X X Executado 

Aquisição de acervo bibliográfico para a 

Escola Municipal Prof.ª Fátima Augusta 

Bosa.  

X X Executado 

Aquisição de acervo bibliográfico para a 

Escola Municipal José Pedro Novaes 

Rosas. 

X  Executado 

Aquisição de acervo bibliográfico para a 

Escola Rural Municipal de Limpo Grande. 
X  Executado 

Manter parcerias entre a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, a 

Secretaria de Esportes, a de Saúde e a 

Social, garantindo o pleno desenvolvimento 

da criança, implementando políticas de 

atendimento e acesso à educação, à 

cultura, ao lúdico, ao lazer e esporte, saúde 

e nutrição. 

X X Executado 

Parcerias da SMEC com a Secretaria de 

Assistência Social referente a equipe 

técnica (fonoaudióloga, assistente social, 

psicóloga) 

 X Não executado 
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO 

PRAZO 

(até 05 anos) 

SITUAÇÃO 

Construção da Escola Municipal de Santa 

Cruz. 
X X Executado 

Dar autonomia à escola na escolha e 

realização de projetos. 
X X Executado 

Oferta de oficinas profissionalizantes em 

parceria com o SENAI, SESI. 
X  Executado 

Garantir o número máximo de 30 alunos 

por salas de aula. 
X   

Conscientizar as famílias da importância da 

permanência da criança na escola, 

efetivando a participação da comunidade 

escolar. 

X  
Parcialmente 

executado 

Parceria com empresas para o 

desenvolvimento de projetos de áreas 

afins. 

X X Executado 

Garantia de hora-atividade nas unidades 

escolares, com efetivo, aproveitamento do 

tempo com questões pedagógicas. 

X X 
Executado 

parcialmente 

Reuniões com a comunidade escolar, 

principalmente os assistidos pela Bolsa-

família. 

X X 
Executado 

Parcialmente 

Promover e incentivar atividades escolares 

em contra-turno em todas as escolas da 

rede municipal. 

X X Executado 

Investir em melhorias no espaço físico, 

promovendo condições adequadas para a 

execução de atividades artísticas, 

recreativas e esportivas, entre elas as 

ações sócio-educativas. 

X X 
Parcialmente 

Executado 

Melhoria das condições de espaço físico 

nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. 
X X Executado 

Reforma e manutenção da Escola 

Municipal de Jardim Brasília (cozinha, 

saguão, restauração elétrica, pintura, 

X  Executado 
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO 

PRAZO 

(até 05 anos) 

SITUAÇÃO 

adaptação e cobertura do pátio). 

Reforma e manutenção da Escola 

Municipal José Pedro Novaes Rosas. 
X  Executado 

Construção de quadra esportiva na Escola 

Municipal Profª Fátima Augusta Bosa. 
X  Executado 

Construção da quadra esportiva na Escola 

Rural Municipal de Limpo Grande. 
X  Executado 

Construção de quadra esportiva na Escola 

Municipal de Jardim Brasília. 
 X Executado 

Melhoria da quadra esportiva na Escola 

Municipal Geralda Harms Welbergen. 
 X Executado 

Cobertura da quadra esportiva na Escola 

Municipal Prof.ª Fátima Augusta Bosa. 
 X Executado 

Cobertura da quadra esportiva na Escola 

Rural Municipal Prof.ª de Limpo Grande. 
 X Executado 

Construção de sala própria para laboratório 

de informática na Escola Municipal Prof.ª 

Fátima Augusta Bosa. 

 X Executado 

Ampliação do laboratório de informática da 

Escola Rural Municipal de Limpo Grande. 
X X Executado 

Viabilizar a escola de pais. X  Não executado 

Parceria com a Secretaria Municipal de 

Administração para disponibilizar transporte 

para professores de outros municípios a 

Carambeí. 

X X Executado 

Jogos esportivos, música, artes, balé, 

dança no contra-turno escolar, em parceria 

com o Departamento de Cultura e 

Secretaria Municipal de Esportes.  

X X Executado 

Construção de um refeitório na Escola José 

Pedro Novaes Rosas. 
 X Não executado 

Adequação de espaço físico na Escola 

Municipal José Pedro Novaes Rosas. 
X  Executado 
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO 

PRAZO 

(até 05 anos) 

SITUAÇÃO 

Favorecer policiamento na saída das 

escolas, mediante parceria com a Polícia 

Militar. 

X  Não Executado 

Construção de cobertura para abrigar 

crianças que utilizam o transporte escolar 

na Escola Municipal José Pedro Novaes 

Rosas, em parceria com a Secretaria de 

Obras.  

 X Não Executado 

Adequação de espaço físico para ministrar 

aulas de artes na Escola Municipal Prof.ª 

Tônia Joanna Harms. 

 X Não Executado 

Inspetor de alunos para a Escola Rural 

Municipal de Limpo Grande  
X  Não Executado 

Equipar biblioteca das escolas. X X Executado 

Instalação de gabinete odontológico na 

Escola de Santa Cruz. 
X  

Executado em 

2013 

Instalação de gabinete odontológico na 

Escola Municipal Geralda Harms 

Welbergen. 

 X Não Executado 

Fonte: Carambeí, 2006, p. 24 – 26. 

 

QUADRO 6 - METAS O ENSINO MÉDIO – 2007 A 2017. 

METAS SITUAÇÃO 

Estender aos professores da rede estadual cursos, encontros, 

seminários e afins promovidos pela SMEC para a rede municipal; 

 

Executado 

Propiciar momentos de exposição e valorização de talentos de alunos 

e professores, através de parceria entre o Município e o Estado; 

 

Executado 

Estimular a troca de experiências entre as esferas municipal e 

estadual, de modo a manter os currículos atualizados, buscando a 

garantia da educação de qualidade para todos, num continuum de 

aprendizado; 

 

Não Executado 
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Fonte: Carambeí, 2006, p. 30. 

 
 

 
QUADRO 7 – METAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A MODALIDADE DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ – 2007 A 
2017. 

 

METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO PRAZO 

(até 05 anos) 
SITUAÇÃO 

Designação de um professor de 

educação física para atuar na 

modalidade da EJA, na Escola José 

Pedro Novaes Rosas – período noturno. 

 X 
 

Executado 

Garantir dotação orçamentária exclusiva 

para a Educação de Jovens e Adultos. 
 X Executado 

Assegurar, junto aos órgãos competentes que, a partir da vigência 

deste Plano, somente seja permitida a criação do Ensino Médio em 

escolas que apresentem as condições mínimas de infraestrutura, 

conforme legislação vigente, no sentido de atender à comunidade 

escolar, com qualidade de atendimento, de acordo com a demanda 

existente; 

 

 

Não é da incumbência da 

rede municipal. 

Articular, junto aos órgãos competentes, a adequação progressiva das 

escolas que ofertam o Ensino Médio e que não estão reconhecidas, 

para que atendam aos padrões mínimos de estrutura, estabelecidos 

na legislação vigente; 

 

Não é da incumbência da 

rede municipal. 

Articular, junto ao Estado, a possibilidade de ofertar Ensino Médio em 

todas as escolas localizadas no campo, para atender à demanda de 

alunos que não concluem esta etapa da Educação Básica; 

 

Executado. 

Articular, junto ao Estado, a possibilidade de ofertar o Ensino Normal 

nível médio; 

 

Não executado. 

Articular parcerias junto às empresas com o intuito de proporcionar 

vagas para estágio, conforme legislação vigente, alunos que 

frequentam o Ensino Médio profissionalizante ou não; 

 

Executado. 

Incentivar e apoiar a inclusão e a permanência dos educandos com 

necessidades especiais em classes comuns, cabendo a cada 

mantenedora garantir as condições para que a escola possa receber 

este estudante e oferecer-lhe um ensino de qualidade, conforme a 

legislação vigente. 

 

 

Não é da incumbência da 

rede municipal. 
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO PRAZO 

(até 05 anos) 
SITUAÇÃO 

Viabilização de projetos e oficinas na 

área artesanal com fins lucrativos, em 

contra-turno (música, canto, dança). 

 X Executado 

Parcerias com secretarias, empresas 

públicas e privadas para implantar 

programas na área da saúde e/ou 

outras áreas quando necessárias. 

 X Não Executado 

Manter um grupo fixo dos profissionais 

da E.J.A. 
X X Não executado 

Permanente acompanhamento e 

avaliação do processo educativo. 
X X Executado 

Incentivar a formação dos professores 

através de cursos, seminários e 

capacitação. 

X  Executado 

Recursos necessários como: material 

didático próprio para o E.J.A.  
X  Não executado 

Propostas curriculares flexíveis, 

condizentes com jovens, adultos e 

idosos. 

X  Executado 

Ampliação da oferta em lugares 

estratégicos através de parcerias (locais 

como: igrejas, escola, rádio). 

X X Executado 

Assegurar os direitos aos alunos com 

necessidades especiais nos cursos de 

E.J.A. 

X  Executado 

Oferecer palestras aos alunos da EJA.  X Executado 

Viabilizar cursos de informática aos 

alunos. 
  Executado 

Estabelecimento de mecanismos de 

controle e monitoramento da frequência 

dos alunos. 

 X Não executado 

Aquisição de material para subsídio 

didático-pedagógico dos professores.  
X X Não executado 
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO PRAZO 

(até 05 anos) 
SITUAÇÃO 

Espaço físico para a equipe de 

coordenação da EJA. 
 X Executado 

Fonte: Carambeí, 2006, p. 36. 

 

 
 
QUADRO 8 - METAS A EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ – 2007 A 2017. 
 

METAS SITUAÇÃO 

Estimular a ampliação para o desenvolvimento de cursos 

profissionalizantes integrantes ao Ensino Médio e 

subsequente ao Ensino Médio.  

 

Não é incumbência da rede municipal. 

Articular, em parceria com agências governamentais e 

instituições privadas, formas de oferecer à comunidade 

trabalhadora e aos cidadãos que se encontram fora do 

mercado de trabalho, um sistema integrado de 

informações, que oriente a política educacional para 

satisfazer as necessidades de formação inicial e 

continuada da força de trabalho.  

 

 

Não executado. 

Articular, junto aos órgãos como o SINE, Associação 

Comercial, dentre outros, uma periódica revisão e 

adequação de desenvolvimento dos cursos básicos, 

técnicos e superiores da educação profissional, 

observadas as ofertas de mercado de trabalho, em 

elaboração com empresários e trabalhadores.   

 

 

Não executado. 

Estabelecer junto as Secretarias de Meio Ambiente do 

Município e do Estado, bem como instituições afins, 

cursos livres para pecuaristas, voltados para à melhoria 

do nível técnico das práticas pecuárias e da preservação 

ambiental, dentro da perspectiva de desenvolvimento 

autossustentável.  

 

 

Não executado. 

Apoiar tecnicamente as instituições que oferecem à 

população em geral cursos profissionalmente gratuitos 

com vistas a inserir as pessoas no mercado de trabalho, 

para que estas obtenham renda própria.  

 

Parcialmente executado. 
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METAS SITUAÇÃO 

Estimular a capacitação específica e diversificada para as 

pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais.  

 

Parcialmente executado. 

Estimular o uso de estruturas públicas e privadas, quando 

necessário, para treinamento e/ou retreinamento de 

pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais.   

 

Não executado. 

Incentivar parcerias entre a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura e a Secretaria Municipal de 

Assistência Social para a oferta de Cursos 

profissionalizantes com conteúdos e programação 

adaptados, objetivando atender às pessoas com 

deficiência e/ou necessidades especiais.  

 

Não executado. 

Incentivar as instituições que priorizam e ofertam cursos 

de formação profissional para qualificação e 

requalificação dos trabalhadores com vistas a inseri-los 

no mercado de trabalho com condições de produtividade, 

possibilitando a diminuição do desemprego.  

 

Não executada. 

Estimular a implementação de cursos técnicos como os 

oferecidos do SEBRAE, SENAR, etc, conforme a 

necessidade do município, observando os padrões 

mínimos de exigência estabelecidos pela legislação 

vigente.   

 

 

Parcialmente executado. 

Fonte: Carambeí, 2006, p. 40 – 41. 

 

QUADRO 9 – METAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL DO 
MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ – 2007 A 2017. 

 

METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO 

PRAZO 

(até 05 anos) 

SITUAÇÃO 

Projeto integrado a SMS, SMAS, APAE para 

prevenir e diagnosticar deficiências em 

crianças de 0 a 5 anos, não matriculados nos 

CEIs.  

X X Executado. 

Projeto integrado a SMS – diagnóstico de 

toxoplasmose e serviços de neurologista. 
X X Executado. 

Projetos integrados a SMS para ampliar a 

oferta de atendimento especializado 
 X Executado. 
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO 

PRAZO 

(até 05 anos) 

SITUAÇÃO 

(neurológico, psicológico e fonoaudiológico). 

Projeto visando recurso junto à UNIÃO – 

FNDE. 
X X Não executado. 

Ampliação de recursos de informática para 

portador de necessidades especiais, 

mediante programas federais. 

X X Não executado. 

Transporte escolar adaptado para portador 

de necessidades especiais quando 

necessário. 

X X 
Executado em 

2013. 

Parcerias para qualificação profissional 

(SENAR, SENAC e SENAI). 
X X 

Parcialmente 

executado. 

Campanha de sensibilização da sociedade 

quanto ao potencial dos portador de 

necessidades especiais. 

X X Não executado. 

Disponibilizar no município o instrutor de 

libras. 
X X 

Não executado, 

pois não há 

demanda – surdos 

implantados. 

Ampliar a oferta de atendimento 

especializado no Ensino Regular. 
X X Executando. 

Oferecer acervo bibliográfico específico de 

educação especial para professores e alunos 

da educação especial (vídeo, revistas, livros, 

TV escola e informática). 

 X Não executado. 

Ingresso e acompanhamento do portador de 

necessidades especiais no mercado de 

trabalho. 

X X Executado. 

Criação do Conselho Municipal dos 

Portadores de Necessidades Especiais 
X  Não executado. 

Redução do número de alunos por turma na 

rede de ensino regular, quando houver 

alunos incluídos. 

X X Executado. 

Adequar espaço físico na rede municipal X X Executado. 
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METAS 

CURTO 

PRAZO 

(até 02 anos) 

MÉDIO 

PRAZO 

(até 05 anos) 

SITUAÇÃO 

com vistas à inclusão. 

Aquisição de livros técnicos para os 

profissionais da Modalidade de Educação 

Especial. 

X X Não executado. 

Fonte: Carambeí, 2006, p. 40 – 41. 

 
 
QUADRO 10 – METAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ – 2007 A 2017. 
 

METAS SITUAÇÃO 

Garantir a discussão e revisão do Plano de Carreira anualmente, 

assegurando mecanismos para sua constante atualização. 

 

Executado. 

Reorganizar a distribuição do período destinado à hora-atividade dos 

professores regentes da rede pública municipal de ensino, na forma da Lei 

n. 312/04. 

 

Executado. 

A partir da vigência do Plano Municipal de Educação, exigir que os 

educadores que atuam como dirigentes na Educação Infantil – 0 a 6 anos, 

possuam graduação em pedagogia, com habilitação nas séries iniciais ou 

Educação Infantil e/ou Curso Normal Superior com licenciatura 

correspondente ao cargo em exercício. 

 

 

Não executado – 

sinaliza revisão. 

Incentivar, conforme legislação específica, os profissionais do magistério 

da rede municipal a cursarem pós-graduação stricto-sensu na área de 

educação, em instituições credenciadas pelo MEC. 

 

 

Executado. 

Incentivar os profissionais do magistério de rede pública municipal de 

ensino e os da rede privada de ensino, para que, por meio de parcerias 

promovidas pelas mantenedoras com as Instituições de Ensino Superior, 

frequentem cursos de Educação Especial para atender alunos com 

necessidades especiais. 

 

 

 

Executado. 

Manter o compromisso do Município em ofertar a todos os profissionais da 

educação da rede pública municipal de ensino, o mínimo de 24 horas de 

capacitação anual, de acordo com sua área de atuação. 

 

Executado. 
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METAS SITUAÇÃO 

Buscar mecanismos, em regime de colaboração, entre as mantenedoras 

para identificar e mapear necessidades de formação inicial e continuada 

dos profissionais de educação, atualizando os dados a cada dois anos. 

 

 

Executado. 

Criar meios para implementar, no prazo de dois anos o sistema de 

avaliação de desempenho dos profissionais da educação, visando atingir 

maiores índices, tanto nos aspectos qualitativos como nos quantitativos do 

ensino público municipal, a partir de normas estabelecidas pela SMEC. 

 

 

Executado. 

Elaborar programas de incentivo à pesquisa e produção acadêmica e/ou 

científica, para os professores da rede pública municipal, cujos trabalhos 

resultem em contribuição com a educação municipal, buscando parcerias 

para que esses possam apresentar e divulgar seus projetos e publicar seus 

artigos e/ou livros. 

 

 

Executado. 

Realizar seminários e/ou conferências municipais de educação para tratar 

de assuntos educacionais relevantes, envolvendo os profissionais da 

educação e a comunidade. 

 

Executado. 

Incentivar a todos os profissionais do magistério da rede pública municipal 

que busquem o conhecimento e a incorporação de novas tecnologias, 

possibilitando a sua utilização na implementação do planejamento e 

execução das suas atividades profissionais. 

 

 

Executado. 

Possibilitar que o profissional de educação participe anualmente de 

eventos regionais, estaduais e nacionais, na área da educação, conforme 

regulamento da SMEC. 

Parcialmente 

executado – cursos 

ofertados pela 

mantenedora. 

Fonte: Carambeí, 2006, p. 49 – 50. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA UTILIZADO PARA OS SUJEITOS 
ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

 

Pergunta Geral: 

Qual foi a sua função no desenvolvimento das ações de elaboração do Plano 

Municipal de Educação? 

Antes: 

1. Como iniciou o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação 

de Carambeí, considerando o planejamento das ações a serem definidas mediante 

os aspectos legais e administrativos?  

2. Segundo a Professora Valdirene, a senhora recebeu orientações da 

UNDIME, como isso ocorreu?  

3. Quais foram os critérios e objetivos que nortearam a definição das ações 

para elaboração do Plano Municipal de Educação de Carambeí? 

3. Quem foram os principais articuladores? 

4. Ocorreram momentos de reuniões? Como foram organizados? 

5. Na composição do colegiado para elaboração do plano foi contemplada a 

participação dos representantes dos segmentos da sociedade civil e do poder 

público? Como isso ocorreu? Ocorreu uma chamada pública? 

6. Quem foram os sujeitos que participaram na elaboração do Plano Municipal 

de Educação? 

Antes, durante e depois:  

7. Ocorreram momentos de preparação dos envolvidos por meio de estudos 

preliminares a respeito do assunto antes das deliberações? 

8. Ocorreram desistências por parte dos participantes envolvidos no decorrer 

do processo de elaboração do Plano Municipal de educação de Carambeí? Saberia 

contar quais foram os motivos que promoveram esta desistência? 

9. Quais foram às dificuldades apresentadas no processo de elaboração do 

Plano Municipal de Carambeí? 
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10. Ocorreram embates, discussões, conflitos entre propostas da sociedade 

civil e do governo municipal? 

11. A sociedade civil foi ativa no processo de participação e houve 

representação significativa? 

12. Como você avalia o processo em termos de democracia participativa?  

13. Os Planos Nacionais, Estaduais, Municipais de Educação carregam os 

preceitos de Estado Gerencial a partir da Reforma do aparelho do Estado, efetivada 

no governo FHC no ano de 1995, a senhora tinha essa informação na ocasião da 

elaboração do Plano Municipal?  

Obs. Palavra livre 
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA UTILIZADO PARA OS SUJEITOS       
ENVOLVIDOS NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 

1. Você esteve presente do início ao fim do processo de elaboração do Plano 

Municipal de Educação de Carambeí? 

2. Era representante de alguma instituição, categoria ou movimento social? 

Qual? 

3. Possuía conhecimento a respeito da concepção de mundo que alicerçava o 

processo de elaboração do Plano Municipal de Carambeí? 

4. Possuía clareza sobre os objetivos a serem alcançados? 

5. Sentiu-se participante no processo? 

6. Qual foi sua contribuição? 

7. Houve deliberação do grupo frente às questões pertinentes a elaboração 

das metas e objetivos do plano consubstanciando aquele momento como um espaço 

democrático? 

8. Quais foram as principais dificuldades na elaboração do Plano Municipal de 

Educação? 

a) Tempo; 

b) Conhecimento; 

c) Mobilização; 

d) Conflitos no grupo; 

Por quê? 

9. Como avalia o processo em termos de participação e contribuição 

individual e do grupo de representantes da sociedade civil? 

10. Em relação a composição da Comissão para Acompanhamento do Plano 

Municipal de Educação, da qual você é representante, o que poderia relatar sobre 

sua participação?     

 

 


