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RESUMO 
 
 

A pesquisa que tem como tema “Planejamento Social: avaliação dos efeitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal na Educação no Município de Picos – Piauí” tem como área de 
concentração o Serviço Social e os Direitos Sociais, e linha de pesquisa o Estado, Políticas 
Sociais e Direitos Sociais. Busca investigar a relação do Planejamento Social e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal através da análise dos efeitos na Educação no Ensino Fundamental 
no Município de Picos, Estado do Piauí. Pretende-se com esta pesquisa verificar a trajetória 
do orçamento na Educação picoense, através da lei orçamentária, ampliando o conhecimento 
dos investimentos na Educação local, suscitando novas questões e, por conseguinte, novas 
pesquisas. O recorte temporal de análise são os anos de 2005 a 2008. Centrou-se na 
investigação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, nas Transferências 
Governamentais e nos Orçamentos Municipais da Educação referentes ao ano de recorte, no 
âmbito do Ensino Fundamental. Com base no estudo do Planejamento Social como um 
processo político e à luz das contribuições de especialistas sobre o FUNDEB, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, por meio de análise documental, examinou-se a relação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal no planejamento das políticas de Educação no município, 
através da análise dos Orçamentos do Município dos anos de 2005 a 2008, do Plano 
Municipal de Educação do ano de 2005 e do Plano de Ação de 2006. Estuda-se se a lei tem 
provocado um maior investimento na Educação, de acordo com as exigências das leis 
educacionais vigentes, especificamente no Ensino Fundamental, se esses investimentos 
contribuíram para aumentar os índices de Educação no município, e quais fatores 
contribuíram para que a legislação seja cumprida, ocasionando avanços nas políticas públicas 
de Educação no município. Além disso, analisa-se o papel da legislação como balizadora do 
planejamento das políticas sociais e do orçamento da Educação no município. Revelam que 
no período examinado houve obediência à legislação e consequente aumento do investimento 
na Educação, baseado nos documentos da Lei Orçamentária do município e do Plano 
Municipal de Educação. Os resultados indicam a necessidade de maior investimento na 
Educação no Município. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Planejamento Social; Lei de Responsabilidade Fiscal; Orçamento; 
Educação; Avaliação. 
 
 

  



 

 

ABSTRACT  
 
 
The research that has the theme "Social Planning: Estimating the effects of the Law of Fiscal 
Responsibility in Education in the city of Picos - Piauí" has as  area of concentration Social 
Service and Social Rights, and line of research   the State, Social Policy and Social Rights. 
Investigates the relation of the Social Planning and Fiscal Responsibility by analyzing the 
effects on education in elementary school in the city of Picos, Piauí. It is intended with this 
research to check the trajectory of the education budget in Picos, through the budget law, 
expanding the knowledge of local investment in education, raising new questions and 
therefore new research. The time frame of analysis are the years 2005 to 2008. Focused on the 
investigation of Reports of the Law of Fiscal Responsibility- LFR in Government transfers 
and in the Budgets of Municipal Education for the crop year, in ambit the elementary school. 
Based on the study of Social Planning as a political process and in light of contributions from 
experts on FUNDEB, Law of Directives and Bases of Education, through documentary 
analysis, it was examined the relation of the Law of Fiscal Responsibility in the planning of 
educational policies in the municipality, by analyzing the budgets of the Municipality of the 
years 2005 to 2008, the Municipal Education Plan of 2005 and Action Plan 2006. It  is studied 
the law has caused a greater investment in education, in accordance with the existing 
educational laws, specifically in elementary school, if  these investments collaborate to 
increase the rates of education in the city, and what factors contribute to the legislation to be 
enforced leading to advances in public education policies in the municipality. Addition, 
analyzes the role of legislation as makers of social policies planning and of the budget 
education in the city. Show that in the period examined was obeying the law and consequent 
investment in education, based on Budget documents of the city and the Municipal Education 
Plan. The results indicate the necessity for greater investment in Education in the City. 
 
KEYWORDS : Social Planning; Law of Fiscal Responsibility; Budget; Education; 
Evaluation. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Esta investigação está direcionada para a avaliação dos efeitos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no Planejamento da Educação no Município de Picos através do 

estudo dos documentos relacionados ao processo de Planejamento Social da Educação, tendo 

como objetivo geral analisar os efeitos da legislação no planejamento da Educação no 

município, baseando-se na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Legislação dos orçamentos 

municipais, do Plano Municipal de Educação e no Plano de Ação. 

A fim de viabilizar a realização de tal análise, o estudo delimitou-se em dois 

objetivos específicos, a saber: 

• Analisar os orçamentos municipais da Educação do município de Picos (PI) nos 

anos de 2005 a 2008 e sua relação com a aplicabilidade da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

• Examinar os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no planejamento da 

Educação no município de Picos (PI) através do estudo do Plano Municipal de 

Educação decenal do ano de 2005 e do Plano de Ação do ano de 2006. 

Assim, analisaram-se os efeitos da legislação no planejamento das ações das 

políticas de Educação no município, a partir de dados levantados nos documentos do 

Orçamento Municipal da Educação nos anos de 2005 a 2008, no Plano Municipal de 

Educação Decenal de 2005, que tem como norte o Plano Nacional de Educação.  

Tem-se com isso o intuito de mostrar como o processo de Planejamento Social e 

de elaboração do orçamento municipal da Educação atendem à legislação da Constituição 

Federal de 1988, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Plano Nacional de Educação no 

Brasil no que diz respeito aos direitos sociais, sendo capazes de produzir políticas públicas de 

Educação no município de Picos (PI). 

Entende-se por orçamento municipal o instrumento de planejamento baseado em 

princípios constitucionais que tratam de institucionalizar a integração entre o processo de 

planejamento e orçamento, tornando compulsória a elaboração de instrumentos básicos para 

essas tarefas, baseados em ações que discriminem os gastos de um ou mais exercícios 
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financeiros do município na área da Educação. Nesse sentido a legislação procura aperfeiçoar 

a sistemática traçada pela norma constitucional. 

Nesse processo de planejamento, os orçamentos são instrumentos utilizados pelo 

poder público, baseados na ação planejada e transparente na administração pública. Desta 

forma, a ação planejada nada mais é do que aquela baseada em planos previamente traçados e, 

no caso do serviço público, sujeitos à apreciação e aprovação da instância legislativa. Assim, 

os orçamentos fazem parte do ciclo orçamentário da gestão, seja ela municipal, estadual ou 

federal, previstos na Constituição Federal de 1988. 

Entende-se que a legislação, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, possa 

provocar mudanças comportamentais no gestor público no que diz respeito a um maior 

cuidado no planejamento e na elaboração do orçamento e também na execução do mesmo, 

como na avaliação dos resultados obtidos baseados no objetivo principal desta lei que reside 

em estabelecer normas de Finanças Públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 

(BRASIL, 2001). 

Entende-se que responsabilidade na gestão fiscal relaciona-se com o planejamento 

através de ação planejada e transparente, prevenção de riscos e correção de desvios que 

afetem o equilíbrio das contas públicas e garanta-lhe o equilíbrio das Finanças Públicas, via 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas. 

É relevante destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal emerge em um 

ambiente gerencial orientado pela eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos 

aliado a um contexto da crise financeira do Estado brasileiro. Desta forma, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n º 101, de 04 de maio de 2000, destina-se a 

regulamentar a Constituição Federal, na parte da Tributação e do Orçamento (Título VI), cujo 

Capítulo II estabelece as normas gerais de Finanças Públicas a serem observadas pelos três 

níveis de governo: federal, estadual e municipal. Ressalta-se que a Lei de Responsabilidade 

Fiscal não substitui nem revoga a Lei nº 4.320/64, que normatiza as Finanças Públicas no país 

há mais de 46 anos. 

Esta investigação, de caráter qualitativo, baseia-se na análise documental do Plano 

Municipal de Educação decenal, do ano 2005, do Orçamento Municipal da Educação dos anos 

2005 a 2008 e do Plano de Ação de 2006 do Município de Picos, Piauí, com a finalidade de 

verificar o processo de planejamento de políticas públicas de Educação que tragam benefícios 
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à população do município, garantido na Constituição de 1988, no que diz respeito ao direito 

social à Educação. A delimitação da pesquisa situa-se estudo da legislação do orçamento 

(2005 a 2008), no Plano Municipal de Educação (2005) e no Plano de Ação (2006), no que 

diz respeito à Educação no município de Picos (PI).  

Limita-se nossa investigação aos orçamentos de 2005 e 2008 por tratar de um 

instrumento de planejamento do poder público municipal que, entende-se, já esteja em 

consonância com o Plano Municipal de Educação do município, aprovado no ano de 2005 e 

também com o Plano de Ação de 2006, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação. 

O estudo, de caráter documental e avaliativo, verifica a relação dos efeitos da Lei 

de Responsabilidade Fiscal no Planejamento Social na Educação Básica no município de 

Picos (PI). Além de fontes documentais, foram utilizadas também informações 

complementares de campo. O método demonstrou o meio instrumental pesquisado 

sobrepondo ao objeto, atingindo o objetivo da pesquisa na construção da proposição e 

consequente demonstração empírica da ideia inicial dos efeitos da legislação no planejamento, 

através das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, e posterior verificação, através dos 

orçamentos municipais da Educação e no plano municipal de Educação.  

Na pesquisa documental recorreu-se a fontes históricas e informações estatísticas 

obtidas através de censos, institutos de estatísticas, e a toda documentação existente sobre o 

tema para subsidiar a análise do problema, em verificar os efeitos da legislação na Educação 

no município em consonância com o direito social garantido na Constituição brasileira em 

vigor. 

Assim, o trabalho foi organizado em cinco capítulos. No primeiro, denominado de 

“O Planejamento Social”, abordou-se conceitos e primeiras aproximação com o Planejamento 

Social enquanto processo político, percorrendo sua relação com os Direitos Sociais e a 

Avaliação como processo de gestão, assim como traçamos uma apresentação do Estado com o 

Orçamento como instrumento do Planejamento Social, ao apresentar uma breve explanação 

sobre Orçamento Público no Brasil, assim como planos ao longo de cinquenta anos, 

considerando ainda a existência do ciclo orçamentário, baseado na Constituição de 1988, 

através do Sistema Orçamentário Federal que passou a ser regulado por três leis. O capítulo 

ainda apresenta a relação do planejamento, através do orçamento, por meio da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de Finanças Públicas no país ao criar 
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condições para uma implantação de nova cultura gerencial na administração pública, a partir 

de maio de 2000. Este capítulo Planejamento Social apresenta um conjunto de ações 

sistemáticas voltadas para o desenvolvimento das principais políticas sociais, dentre elas a 

Educação. 

No segundo capítulo, denominado de “Educação e Planejamento Social: da 

historicidade aos mecanismos para efetivação do direito subjetivo”, utilizou-se uma 

aproximação da legislação, que trata a Educação como um Direito Social, tendo a necessidade 

de ser planejada para atingir os objetivos que a legislação faz referência, desde a Constituição 

de 1988, como garantia, utilizando-se do conceito de Educação através da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB).  Para fazer relação com o financiamento da Educação foi 

apresentada a Legislação que menciona artigos na Constituição de 1988, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e dos Fundos de Manutenção da Educação, ao tempo em que é 

apresentada uma a política de Educação e a história das rupturas, destacados por períodos no 

Brasil, de acordo com sua importância histórica na Educação. Apresentamos basicamente 

como Política de Educação a Lei de Diretrizes e Bases e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 

O terceiro capítulo foi nomeado Aspectos Metodológicos da Investigação, e nele 

consta a metodologia utilizada neste estudo, demonstrando os métodos de procedimento 

utilizados na pesquisa. 

No quarto capítulo a pesquisa foi aplicada ao trabalho, através de aproximação do 

processo histórico da Educação no estado e também na cidade de Picos, chegando aos anos 

2000, período em que a Lei de Responsabilidade Fiscal entra em vigor. Neste capítulo a 

cidade de Picos é apresentada em seus diversos aspectos sócio-econômicos e educacionais, 

em termos estatísticos. 

No quinto capítulo, ainda relacionado à pesquisa, o financiamento da Educação é 

apresentado através da pesquisa, onde foram apresentados os dados coletados através dos 

orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores, do Plano Municipal de Educação e do Plano 

de Ação, coletados na Secretaria Municipal de Educação.  Finalmente apresentaram-se a 

análise dos orçamentos, do plano municipal de Educação e do plano de ação, instrumentos de 

planejamento da Educação no município de Picos, na busca dos efeitos que a Lei de 

Responsabilidade ocasionou no planejamento da Educação no município de Picos. Procurou-
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se também verificar informações do número de escolas e número de alunos matriculados no 

Ensino Fundamental no Município, assim como estatísticas relativas à aprovação, reprovação, 

evasão e resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do período estudado. 

Posteriormente, foram apresentadas as considerações tecidas a partir dos 

resultados encontrados e da análise realizada neste estudo, apontando o Planejamento Social 

da Educação no município de Picos a partir da exigência da legislação e seus efeitos. 
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- CAPÍTULO I - 

O PLANEJAMENTO SOCIAL 

 

1.1 Conceitos e Primeiras Aproximações 

 

 

Antes de apresentar o Planejamento Social neste trabalho dissertativo faz-se 

necessário destacar sua relação com o ato de planejar, que pode ser denominado pelo método 

de experimentar processos de converter ideias em realidade. Então, o planejamento associado 

ao ato de planejar se aproxima da atividade de elaborar planos e tomar decisões políticas, o 

que geralmente ocorre em reuniões de discussão e elaboração de modelos de cenários. 

Envolve ainda, a obediência à legislação e a distribuição de responsabilidades, para que, ao 

final, um plano de ação seja gerado. A essa etapa de planejamento sucedem outras etapas mais 

voltadas para a ação. Destaca-se que as ações planejadas são executadas na busca de atingir os 

resultados esperados, seja no âmbito social, político, financeiro ou econômico. 

Assim, planejar "visa dar respostas a um problema, estabelecendo fins e meios 

que apontem para sua superação, de modo a atingir objetivos antes previstos, pensando e 

prevendo necessariamente o futuro" (PADILHA, 2001, p. 63), considerando as condições do 

presente, as experiências do passado, os aspectos contextuais e os pressupostos filosóficos, 

culturais, econômicos e políticos de quem planeja e com quem se planeja. 

O planejamento enquanto instrumento de decisão aparece relacionado à 

modernidade, à revolução econômica social, às mudanças ideológicas e de estrutura de poder 

e enquanto processo racional. Segundo Tragtenberg (1967), o planejamento se organiza por 

operações complexas e interligadas de reflexão, de decisão, de ação e de retomada de 

reflexão. 

Portanto, o planejamento é praticado pela reflexão sobre as questões do cotidiano 

que são muitas vezes desafiadoras. O estudo de diferentes alternativas para solucioná-las 

requer a organização de maneira lógica das ações. Baptista (2007) conceitua o planejamento 

como uma ferramenta para pensar e agir dentro de uma sistemática analítica própria, 

estudando as situações, prevendo seus limites e suas possibilidades, propondo-se objetivos, 

definindo-se estratégicas. 
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Considerando, ainda, que planejamento é a “busca de equilíbrio entre meios e 

fins, entre recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de empresas, instituições, 

setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas” (PADILHA, 2001, p. 

30), então, entende-se que planejar é sempre um processo de reflexão, de tomada de decisão 

sobre uma ação futura. 

Assim, a sistemática dos procedimentos para planejar, do pensar antes de fazer, 

aborda a natureza complexa do processo de planejamento e esses tais procedimentos são 

utilizados nos trabalhos de planejamento na área social, que segundo Baptista (2007), 

subdivide-se em planejamento como “processo lógico” e planejamento como “processo 

político”, ambos vinculados às questões relativas às relações de poder, presentes em todo 

processo de tomada de decisões. 

No Planejamento Social uma proposição é a diretriz política e operacional, assim, 

o Planejamento Social é resultado de um conjunto articulado de decisões coletivas que se 

baseiam em indicadores científicos informados por estudos, pesquisas, diagnósticos e está 

sujeito a permanente avaliação, especialmente no que se refere aos seus resultados e efeitos. 

Desta forma, a avaliação no processo de planejamento tem origem desde a fase 

inicial, na confecção dos planos, até após sua execução. Sendo que, se um plano desenhado 

inicialmente contenha todos os elementos necessários, pode-se esperar que o resultado final 

corresponda ao outrora planejado. 

No âmbito das Políticas Públicas, estas exigem planejamentos adequados e 

realizados por competentes planejadores. O Planejamento Social necessita de planos realistas 

que previnam resultados calculados e plausíveis. Acima de tudo, planos são factíveis de 

resultados positivos, mas problemas técnicos podem ocorrer na execução, ocasionando 

prejuízos a todo o plano desenvolvido, principalmente em se tratando do planejamento na 

administração pública. 

Para evitar resultados inesperados e prejuízos causados à administração pública 

pelo planejamento inadequado na execução de programas de políticas públicas, priorizam-se 

alguns mecanismos de gestão de execução dos planos para garantir que o que for indicado no 

plano possa ser atingido. Constituem esses mecanismos a avaliação, o monitoramento, as 

reuniões e as técnicas de acompanhamento. 
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Acima de tudo, um planejamento focado em resultados necessita de 

acompanhamento que inclua a participação da população, desde o planejamento à execução. 

Desta forma, os Conselhos Populares comparecem como instrumento fundamental para 

acompanhar o projeto, denunciar falhas e verificar o andamento do mesmo. 

Ao tratar de Planejamento Social no âmbito municipal a política social é 

executada através de planos municipais tais como: Plano Municipal de Saúde, Plano 

Municipal de Assistência Social, Plano Municipal de Educação, dentre outros. 

Destacando-se o Plano Municipal de Educação, que se configura como 

instrumento de planejamento, e está previsto na Lei Federal nº. 10.172/2001, no seu artigo 2º 

que disciplina o Plano Nacional de Educação, no seu artigo 9º da Lei 9.394/96 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996) e no Decreto nº. 6.094/2007, inciso 

XXIII, do Plano de Metas Compromisso “Todos pela Educação” que representa bem mais que 

uma política educacional. Este plano tem como finalidade primordial a consolidação da 

política social na qual se referencia. A responsabilidade pela sua elaboração é do órgão gestor 

da política social que deve construí-lo com a participação da sociedade. 

O Plano Municipal de Educação (PME) não é um plano específico de um 

município, mas “espelha-se no Plano Nacional de Educação (PNE) e é complementar a ele, 

caracterizando-se como um plano global, aprovado por lei e com prazo de cumprimento 

superior ao mandato de dois governos”, integrando-se à realidade local, e às políticas públicas 

do município. O PME deve obedecer aos princípios norteadores do Plano Nacional, evitando 

distorções. 

Portanto, o planejamento no âmbito municipal ganha relevância e torna-se 

instrumento de gestão das prefeituras no enfrentamento das dificuldades de acesso a recursos 

financeiros, devido à obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas também deve 

ser norteado pela necessidade de atender às demandas da população, na prestação de serviços 

públicos, onde haja a participação da comunidade. 

Assim, a elaboração e execução desses planejamentos estratégicos, ditos 

participativos, com o envolvimento coletivo da comunidade e seus anseios compartilhados 

nas decisões dos gestores locais, pode-se chegar aos objetivos propostos de uma gestão 

participativa. 
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Ainda no âmbito do planejamento, o Plano Plurianual constitui ferramenta 

indispensável para a gestão dos municípios, sendo que, a Constituição Federal (1988) e a Lei 

Orgânica do Município de Picos (1990) devem ser levadas em consideração nesse 

planejamento para que os anseios dos cidadãos sejam respeitados. 

O Sistema Orçamentário Federal, conforme a Constituição Federal (1988) 

estabelece a execução de três leis de iniciativa do poder executivo, sempre encaminhadas ao 

Poder Legislativo para posterior aprovação, a saber: o Plano Plurianual (PPA), de 

periodicidade quadrienal; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de peridiocidade anual; e 

a Lei do Orçamento Anual (LOA), também de periodicidade anual. 

Desta forma os municípios utilizam em seu planejamento as três leis: PPA, LDO, 

LOA e durante os respectivos tempos previstos em cada uma destas, colocam-nos em 

execução, procurando alcançar as metas e os objetivos propostos pela administração pública. 

Muito antes dos municípios elaborarem os seus planejamentos, devem obter 

informações a respeito do orçamento anterior, da arrecadação da receita tributária existente, 

dos repasses do governo federal, das despesas fixadas, como também das necessidades atuais 

em todos os setores, tais como: Saúde, Educação, Habitação, entre outras. As informações 

obtidas necessitam ser entendidas, discutidas e disseminadas pelo grupo gestor envolvido com 

o processo de planejamento para que possam atender às necessidades do município e da sua 

população. Essas informações devem ser consideradas relevantes e têm relação direta com o 

planejamento. Nos planejamentos municipais as informações colhidas antes, durante e depois 

desse processo de planejamento são muito importantes, e devem ser do conhecimento dos 

cidadãos, por englobar ações que no conjunto, são eminentemente políticas, conforme será 

tratado a seguir. 

 

 

1.2 O Planejamento Social enquanto Processo Político 

 

 

O processo de planejamento é de fato um procedimento de tomada de decisão 

política que depende de informações precisas, transparência, ética, aceitação de visões 

diferentes e deve buscar soluções que sejam necessárias para toda a sociedade, 

principalmente, para as partes envolvidas diretamente na sua elaboração. 
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A sistematização dos procedimentos do ato de planejar aborda a natureza 

complexa do processo de planejamento e seus procedimentos utilizados nos trabalhos na área 

social. A abordagem do planejamento inicia-se com o processo lógico, e em seguida trata-se 

do planejamento enquanto processo político, com a necessidade de equilibrar as questões 

relacionadas às relações de poder que estão atreladas a todo processo de tomada de decisão. 

O termo planejamento, conforme Baptista (2007, p. 13) refere-se ao “processo 

permanente e metódico de abordagem racional e científica de questões que se colocam no 

mundo social”. A autora afirma que como processo permanente, encontra-se vinculado à ação 

contínua sobre um conjunto dinâmico de situações, em um determinado momento histórico. E 

como processo metódico de abordagem racional e científica, supõe uma sequência de atos 

decisórios, ordenados em momentos definidos e baseados em conhecimentos teóricos, 

científicos e técnicos. 

O Planejamento Social diz respeito à decisão sobre os caminhos a serem 

percorridos pela ação e às providências necessárias à sua adoção. Também está ligado ao 

acompanhamento da execução, ao controle, à avaliação e à redefinição da ação planejada. 

Portanto, o planejamento como ferramenta de gestão é um instrumento para 

pensar e agir dentro de uma sistemática própria, ao estudar situações, prever limites e 

possibilidades, propondo objetivos e definindo estratégias. Numa perspectiva política, a 

dimensão do planejamento decorre do fato de que ele é um processo contínuo de tomada de 

decisões inscritas nas relações de poder, caracterizadas ou envolvidas numa função política. 

Para efetivação do planejamento na direção desejada, além do conteúdo 

tradicional de leitura da realidade para o planejamento da ação, aliado à apreensão das 

condições objetivas pelo conhecimento e pela captura das condições subjetivas do ambiente 

em que ele ocorre, envolve, ainda, o jogo de vontades políticas dos diferentes grupos numa 

correlação de forças. 

Atualmente, no planejamento moderno é necessário estabelecer a inter-relação 

necessária entre o elemento de concepção, caracterizado como técnico e o elemento de 

decisão, como político. No planejamento tradicional perdia-se a referência concreta ao sujeito. 

A população, denominada de clientela, não era tida como ser histórico.  
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Numa proposta mais recente de planejamento a população figura como 

personagem central do processo. Segundo Matus (1989), o planejamento não é privilégio da 

força social dominante, mas representa uma tentativa de acumulação das forças políticas que 

constituem a sociedade. Testa (1989), por sua vez, considera que esta visão do planejamento 

tira-lhe o caráter de único instrumento da consolidação do sistema para recuperá-lo como 

ferramenta eficaz da transformação, na medida em que qualquer dos diferentes atores sociais 

pode realizar o planejamento. Este se converte em um processo dialético entre o plano do 

governo e os planos das forças de pressão da sociedade. 

Ainda sobre o entendimento das atividades de planejamento como modelo de 

representação, a operacionalização relaciona-se ao detalhamento das atividades necessárias à 

efetivação das decisões tomadas, cabendo aos técnicos sua execução em planos, programas e 

projetos, e em sistematização das medidas para sua execução. Então, esse modelo de ação 

refere-se às providências que transformarão em realidade o que foi planejado. Ao operá-las, 

cabe ao técnico o acompanhamento da implantação, o controle e, sobretudo, a avaliação que 

realimentarão o ciclo de planejamento, de acordo com as perspectivas da política definida 

pelo gestor e sua equipe de planejamento, no caso, com foco nos direitos sociais, conforme 

abordagem a seguir. 

 

1.3 O Planejamento Social e os Direitos Sociais 

 

 

O Planejamento Social deve nortear a sociedade à consecução de objetivos de 

uma gestão pública em busca do bem estar da população, finalidade essencial na 

administração pública, numa prática de desenvolvimento na qual o objetivo principal seja o 

acesso aos direitos sociais, garantidos na constituição. Sendo um instrumento técnico 

utilizado pelo gestor e pelos profissionais envolvidos, acompanhados de uma organização, 

uma direção e um controle, com o objetivo de promover o equilíbrio entre os interesses da 

população beneficiada pela gestão do patrimônio público e pelo próprio poder público, onde o 

gestor e sua equipe de profissionais serão os responsáveis para coordenar e administrar as 

políticas sociais no município. 

O acesso aos direitos sociais é um conjunto integrado e complementar de 

benefícios, serviços, programas e projetos vinculados às políticas sociais. A garantia dos 
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direitos está contida na composição das redes municipais de políticas sociais, denominadas de 

rede de Assistência Social, rede de Saúde, rede de Educação, dentre outros. 

Na gestão pública, o Planejamento Social deve ser inserido como parte de uma 

programação governamental, composta de projetos e programas voltados para alcançar os 

direitos sociais contidos na Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, a saber: a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, esses direitos correspondem ao 

direito de prestação positiva do Poder Público, situados no Capítulo II dos Direitos e 

Garantias Fundamentais da Carta (BRASIL, 2006). 

Ao utilizar o processo de planejamento, o gestor deve associar a atividade de 

elaborar planos à tomada de decisões políticas, baseadas nos direitos constitucionais. Após a 

etapa de planejamento surgem etapas mais voltadas para a ação, sendo tais ações delineadas 

para que possam atingir os objetivos estabelecidos na procura de obter os resultados esperados 

em benefício do bem estar da população. 

Desta forma, planejamento como ferramenta de gestão, ele é instituído com vistas 

a organizar meios para o desenvolvimento do País, Estados, Municípios e Distrito Federal. O 

planejamento é mais do que necessário para a concretização de uma gestão que possibilite o 

atendimento das necessidades da população. 

Entende-se que numa visão mais participativa, as gestões municipais devem criar 

um espaço para a reflexão coletiva, visando o alcance de objetivos determinados e metas 

estabelecidas. Este espaço na gestão ocupado pelo planejamento deve ser entendido como um 

campo técnico-político destinado a intervir de maneira mais abrangente no cenário das 

políticas públicas, e em destaque a Educação. 

Percebe o processo de planejamento como um conjunto de princípios teóricos, 

procedimentos metodológicos e técnicas de grupo que podem ser aplicados a qualquer tipo de 

entidade ou organização social, não se deve tratar apenas das decisões sobre o futuro, mas 

questionar principalmente qual o resultado das decisões tomadas na gestão, dando subsídios 

para uma nova etapa de planejamento futuro, garantindo a continuidade das atividades e do 

desenvolvimento dos programas estabelecidos. 
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Desta forma, o planejamento pressupõe um sujeito, que planeja, e, um objeto, 

denominado de realidade do município, representado pelo gestor e pelo seu conjunto de 

profissionais em diversas áreas do conhecimento. 

Sendo o diagnóstico pré-condição para o planejamento, deve ser verdadeiro e 

objetivo, seguido de uma visão geral e específica do local. Assim, esse sistema pode gerar 

incertezas, mas possíveis de superação. Conteudo, o objeto planejado é constituído por 

sujeitos que fazem planos e desenvolvem estratégias. Deste contexto surge o componente de 

incerteza permanente e o cálculo interativo que exige intensa elaboração estratégica e um 

rigoroso sistema de gestão. 

O plano é a apresentação sistematizada e justificada das decisões a serem tomadas 

relativas à ação a realizar, descrito através de um documento utilizado para o registro de 

decisões do tipo: o que se pensa fazer? Como fazer? Quando fazer? Com que fazer? Com 

quem fazer? Portanto, para existir um plano é necessária a discussão sobre seus objetivos e 

fins, culminando com a definição dos mesmos. 

Como os sujeitos envolvidos no planejamento possuem capacidades e habilidades 

distintas, a explicação da realidade implica em diferentes graus de governabilidade sobre o 

sistema social. A estratégia de cada sujeito determina as características de cada gestão. A 

realidade social não pode mais ser explicada por modelos totalmente fechados, mas deve ser 

participativa, pois os sujeitos sociais têm condições de, tendo voz, demonstrarem mais 

explicitamente as suas necessidades sociais, tendo em vista que eles vivenciam a realidade 

local. 

O planejamento deve então, centrar sua atenção na conjuntura, nos sujeitos 

sociais, pois o contexto conjuntural do plano representa um determinante entre o conflito, 

negociação e consenso, onde tudo pode e deve ser decidido, e desta forma, quem tem 

capacidade de decisão e responsabilidade de conduzir as políticas públicas deve, 

obrigatoriamente, envolver-se no planejamento.  

O Estado capaz de cumprir sua função social e garantir os recursos básicos para o 

exercício da cidadania é aquele que promove o bem estar dos cidadãos, através dos diversos 

serviços prestados, em respeito aos direitos sociais e garantias constitucionais. As decisões e 

as ações governamentais são determinantes para obter a estabilidade, o crescimento 

econômico e o bem-estar da população, sendo o objetivo maior do Estado o bem comum. 
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Para que o Estado possa cumprir esse papel, deve procurar, permanentemente, 

elevar a qualidade de vida da população, estimular a geração de empregos, a redistribuição da 

renda, desenvolver a Educação, entre outras funções. Necessita construir condições adequadas 

de governabilidade, entendidas como o exercício de autoridade econômica, política e 

administrativa para gerir os negócios e atividades de um país. 

De acordo com Matias-Pereira (2009), o Estado possui três funções básicas: 

a função alocativa, que diz respeito à alocação de recursos por parte do governo a 
fim de oferecer bens públicos (rodovias, segurança), bens semi-públicos ou 
meritórios (educação e saúde), desenvolvimento (construção de hidroelétricas); a 
função distributiva, que se destina à redistribuição de rendas realizada através das 
transferências, dos impostos e dos subsídios governamentais; e a função 
estabilizadora, orientada para a aplicação das diversas políticas econômicas, a fim de 
promover o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade, diante da incapacidade do 
mercado de assegurar esses objetivos (MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 8). 

Na busca de responder sobre qual a origem do Estado, Matias-Pereira (2009) nos 

remete a duas teorias: 1. origem natural do Estado, o homem, enquanto ser social por sua 

própria natureza, para se realizar necessita viver em sociedade, o Estado aparece como uma 

necessidade humana fundamental; 2. teoria da origem voluntária do Estado, porque os 

indivíduos voluntariamente o desejam, sendo um produto de um acordo de vontades entre os 

indivíduos. 

Desta forma o Estado pode ser aceito como um lócus no qual o cidadão exerce 

seus direitos. Todo e qualquer esforço de melhora deve ter como objetivos aperfeiçoar a 

qualidade da prestação de serviço público na perspectiva de quem o usa, e possibilitar a 

prática social da cidadania. Assim, a Administração Pública deve promover a pessoa humana 

e o seu desenvolvimento integral em liberdade. Deve atuar de maneira efetiva para viabilizar e 

garantir os direitos do cidadão que estão consagrados na Constituição Federal de 1988. 

A efetivação de políticas sociais está unida ao Planejamento Social, e este, bem 

articulado num trabalho em conjunto com as garantias descritas na Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 6º, na perspectiva de integridade com serviços, projetos, programas 

vinculados à saúde, à educação, à assistência social e à qualificação social (BRASIL, 2006). 

Tendo em vista a articulação de políticas sociais, compreende-se que os 

Conselhos de Direitos possuem fundamental importância de exigir garantia do cumprimento 

dos direitos sociais e dos programas estabelecidos na política pública e no Planejamento 

Social. 
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É necessário destacar ainda que a organização de uma política social é processo de 

ação coletiva entre o governo e a sociedade, tendo o Estado, a função de promover os direitos 

sociais previstos em lei e a sociedade, a função de exigir seus direitos, através de mecanismos 

de controle social. 

A participação direta da população refere-se ao engajamento efetivo das pessoas e 

grupos nas decisões e ações do governo municipal. Neste caso o controle social é a integração 

da sociedade com a administração pública, com fins de solucionar problemas e as deficiências 

sociais com mais eficiência, sendo um instrumento democrático no qual há a participação dos 

cidadãos no exercício do poder colocando a vontade social como fator de avaliação para a 

criação de metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas públicas. 

Assim, o gestor municipal, dentro do ordenamento jurídico-legal, na sua 

responsabilidade do planejamento, da organização, da gestão e da avaliação da política social, 

somente efetivará adequadamente as políticas sociais quando a sociedade se manifestar por 

meio de mecanismos, tais como conselhos e conferências, assim, exigindo e exercendo o 

controle social. 

A Constituição Federal de 1988 reforça a visão e o papel do município como 

espaço de desenvolvimento e de participação do poder local. Assim, descreve em seu Artigo 

204, duas diretrizes que determinam como devem acontecer as ações e os processos de 

desenvolvimento e participação do poder local: descentralização político-administrativa e a 

participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação de 

políticas e no controle das ações (BRASIL, 2006). 

A participação direta da população refere-se ao engajamento efetivo das pessoas e 

grupos nas decisões e ações do governo municipal. Desta forma, o controle social é visto 

como a capacidade que a população tem de acompanhar as políticas públicas, interagindo com 

o governo na definição das prioridades e na elaboração dos planos de desenvolvimento local. 

No Planejamento Social o Plano Municipal de Educação é um exemplo de 

planejamento, e refere-se a uma determinada política social, define e estabelece metas para 

Educação do município. 

Sendo assim, a construção das propostas educacionais, o conhecimento da 

realidade local do município, a tomada de decisões embasadas em elementos técnicos e 
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administrativos, fazem parte do planejamento. Então, a partir do diagnóstico realizado no 

município, o plano deve explicitar de forma clara e objetiva as prioridades, os objetivos, as 

ações e metas previstas, os recursos disponíveis (humanos, materiais, financeiros), as 

estratégias para a operacionalização das ações e os procedimentos de monitoramento e 

avaliação das ações no plano. 

A operacionalização das ações propostas e executadas no plano presume ações 

qualificadas e pressupõe a utilização de uma gama de conhecimentos, instrumentos e técnicas, 

tendo como importante a garantia de direitos fundamentais do cidadão. A operacionalização 

qualificada de um Plano Municipal de Educação depende de quesitos básicos como: 

provimento de benefícios e serviços básicos, direitos de todos, uniformidade de 

procedimentos operacionais, definição de interesses comuns descritos a partir do estabelecido 

nas legislações relacionadas às determinadas políticas sociais, desde a impressão ou avaliação 

da realidade pertinente a todo processo de gestão, conforme discussão a seguir. 

 

1.4 O Planejamento Social e a Avaliação no Processo de Gestão 

 

 

Na gestão pública, os envolvidos no Planejamento Social, seja o gestor, os 

técnicos ou os servidores, todos devem levar em conta os princípios constitucionais de 

garantias de direitos fundamentais e sociais, estabelecidos em lei. 

Baptista (2007) quando menciona a racionalidade do planejamento, refere-se:  

à seleção das atividades necessárias para atender questões determinadas e à 
otimização de seu inter-relacionamento, levando em conta os condicionantes 
impostos a cada caso (recursos, prazos e outros); diz respeito, também, à decisão 
sobre os caminhos a serem percorridos pela ação e às providências necessárias à sua 
adoção, ao acompanhamento da execução, ao controle, à avaliação e à redefinição da 
ação (BAPTISTA, 2007, p. 13).  

O gestor público deve possuir habilidades para envolver as pessoas que compõem 

o grupo de trabalho nas atividades previstas, por meio de uma adequada participação, 

comunicação, liderança e motivação. 

O controle do planejamento está relacionado ao acompanhamento e fiscalização 

do que foi planejado para a adoção de medidas corretivas que forem necessárias, se o que foi 

previsto está sendo executado. Sendo um método, o controle deve ser exercido por todos os 



31 

 

envolvidos, tendo como base o entendimento da política social voltado ao interesse do 

cidadão. Assim, o papel do gestor público é de organizar, preparar as estruturas 

administrativas e integrar os recursos aos órgãos incumbidos da administração pública para 

que os objetivos propostos sejam alcançados. 

A gestão das políticas sociais através de um planejamento adequado, no campo 

democrático, faz parte do processo que conduz à efetivação dos direitos sociais dos 

indivíduos, assim como para a sua emancipação. Para isso requer uma competência 

propositiva do gestor e sua equipe profissional, no âmbito da gestão, que saiba agir de acordo 

com os interesses de seus usuários, e que trabalhe com essa visão na gestão democrática, em 

qualquer campo de trabalho. 

A avaliação decorre todo o processo do planejamento, e se inicia no momento de 

pensar a ação. A avaliação do Planejamento Social tem por base um ponto de vista particular, 

determinando o modo de perceber e de explicar os acontecimentos. Avaliar é tomar partido 

em relação à realidade que está sendo analisada. 

Avaliação tem sentidos múltiplos, é inconsensual e complexa. Para Bonniol e Vial 

(2001) trata-se de uma reflexão sobre as relações de valores e de como atribuí-los. Pertence à 

categoria dos objetos de pesquisa que apresentam processos de julgamento e inscreve-se no 

campo teórico no qual o modelo de decisão ocupa um lugar privilegiado. Se apreendida como 

um método, a avaliação participa da elaboração de ferramentas como instrumentos de 

medição a fim de relacionar variações provenientes de uma amostra a qual se tomou para 

pesquisa. 

Ainda conforme os mesmos autores, a avaliação é um estudo, consistindo em 

pesquisar a causa dos efeitos constatados, dentro de um modelo de explicação causal, sendo 

que o avaliador adota a idéia de uma vinculação natural, automática entre as causas e as 

consequências. 

Baptista (2007) recomenda que um documento de avaliação no planejamento deve 

acomodar os seguintes itens:  

a descrição do projeto, com a especificação dos resultados previstos, dos 
procedimentos para alcançá-los e dos mecanismos de registro; a explicitação dos 
parâmetros predeterminados e das metas definidas em termos de espaço, volume e 
tempo; a descrição dos dados de antes, durante e depois da intervenção; o confronto 
com os parâmetros e metas e a análise dos desvios. Análise de eficiência, eficácia e 
efetividade interna da intervenção, e externa, em relação à conjuntura da situação; as 
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sugestões para a realimentação do processo de planejamento (BAPTISTA, 2007, p. 
116). 

Assim, os critérios de avaliação em Baptista (2007) são os mais utilizados em 

avaliação: a eficiência, como a capacidade de utilizar os insumos adequadamente, de forma 

racional e econômica; a eficácia, como a capacidade de produzir o efeito desejado; o resultado 

previsto; e a efetividade da ação sendo a capacidade de produzir uma diferença positiva num 

dado contexto, de forma permanente. 

Esses três níveis de abordagens remetem a uma ação programada e 

compromissada, isto é, uma intervenção que se proponha a realizar mudanças e desenvolver 

formas de ação competentes, eficientes, eficazes e efetivas, ante as diferentes dimensões da 

problemática em foco. 

Levando-se em consideração que a avaliação é tomada como objeto e metodologia 

de estudo, destaca-se que avaliação, no sentido de verificar como é realizado o Planejamento 

Social da Educação em um determinado município, pode ser afetada ou não pelas exigências 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir do Plano Municipal de Educação. 

É observado que ao focalizar o Planejamento Social para a Educação, impossível 

não se observar o ciclo do orçamento municipal da Educação, baseado na legislação 

pertinente ao ciclo orçamentário e na Lei de Finanças Públicas - Lei 4.320/64 (BRASIL, 

1964). 

O exercício da avaliação busca assegurar uma permanente adequação do que foi 

planejado e executado e devem considerar a dinâmica das variações e os desafios permanentes 

postos na situação enfrentada no decorrer do processo de gestão pública. Na avaliação, deve-

se ter em vista que as mudanças nas situações inicialmente trabalhadas sofrem a ação não 

apenas da indução decorrente da utilização dos instrumentos mobilizados para realizá-las, mas 

também das forças internas às organizações e das determinações relacionadas às conjunturas 

históricas do processo de planejamento que está sendo avaliado. 

A avaliação se caracteriza como uma atividade de gestão, pois constitui o núcleo 

do processo de regulação de um sistema público que pressupõe uma tomada de decisão sobre 

determinada realidade, através da observação e de um confronto com o objetivo proposto 

anteriormente, pois a própria avaliação é uma ação que possibilita reorientação, caso tenha 
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ocorrido um distanciamento do planejado. Assim a avaliação é considerada uma ação 

contínua que comporta outras subavaliações e tomada de decisões que se complementam. 

Buscando autores que tratam da avaliação como um instrumento de planejamento, 

Roche (2002), inicialmente faz uma revisão histórica da avaliação, citando: 

As abordagens iniciais à avaliação de impacto datam da década de 1950; as agências 
de desenvolvimento começaram a usar essas abordagens – que tratavam de prover, 
antes do início de um projeto, suas prováveis conseqüências ambientais, sociais e 
econômica – para prová-lo, ajustá-lo ou rejeitá-lo... A análise de impacto, por outro 
lado, esteve restrita essencialmente a uma avaliação de impacto vários anos após o 
encerramento de um programa (ROCHE, 2002, p. 33). 

Roche (2002) comenta ainda que, no início, a avaliação seria tratada como 

mudanças sustentadas na vida das pessoas provocadas por determinada intervenção. O 

impacto dessa forma se referiu não a quaisquer resultados ou efeitos imediatos de um projeto 

ou programa, mas a qualquer mudança duradoura e sustentada que tenha ocorrido. 

A avaliação pressupõe também uma mudança na maneira de considerar a ação dos 

gestores públicos. Dentre as dimensões que a avaliação assume destaca-se a dimensão do 

conhecimento, pois a mesma julga a possível observação de efeitos em uma dada situação ou 

local, sendo esses efeitos em um determinado conjunto de certas causas referentes. Destaca-se 

nesse sentido a ação dos entes públicos na elaboração das leis do orçamento municipal e na 

execução das políticas públicas de Educação, como garantias constitucionais, direcionadas 

para a população. 

A aplicação dos procedimentos e das técnicas de avaliação permite identificar, 

coletar e tratar as informações necessárias a partir de um conjunto de perguntas e de hipóteses 

convenientemente estabelecidas e comparadas com proposições escolhidas. A diversidade das 

ferramentas científicas que podem ser utilizadas depende da diversidade das situações e 

avaliação a ser realizada. 

Para Bonniol e Vial (2001), que considera a avaliação como relação de sentido de 

uma racionalidade limitada por inter-relações vivas singulares, em mecanismos 

experimentados, conduzidos por projetos na complexidade das práticas sociais, avaliar é:  

Ter (e fazer experimentar) problemáticas de sentido que possam articular as 
metas contrárias do balanço e do acompanhamento, da verificação e da 
interpretação, requer elucidar seu posicionamento paradigmático, questionar-
se sobre a visão do mundo e do homem que veicula (BONNIOL e VIAL, 
2001, p. 356). 
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Nesta perspectiva, avaliar programas, planos, orçamentos surge numa nova 

perspectiva, ao utilizar métodos próprios para verificação e fazendo parte de um contexto 

novo.  

Cohen e Franco (1999, p.73) ao apresentarem a avaliação em seu conceito e 

especificidade afirmam que a “avaliação não deve ser concebida como uma atividade isolada 

e auto-suficiente”. Avaliação faz parte do planejamento da política social, gerando uma 

retroalimentação que permite escolher entre diversos projetos de acordo com sua eficácia e 

eficiência. 

Para Silva (2001), avaliação é então entendida como: 

uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; destinada a 
identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável dados e informação 
suficiente relevante para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos diferentes 
componente de um programa (SILVA, 2001, p. 49). 

A partir da década de 1980, o planejamento é introduzido na gestão por influência 

de instituições internacionais de fomento. Nesse contexto, a prática da avaliação das políticas 

públicas passa a ser apreciada. 

No Brasil a avaliação de políticas públicas ganhou um grande impulso com o 

processo de transição política da década de 1980, desenvolvido numa conjuntura de 

agravamento das questões sociais e escassez de recursos. 

Assim, elaborar o processo de avaliação no Planejamento Social requer etapas 

preparatórias, quer seja no início, no planejamento dos orçamentos, programas, ou no 

encerramento, por meio da avaliação da execução das políticas. 

 

1.5 O Planejamento e o Orçamento Público no Brasil 

 

 

O Estado, ao atender a população através dos serviços públicos em benefício de 

todos, sem distinção, deve diferenciar o espaço público disponível para toda a população, do 

espaço privado, que não pode ser confundido. 
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Conforme Kohama (2009, p. 23), serviços públicos são “o conjunto de atividades 

e bens que são exercidos ou colocados à disposição da coletividade, visando abranger e 

proporcionar o maior grau possível de bem-estar social”. 

Sobre serviços públicos, o mesmo autor complementa dizendo que: 

em sentido amplo, entendem-se todos aqueles prestados pelo Estado ou delegados 
por concessão ou permissão sob condições impostas e fixadas por ele, visando a 
satisfação de necessidades da comunidade. Daí concluir-se que não se justifica a 
existência do Estado senão como entidade prestadora de serviços e utilidades aos 
indivíduos que o compõem (KOHAMA, 2009, p. 23). 

Se a Educação é considerada um bem público, objeto de uma política pública, 

como um direito social, garantido na Constituição, o cidadão deve cobrar do Estado o 

investimento na Educação que garanta o atendimento de suas necessidades, inclusive de 

transformação da sociedade. 

No Brasil, a cultura de planejamento está relacionada à elaboração de planos para 

o exercício do controle. A experiência brasileira de planejamento, na esfera federal tem cerca 

de 50 anos de experiência na elaboração de planos de governo, sejam administrativos, 

econômicos e de desenvolvimento (GIACOMONI, 2009). São planos econômicos, planos de 

desenvolvimento, planos regionais, e nesta perspectiva, o planejamento está diretamente 

relacionado à ideia de prever e organizar o futuro do país, ao iniciar através do Plano 

Quinquenal de Obras e Reaparelhamento da Defesa Nacional, elaborado em 1939, foi gerado 

objetivando preparar o país para a eventualidade de participar da Segunda Guerra Mundial, 

sendo mais um mecanismo político-administrativo de defesa e de desenvolvimento 

econômico social. Em seguida surgiram o Plano de Obras e Equipamentos (1943) e o Plano 

Salte (1946-1947) que cobria quatro setores: saúde, alimentação, transporte e energia.  

O quadro a seguir, baseado em Giacomoni (2009), mostra a diversidade de planos 

existentes no Brasil ao longo dos últimos anos até a promulgação da Constituição de 1988. 

Quadro 1 – Experiência Brasileira de Planejamento: evolução histórica. 
PLANO ANO OBJETIVOS 

Programa de Metas 1956-1960 Fixava 30 metas específicas nas áreas de 
energia, transportes, alimentação, 
indústrias básicas e educação. 

Plano Trienal de Desenvolvimento 
Econômico e Social 

1963-1965 Visava à manutenção de uma taxa elevada 
de crescimento do produto nacional, 
redução gradativa da pressão 
inflacionária. 
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Programa de Ação Econômica do 
Governo (PEAG) 

1964-1767 São abordados os mesmos assuntos do 
Plano Trienal, com novas áreas de 
interesse como: habitação, bem-estar 
social, política salarial e política tributária. 

Plano Decenal de Desenvolvimento 
Econômico e Social 

1965 O Governo Federal institui grupos com a 
missão de realização de estudos 
(diagnósticos e programas) para o período 
de 1967 a 1976. 

Programa Estratégico de 
Desenvolvimento (PEG) 

1968 Um plano de governo, contendo 
programação das atividades 
governamentais no triênio de 1968/1970: 
aceleração do desenvolvimento 
econômico, progresso social e aumento 
das oportunidades de emprego. 

Metas e Bases para a Ação do 
Governo 

1970 Deu continuidade aos planos anteriores. 

I Plano Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social  

1972-1974 Formalmente criado por ato 
complementar de Decreto Lei. De 
característica trienal, deveu-se às 
exigências legais de que o último ano dos 
planos deveria coincidir com o primeiro 
ano de uma nova administração. 

II Plano Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social 

1975-1979 Fixou uma série de metas quantitativas a 
serem atingidas em 1979, dentre elas o 
crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB), produção industrial e agrícola, 
emprego, exportações. 

III Plano Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social 

1980-1985 O país começou a sofrer as consequências 
da crise econômica internacional. Foi 
elaborado e aprovado pelo Congresso 
visando mais ao cumprimento da norma 
legal do que a sua utilidade como guia 
para a ação do governo. 

I Plano Nacional de 
Desenvolvimento da Nova República  

1986 a 
1989 

Não é um plano de gastos, mas um 
programa de ajuste e reorientação do setor 
público, com ênfase nas prioridades 
sociais. 

Fonte: Giacomini (2009). Adaptado pelo autor. 

Neste âmbito brasileiro, observa-se que existem planos nessa trajetória que 

evidenciam acertos e desacertos, e consequências, em grande medida, da instabilidade 

política, institucional e econômica que caracterizou a história recente do país. Ressalta um 

caráter controlador, suas atribuições direcionadas para controlar o orçamento e a alocação de 

recursos para os diferentes órgãos estatais e projetos elaborados em consonância com a 

legislação e com as Finanças Públicas. 

Porém, para Lafer (1970) e Matus (1993), a área de Planejamento Social no Brasil 

ainda é vista como simplista em avaliar pelo processo de elaborar planos e colocá-los em 
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prática, através das várias etapas sequenciais, a saber: objetivos, elaboração de planos, e 

execução, na tentativa de prever o controle do futuro do país. 

Tratar de Políticas Públicas remete à relação com o Estado, este compreendido 

como uma instituição de direito público, baseado juridicamente em leis: a lei maior é a 

Constituição Federal e as demais leis estaduais e leis orgânicas municipais. A Constituição de 

1988 é o dispositivo legal que estabelece os direitos e obrigações dos indivíduos de um 

Estado. 

Para Matias-Pereira (2009, p. 8) o Estado é “produto de um acordo de vontades 

entre os indivíduos”, não se formando de uma maneira natural, mas porque os indivíduos 

voluntariamente o desejam, e dele necessitam. 

Ainda afirma que, para existir o Estado são necessários elementos essenciais, tais 

como: o povo (população), o território e o poder político (soberania). Desta forma, o 

surgimento do estado moderno caracteriza-se pela centralização política e pela constituição de 

um poder: o poder soberano. Então, todas as demais esferas da vida pública e todos os outros 

poderes, dentro de um determinado território, estarão submetidos ao Estado. 

Historicamente, ao tratar sobre a formação do Estado, para Hobbes, conforme cita 

ainda Matias-Pereira (2009), existia o estado de natureza que era caracterizado pela desordem 

e pela injustiça permanente. Esta só poderia ser ultrapassada quando a sociedade humana 

conhecesse um mínimo de organização do ponto de vista político: 

Desta forma, por meio de um contrato hipoteticamente estabelecido, que viabilizaria 
a transição do estado de natureza para o estado de sociedade, são definidas as bases 
teóricas que irão sustentar os Estados absolutistas dos séculos XVII e XVIII, que 
foram os precursores dos regimes totalitários (Matias-Pereira, 2009, p.8). 

Se para Hobbes (apud MATIAS-PEREIRA, 2009), o Estado era necessário para a 

garantia da convivência dos homens em sociedade, já em Locke, citado também por Matias-

Pereira (2009), a existência do Estado resulta da existência de um contrato que permitiria 

superar o estado de natureza que se caracterizava por uma completa liberdade e igualdade 

entre todos os homens, fonte de conflitos quando houvesse de cumprir a lei natural, assim o 

Estado deveria existir para garantir a existência da propriedade privada, um direito natural. 

Matias-Pereira (2009) refere-se a Rousseau, como autor da doutrina contida na 

obra “Contrato Social”, ou a teoria do bom selvagem, que representava a situação do homem 
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no estado da natureza, ilustrando a condição humana primitiva, cuja responsabilidade pelo 

mau que existisse no homem deveria ser atribuída à própria sociedade, assim o Estado só seria 

uma organização política legítima se a autoridade e soberania emanassem do povo. 

Para entender a evolução do Estado, para Hegel (apud CHAUÍ, 2002) o Estado 

era a pura encarnação da Razão, sendo que o ordenamento político antecederia o indivíduo e 

este só existiria dentro daquele. Já para Marx e Engels (apud CHAUÍ, 2002), o Estado nada 

mais era que o produto e um instrumento de controle de uma determinada classe sobre outra, 

qual seja, a classe dominante sobre os dominados. 

Modernamente, para atender a toda população, o Estado deve planejar o 

orçamento, sendo este uma importante ferramenta de gestão governamental, onde constam as 

funções, programas e atividades que funcionam como um guia para as ações que serão 

tomadas por um governo ao logo de um período de mandato. O orçamento deve ser capaz de 

garantir a realização dos seus serviços, por arrecadação dos tributos, e conseqüente aplicação 

dos mesmos. O Estado, por meio da Administração Pública, na competência de gerir os 

serviços públicos, governa e exerce a vontade com o objetivo de atingir os resultados 

esperados. 

O governo de um País, Estado ou Município tem como responsabilidade 

fundamental promover o bem-estar à sua coletividade. Para alcançar esse nível, deve utilizar 

técnicas de planejamento e programação de ações que são condensadas no denominado 

sistema de planejamento integrado, buscando analisar a situação atual, através do diagnóstico, 

identificando as ações a serem desenvolvidas, visando atingir a situação desejada. 

A linguagem de projetar planos para o futuro deve ser uma dinâmica impressa nos 

projetos de curto, médio e longo prazo de governo, onde são planejadas as ações a serem 

desenvolvidas, para os próximos três, cinco ou quinze anos. 

Para Kohama (2009, p. 61): “o Sistema de Planejamento Integrado busca através 

da escolha de alternativas prioritárias, o melhor emprego dos meios disponíveis para 

minimizar os problemas econômicos e sociais existentes”. No Brasil esse sistema de 

planejamento integrado é também conhecido como Processo de Planejamento-Orçamento, 

consubstanciado na Constituição Federal de 1988. 
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Considerando a evolução do planejamento-orçamento, e baseado no histórico das 

atividades orçamentárias no Brasil, o desenvolvimento da técnica orçamentária é recente. Foi 

através do Conselho Federal do Serviço Público Civil, criado em 28 de outubro de 1936 e 

extinto em 30 de julho de 1938, que organizou o Departamento Administrativo do Serviço 

Público – DASP, subordinado diretamente ao Presidente da República e em cooperação e 

articulação com o serviço público federal que a teoria orçamentária começou a dar os 

primeiros passos para muito tempo depois se inserir no Sistema de Planejamento Integrado. 

Até então não existia de fato um método inspirado nos modernos princípios de 

administração pública, nem existiam igualmente linhas de qualquer sistema racionalmente 

estruturado e organicamente atuante. Ao ficar à mercê de conveniências pessoais ou de 

grupos, a administração pública foi se adaptando às experiências internacionais mais 

convenientes às peculiaridades do país. 

O histórico das leis orçamentárias no Brasil pode ser dividido em períodos, a 

saber: I - Período de 1824 a 1945; II - Período de 1945 a 1964; III - Período de 1964 a 1988. 

É nesse último período que surge a Lei de Finanças Públicas, (Lei nº. 4.320/64), que 

estabeleceu os princípios orçamentários no Brasil, sendo, ainda hoje, a principal diretriz para 

a elaboração do Orçamento Geral da União, apesar de que várias alterações foram realizadas 

ao longo desses últimos decênios. 

A Lei de Finanças Públicas estabelece pela primeira vez os princípios da 

transparência orçamentária. No seu Art. 2º, a Lei do Orçamento contém a “discriminação da 

receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de 

trabalho do governo, sendo obedecidos os princípios da unidade, universalidade e 

anualidade”. É importante destacar que os recursos previstos no orçamento público devem ser 

aprovados pelo Poder Legislativo antes da sua execução. 

Na fase mais recente da história do orçamento público no Brasil, tendo a 

Constituição Federal de 1988 como pilar, o sistema orçamentário federal passou a ser 

regulado por três leis. É importante compreender que o orçamento público passa por um 

processo de elaboração e implantação através da Lei do Plano Plurianual (PPA) da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) (BRASIL, Art. 165, 

1988). Por meio desses três instrumentos são definidas todas as políticas públicas a serem 

implantadas pelo governo ao longo de um determinado período. Nessa forma administrativa 
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são definidas todas as políticas públicas a serem alcançadas e, assim, na esfera pública, o 

orçamento apresenta esta característica de atender à execução/aproximação de objetivos 

variados das diversas políticas que devem ser executadas pela administração pública. 

Figura 1: Hierarquia dos instrumentos de planejamento e orçamento 

Fonte: Silva (1991). Adaptado pelo autor. 

No ciclo orçamentário, o Plano Plurianual (PPA), de periodicidade quadrienal, faz 

referência ao planejamento de médio prazo do poder público, avança um ano do governo 

vindouro, estabelece os objetivos, as estratégias e as ações da administração municipal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de 

duração continuada. O PPA é feito no primeiro ano de mandato do prefeito, governador ou 

presidente e vigora até o primeiro ano de mandato do próximo governante, de forma a garantir 

a continuidade dos planos traçados por cada gestor em sua administração. Pagliarussi e Lopes 

(2010) resumem o PPA em: 

instrumento de planejamento de médio prazo, e foi criado com o objetivo de 
assegurar existência e continuidade das ações do governo, ou seja, constitui o 
plano de governo propriamente dito, e tem vigência entre o segundo ano de 
um governo e o primeiro ano do governo seguinte (PAGLIARUSSI E 
LOPES, 2010, p.3). 

Em suma, o PPA é o centro do planejamento orçamentário e condiciona a 

definição dos demais instrumentos, pois é ele quem fará com que sejam estabelecidas as 

diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas públicas e outras 

delas decorrentes e relativas aos programas de duração continuada. 

HIERARQUIA DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAM ENTOS

PODERES

Executivo Proposta Orçamentária Legislativo

Plano Plurianual
Diretrizes

Orçamentárias Orçamento Anual
-Fiscal
-Seguridade Social
-Investimento

Lei Lei Lei

Beneficiário Final:
Cidadão / Contribuinte

Pronto para Execução
Produtos Oferecidos

Bens e Serviços Públicos
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Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de periodicidade anual, elaborada a 

cada ano da gestão governamental, estabelece um conjunto de instruções em termos de 

normas, de forma e conteúdo com que a lei orçamentária de cada exercício deve ser 

apresentada para indicar prioridades a serem observadas em sua elaboração. Estabelece 

também quais são as metas e prioridades do gestor, inclusive os gastos com o exercício 

financeiro subsequente, bem como orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Na 

prática, a LDO detalha as metas e prioridades estabelecidas pelo PPA, e desta forma 

Pagliarussi e Lopes (2010), definem: 

[...] a LDO constitui-se num dos instrumentos do planejamento operacional 
na Administração Pública no qual se define para o exercício financeiro 
subsequente, as metas e prioridades da Administração Pública em 
conformidade com o Plano Plurianual. A LDO tem a finalidade de nortear a 
elaboração dos orçamentos anuais de forma e adequá-la às diretrizes, aos 
objetivos e às medas da Administração Pública, constantes no Plano 
Plurianual (PAGLIARUSSI E LOPES, 2010, p.4). 

Desde que foi promulgada a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, a LDO 

passou a conter, em todos os níveis de federação, dois anexos fundamentais para o controle do 

orçamento, que são: o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais. Nos dois, estão 

contidos os demonstrativos das metas orçamentárias anuais do exercício anterior. A LDO é 

um instrumento de planejamento governamental que estabelece a ligação entre o PPA, que é 

um plano estratégico, e o orçamento, um plano operacional, exercendo um papel normativo, 

servindo como base para a avaliação da execução do orçamento (PAGLIARUSSI E LOPES, 

2010). Na qualidade de norma ordenadora da elaboração e execução orçamentária, a LDO 

antecipa as soluções relativas aos conflitos potenciais, decorrentes da implantação de tudo o 

que fora planejado. 

Complementando o ciclo orçamentário, a Lei Orçamentária Anual (LOA), 

também de periodicidade anual, tem como função apresentar a estimativa da receita a ser 

arrecadada e sua aplicação no ano de vigência, bem como a distribuição dos gastos que foram 

feitos. Proverá os recursos necessários para cada ação constante da LDO. Desta forma,  

a LOA é uma lei especial, também prevista na Constituição, que contém a 
discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a 
política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, 
obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Essa lei 
programa as ações a serem executadas visando a concretizar as situações 
previstas no Plano Plurianual, obedecendo à Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(PAGLIARUSSI E LOPES, 2010, p.4). 
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A LOA é apresentada em três partes, assim como é estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988, a saber: a) o orçamento fiscal, seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta, indireta, inclusive fundações; b) o orçamento de investimento das 

empresas estatais; c) o orçamento da seguridade social. Dessa maneira, cabe lembrar que 

nenhuma ação orçamentária pode acontecer se não estiver prevista no Plano Plurianual, 

formando assim um sistema hierárquico, conforme figura. 

Figura 2 - Sistema Orçamentário.  

Fonte: Silva (1991). Adaptado pelo autor. 
 

De modo geral, o orçamento é necessário porque é um planejamento de ações e 

previsão de receitas e fixação de despesas esperadas. Também um método de trabalho 

utilizado por todas as unidades que constituem a entidade, no qual essas unidades expressam 

seus programas de trabalho. Tem também a função de permitir que a sociedade acompanhe o 

fluxo de recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal, entre receitas e despesas. Para 

isto, o governo traduz o seu plano de ação em forma de lei, disponível ao alcance de toda a 

população através das leis orçamentárias. Estas leis passam a representar o compromisso do 

poder executivo, representado pelo gestor, com a sociedade, que lhe delegou o poder. 

Para Kohama (2009), o processo orçamentário 

resulta de um trabalho técnico, cuja finalidade é atingir a máxima racionalidade no 
emprego do dinheiro público, para o atingimento sempre crescente de bens e 
serviços a serem colocados à disposição da coletividade, visando proporcionar-lhe 
o maior grau de bem-estar social possível (KOHAMA. 2009, p. 72). 

 

O orçamento público, portanto, sugere planejamento, acompanhamento e 

prestação de contas. O´Donnell (2000) cita a “accountability” como ato de prestação de 

contas, responsabilidade financeira e contabilidade que através dessa pressupõe a existência 
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do poder e a necessidade de que este seja controlado, identificando três formas básicas pelas 

quais se pode prevenir do abuso do poder: a) sujeitar o poder ao exercício das sanções; b) 

obrigar que este poder seja exercido de forma transparente, e c) forçar que os atos dos 

governantes sejam justificados, ou seja, accountability é quando se espera que uma pessoa ou 

organização explique suas decisões e ações a um superior, a outra organização ou a outras 

pessoas do mesmo grupo. Significa também esperar que uma pessoa ou organização explique 

sobre o uso do dinheiro recebido dos doadores. 

 

 

1.6 O Orçamento Público e a Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 

No ano de 1999, após a promulgação da Constituição de 1988, foi enviado ao 

Congresso Nacional um projeto de lei complementar para estabelecer o regime de gestão 

fiscal responsável, e dispor sobre princípios e normas gerais das Finanças Públicas. No ano 

seguinte surgiu a Lei Complementar nº 101, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, 

que passou a estabelecer normas de Finanças Públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, mediante ações que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas, destacando-se as de planejamento, controle, transparência e 

responsabilização como requisitos básicos. 

Conforme Silva, Amorim e Leôncio da Silva (2007), a Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):  

estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O objetivo da lei 
é alcançar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de 
resultado entre receitas e despesas, e obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar (SILVA, AMORIM e 
LEÔNCIO DA SILVA, 2007, p. 1). 

 

Assim a Constituição trouxe uma nova perspectiva sobre gestão pública, levando 

em consideração toda a história de déficits públicos, má gestão do dinheiro público e falta de 

publicidade das ações governamentais, no que diz respeito à aplicação dos recursos 

financeiros. 
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O surgimento da LRF representa um avanço nas Finanças Públicas e na 

publicidade dos fatos administrativos dos gestores públicos, por meio do ciclo de 

planejamento do orçamento e sua execução, que contribuam para que os objetivos do Estado 

sejam atingidos, seja: arrecadar tributos e aplicá-los em favor da população em Políticas 

Públicas, tais como educação, saúde, segurança, habitação, assistência social, esporte e 

cultura, resguardados pela Constituição Federal de 1988. Com o seu surgimento no Brasil, a 

Lei veio provocar mudanças comportamentais na gestão pública, desde o planejamento, 

execução e prestação de contas dos recursos financeiros tanto no âmbito federal, como 

estadual e dos municípios. O orçamento tornou-se peça fundamental de planejamento público 

na medida em que passou a impor metas de gestão aos governantes a serem apresentadas 

durante o exercício financeiro em audiências públicas. 

A LRF cria condições para a implantação de uma nova cultura gerencial na gestão 

dos recursos públicos, e incentiva o exercício pleno da cidadania, especialmente no que se 

refere à participação do contribuinte no processo de acompanhamento da aplicação dos 

recursos públicos, e de avaliação dos seus resultados. 

No Brasil, a LRF representa uma ferramenta gerencial importante de que os 

gestores públicos, no âmbito Federal, Estadual e Municipal passaram a dispor, a partir de 

maio de 2000. Os relatórios fiscais e todo o ciclo orçamentário exigidos pela lei contêm 

informações relevantes não apenas para o próprio administrador público, mas também para a 

sociedade. 

É de esperar que a LRF provoque mudança comportamental na gestão pública, 

requerendo uma melhor organização administrativa na execução do orçamento, mas antes de 

tudo, indica os caminhos do planejamento para evitar gastos desnecessários e déficits na 

gestão pública. 

É necessária, por parte da população, uma maior aproximação, de leitura crítica e 

de interpretação do texto da Constituição Federal, no Título I, dos Princípios Fundamentais, 

Artigo 1º, parágrafo único: “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos diretamente, nos termos desta Constituição”, passando a conhecer os 

seus direitos e deveres como cidadão (BRASIL, 2006). 

Com o advento da LRF a sociedade passou a dispor de uma grande quantidade de 

informações financeiras e orçamentárias do governo federal, dos governos estaduais e da 
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grande maioria dos municípios brasileiros, a partir da exigência da publicação dos 

demonstrativos fiscais exigidos pela lei. 

Ainda sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, Orçamento e Controle dos Gastos, 

Giubert (2006) afirma que: 

foi introduzida como um instrumento para cortar os déficits públicos e 
endividamento crescente das unidades da federação. Entretanto, ela não se restringe 
apenas a impor limites ao gasto e ao endividamento, mas também contempla o 
orçamento como um todo ao estabelecer diretrizes para sua elaboração, execução e 
avaliação, o que a torna o instrumento de controle fiscal mais abrangente já 
instituído no país (GIUBERT, 2006, p. 7). 

Com o controle estabelecido pela LRF na elaboração, execução e avaliação das 

diretrizes governamentais a partir do surgimento da LRF, em maio de 2000, surge para a 

população uma nova expectativa de mudanças de comportamento dos gestores, no que diz 

respeito à melhor elaboração dos seus orçamentos, na previsão de receitas e fixação de 

despesas, concretizada pelo acompanhamento dos relatórios da lei e um efetivo controle social 

a partir da participação da população. 

O Estado ao elaborar os orçamentos de gestão utiliza o planejamento para 

desenvolver metas ou programas a serem realizados, esses programas fazem parte das 

políticas públicas, dentre as quais a de Educação. 

O orçamento público, em termos financeiros, corresponde à alocação dos recursos 

públicos, um instrumento de planejamento que serve como base para as decisões políticas por 

parte do governo, para que as ações tenham mais prioridade para o atendimento das demandas 

da sociedade, em face da escassez de recursos.  

Conforme explica Silva (2009), ainda acerca do orçamento público, dentre as 

mais importantes atribuições dos governantes estabelecidos pela Constituição de 1988 e Leis 

Orgânicas dos Municípios está a apresentação anual do projeto de Lei do Orçamento público, 

por parte do Poder Executivo, para ser apreciada pelo Poder Legislativo. 

Materializando-se no orçamento os planos, metas e objetivos da administração 

pública, conforme Martins (1991), o orçamento se apresenta,  

 

[...] como um ato preventivo e autorizado das despesas que o Estado deve 
efetuar em um exercício é um instrumento da moderna administração 
pública. Entretanto, em outras épocas foram aplicados diversos 
procedimentos rudimentares de controle dos fatos realizado pelo Estado 
(MARTINS, 1991, p. 23). 
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No orçamento público constam as funções, programas e atividades que constituem 

o cerne das ações planejadas a serem implementadas ao longo de um mandato governamental, 

por isso,  

o processo de formulação e execução orçamentária representa, portanto, um 
espaço estratégico para as iniciativas de controle social das políticas públicas. 
Ao definir o volume de recursos alocados para cada área de atuação do 
Estado, o orçamento passa a ser um dos principais elementos determinantes 
da efetividade ou não de tais políticas (ANDI, 2006, p. 11). 

Importante ressaltar que apenas a análise do processo orçamentário não é 

suficiente para que se possa identificar quais são as prioridades e os desempenhos de 

diferentes governos em relação à implementação de política públicas, mas diversos outros 

fatores devem ser levados em consideração, tais como afirma Andi (2006), na identificação 

dos resultados, aspectos como o número de beneficiados por uma determinada ação e 

abrangência geográfica. 

O orçamento é um mecanismo de previsão das receitas e fixação de despesas, 

sendo um caminho a ser percorrido pelo poder público, legislativo e executivo. Os orçamentos 

são executados na gestão federal, estadual ou municipal, dentro de um determinado prazo e a 

partir da normatização da lei, com os devidos prazos de prestação de contas ao que foi 

confiado. 

Por isso é de grande relevância que os governos cumpram sua obrigação em 

relação à elaboração dos orçamentos até a prestação de contas do que foi gasto com os 

recursos públicos, ao final da sua execução, o que tornará possível realizar comparações entre 

dados orçamentários e prestação de contas. 

Neste capítulo o Planejamento Social perfaz um conjunto de ações sistemáticas 

voltadas para o desenvolvimento das principais políticas sociais. Requer adesão de 

diversificados atores sociais, além dos poderes públicos constituídos. Por isso a práxis da 

cidadania neste liame, transita entre conflito e consenso, mediatizada por ferramentas 

regimentais, legais e pelo próprio controle social. Ressalte-se oportunamente que quanto mais 

qualificada for a atuação dos cidadãos, tanto mais eficiente será esse controle, o que torna a 

Educação uma política pública relevante para o desenvolvimento, a explicar pela qualidade da 

intervenção que tende a provocar a médio e longo prazos, sobre o que será tratado com maior 

especificidade no segundo capítulo.  
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- CAPÍTULO II – 

EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO SOCIAL: DA HISTORICIDADE AO S 

MECANISMOS PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO 

 

 

É inegável a complexidade da legislação em vigor no Brasil em suas constantes 

alterações. Em geral os cidadãos têm dificuldade de acompanhamento das ações oficiais dos 

gestores, e essas dificuldades podem ser reflexos de uma sociedade que não conhece 

amplamente seus próprios direitos de cidadão, e consequente afastamento das lutas pelos seus 

direitos. Esse quadro, em parte, é resultado do insuficiente volume de investimentos em 

Educação, para formar o cidadão, conhecedor dos seus direitos. 

É relevante observar que exercer a cidadania e participar do processo político não 

se restringe somente ao voto, pelo poder de escolher representantes eleitos, mesmo num 

Estado democrático de direito, como é garantido nos direitos fundamentais na constituição de 

1988. É necessário possuir capacidades e condições de realização de uma leitura mais crítica 

da realidade, objetivando ter entendimento e consciência do conceito de cidadania. 

É indispensável observar que entre a existência da lei, sua execução e a obtenção 

de resultados há uma distância a ser preenchida. É necessária a existência de direitos, 

garantidos constitucionamente, o que se refere à percepção dos direitos garantidos à 

população, mas é fundamental a aplicação dos recursos em políticas públicas que venham 

garantir bem estar e suprir as grandes desigualdades existentes na sociedade, em particular, na 

Educação.  

O envolvimento da população neste processo é fundamental para que os 

representantes cumpram a lei e prestem contas das suas ações, porque foram escolhidos para 

essa função. É necessário ampliar o estímulo à participação popular, na medida em que os 

resultados da gestão fiscal responsável são, acima de tudo, de interesse público e de toda a 

sociedade. 

Sobre a participação popular, existe na Lei de Responsabilidade Fiscal, a previsão 

de realização de audiências públicas e a participação nos processos de elaboração e condução 

dos orçamentos, como forma de incentivo à preparação e execução de planejamentos que 

envolvam diretamente o povo. 
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Com a Lei de Responsabilidade Fiscal em vigência, é esperada a busca do 

equilíbrio das contas públicas e da gestão fiscal responsáveis pelos recursos públicos, e 

através disto, que os gestores promovam Políticas Públicas mais eficientes, a partir de 

programas que poderão contar com a participação da sociedade na elaboração dos orçamentos 

públicos para garantir o acesso às políticas sociais, aos bens públicos. 

Embora reconhecendo a preocupação do legislador nas constituições anteriores, a 

Educação tem seu marco histórico sendo tratada como política social a partir da Constituição 

de 1988, sendo parte de um conjunto de direitos chamados Direitos Sociais, que têm como 

inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. 

Segundo Bobbio (1992), a existência de um direito, seja ele em sentido forte ou 

fraco, implica sempre na existência de um sistema normativo, onde por existência deve 

entender-se tanto o mero fator exterior de um direito histórico ou vigente, quanto o 

reconhecimento de um conjunto de normas como guia da própria ação. Deste modo, a figura 

do direito tem como correlato a figura da obrigação. 

A Constituição de 1934, no artigo 138, faz referência a que “incumbe à União, aos 

Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas: a) assegurar amparo aos 

desvalidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação 

procurará coordenar; b) estimular a educação eugênica”. 

Atualmente, a Constituição Federal de 1988 reserva um capítulo especial para 

tratar exclusivamente dos direitos sociais. A Educação é tratada no artigo 6º desta 

Constituição, que passa a ser um direito reconhecido, direito garantido, e Lei de caráter 

nacional. 

Embora a Educação no Brasil tenha assumido contornos bastante complexos nos 

anos posteriores à Constituição Federal de 1988, analisá-la não é tarefa simplificada. As 

reservas que a cercam são múltiplas e os fatores que a determinam têm sido objeto de leis, 

políticas e programas nacionais. 

Em seu artigo 205, a Constituição Brasileira reconhece a Educação como um 

direito da população e dever do Estado e da família, “será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2006).  
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Sobre as garantias, no Artigo 208, a Constituição trata do seguinte texto: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I Ensino 
Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 
todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria; II – progressiva 
universalização do ensino médio gratuito (BRASIL, 2006, p. 134). 

Sobre o conceito de Educação, que é abordado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº. 9.394/96, no Artigo 2º - Dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional - “A educação, é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(CARNEIRO, 2008, p.32).  

No que se concerne ao Direito à Educação e do Dever de Educar, o Art. 4º da 

LDB, o dever do Estado com Educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 

“I - Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive para os que a ele 

tiverem acesso na idade própria; II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio” (CARNEIRO, 2008, p.43).  

A LDB estabelece que “a educação tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (CARNEIRO, 2008, p.89). 

Ter Educação significa mais qualidade de vida, mais cuidado com a saúde, menos 

criminalidade, melhor possibilidade de obtenção de emprego e permanência no mercado de 

trabalho. 

O investimento no orçamento da Educação, por parte do poder público, em 

Educação, tem como efeito elevar o nível cultural da população, garantir bem estar e reduzir 

os diversos problemas sociais existentes na sociedade, como analfabetismo, evasão escolar. 

Explica Brandão (1988) que todos os homens passam por situações de 

aprendizagens, não há apenas uma única forma ou modelo de Educação e não se pode 

confundir Educação no aspecto cultural, com ensino, que é específico da Educação formal. 

O autor discute que quando o trabalho e o poder se dividem mesmo nas 

sociedades primitivas, o saber se separa do fazer, passando a ser utilizado como forma de 

dominação de uns sobre os outros.  
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É possível perceber aquela compreensão histórica, pois a Educação, na Grécia 

preparava o homem para a vida na Polis através da formação do “bom cidadão”, visando sua 

atuação política e social. Esse sistema educativo centrava-se na busca da verdade e da beleza 

por meio do estudo da filosofia, da retórica, das virtudes, das artes e da ginástica, e o 

pedagogo era o sujeito que conduzia as crianças até as escolas para serem instruídas. 

Na Roma antiga a Educação romana não se estendia apenas aos cidadãos nobres e 

livres, como na Grécia, mas a todos os romanos. Entretanto, quando a nobreza romana 

abandona a terra para dedicar-se à atividade política, surgem as primeiras agências de 

Educação e modelos específicos de educação às diferentes classes sociais. 

É por isso que tratando sobre os conceitos “não há apenas ideias opostas a respeito 

da educação, sua essência e seus fins. Há interesses econômicos, políticos que se projetam 

sobre a educação” (BRANDÃO, 1988, p. 60). 

É de se perguntar, então, qual a finalidade da Educação? A Educação se constitui 

numa prática social que inculca tipos de saber e reproduz sujeitos mediante determinadas 

exigências, princípios e controles sociais. 

À luz de Brandão (1988), a Educação é uma prática social, 

cujo fim é o desenvolvimento de aprendizagens nos seres humanos que produzem 
tipos de sujeitos sociais. Apesar da essência humana ser basicamente a mesma, são 
os fatores estruturais de uma sociedade – modos de produção e valores culturais - 
que determinam os tipos de educação adequados aos interesses políticos e 
econômicos de uma sociedade (BRANDÃO, 1988, p. 60). 

Por meio dessas associações, o investimento no orçamento da Educação significa 

o caminho na superação dos diversos problemas sociais existentes numa sociedade por meio 

de políticas sociais redistributivas, que diminuam as desigualdades de classes existentes no 

país. A Educação escolar comparece como um dos fatores que pode melhorar a situação de 

desigualdade social. 

Mas conhecer a realidade existente e obter entendimento dos fatos é indispensável 

e se dá a partir de uma leitura de mundo que pode ser originada a partir da própria leitura 

individual. Martins (2005) explica que: 

a psicanálise enfatiza que tudo quanto de fato impressionou a nossa mente jamais é 
esquecido, mesmo que permaneça muito tempo na obscuridade. Essa constatação 
evidencia a importância da memória tanto para a vida quanto para a leitura. 
Principalmente a da palavra escrita – daí a valorização do saber ler e escrever –, já 
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que se trata de um signo arbitrário, não disponível na natureza, criado como 
instrumento de comunicação, registro das relações humanas, das ações e aspirações 
dos homens; transformando com freqüência em instrumento de poder pelos 
dominadores, mas que pode também vir a ser a liberação dos dominados 
(MARTINS, 2005, p. 29). 

Ainda sobre a importância da leitura, originada pela iniciação na Educação, a 

autora comenta que temos, então, mais um motivo para investir na Educação e ampliar a 

noção de leitura e afirma ainda que “ampliar a noção de leitura pressupõe transformações na 

visão de mundo em geral e na cultura em particular” (MARTINS, 2005, p.29). 

Eis porque a Educação precisa ser tratada como direito social conforme 

abordagem a seguir. 

 

2.1 A Educação como um Direito Social 

 

 

A Educação no Brasil é considerada como uma política social bem destacada na 

Constituição da República Federativa de 1988, a partir de um conjunto de direitos chamados 

de Direitos Sociais, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. A 

Constituição a elevou ao plano de direitos fundamentais, que trata dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, em seu artigo 6º, que dispõe sobre os direitos sociais. 

Educação Básica no Brasil tem sido objeto de leis em benefício dos cidadãos que 

buscam a concretização da igualdade estabelecida na Constituição. A igualdade é uma relação 

entre dois termos, é um valor que só pode ser estabelecido mediante a comparação entre duas 

ou mais ordens de grandeza, e assim, estará relacionada a uma comparação entre situações. 

Quanto ao conceito de igualdade, no campo político, ela se amplia, contemplando, também, a 

ausência de diferenças entre direitos e deveres dos integrantes de uma determinada sociedade. 

Desde a Antiguidade Clássica, mais especificamente na Grécia e em Roma, que 

constituem a base do pensamento jurídico, político e filosófico do Ocidente, a igualdade 

esteve no centro do pensamento humano. A partir do Cristianismo o conceito de igualdade 

ganhou um novo enfoque, o reconhecimento de dignidade, valor e liberdade espiritual a todas 

as pessoas, porque consideravam que todos eram iguais perante Deus. 
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Na Idade Contemporânea, em meio à Revolução Francesa em 1789, 

acontecimentos alteraram o quadro político e social da França que foi influenciada pelos 

ideais do Iluminismo, marcada como uma das maiores revoluções da humanidade. Neste 

período houve a derrubada do Antigo Regime dominado pelo clero e a nobreza e o 

fortalecimento de uma sociedade liberal, a burguesia emergente.  

Influenciada pelos ideais do Iluminismo e da Independência Norte-americana, em 

1776, a revolução é considerada o marco inicial da Idade Contemporânea, principalmente por 

ter abolido a servidão e proclamado os princípios universais de Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. 

No século XX, os Direitos Sociais são constitucionalizados a partir da 

Constituição Mexicana de 1917. No Brasil, esse processo se inicia com a Constituição de 

1934, no título sobre a ordem econômica e social, influenciada pela Constituição de Weimar 

de 1919. Posteriormente, a Constituição de 1934 atribuía competência concorrente à União, 

aos Estados e aos Municípios para o amparo ao mais fraco. No sentido do amparo, o artigo 

138, cita que “incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis 

respectivas: b) estimular a educação eugênica; c) amparar a maternidade e a infância”. 

Na atual Constituição de 1988, é reservado um capítulo para tratar exclusivamente 

dos Direitos Sociais no Brasil. A Educação passa a ser um direito reconhecido, e garantido, é 

regulamentado por uma Lei de caráter nacional. Assim, “a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2006, p.134).  

A evolução desse conceito decorre de documentos que incorporam conquistas 

como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se o fundamento da obrigação do Poder 

Público é o direito da criança, o cumprimento de seu dever trará efeitos econômicos 

benéficos. A Educação constitui um direito, como bem público, que requer investimentos, já 

que existe uma correlação entre o nível educacional do povo e o seu estágio de 

desenvolvimento, seja do Município, do Estado, seja do País.  

Sobre as garantias, o Artigo 208, da Constituição trata do seguinte texto: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I Ensino 
Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 
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todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria; II – progressiva 
universalização do ensino médio gratuito; III – atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino; IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade; V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um (BRASIL, 2006, p. 134). 

Sendo a Educação uma prática social em constante processo de transformação, 

deve-se buscar compreendê-la mediante os interesses, exigências e necessidades da sociedade 

lançando questionamentos sobre que tipo de Educação é a mais adequada na atual realidade 

em nosso País, Estado e Município e quais são suas reais finalidades, mas priorizaremos uma 

dessas exigências, a aplicação dos impostos arrecadados sob exigência da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

2.2 A Educação e a Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 

A função principal do Estado reside em proporcionar ao povo o bem-estar. O 

Estado coloca-se como intervencionista porque organiza a sociedade de modo a interferir na 

vida econômica, social e política das pessoas. 

O Estado intervém na organização da sociedade de várias formas: no 

fornecimento de bens, regulação de atividades indispensáveis à sociedade, na prestação de 

serviço ou na organização de uma política econômica, sendo necessária uma mínima 

organização, de acordo com suas necessidades. No caso da forma Federativa, através da 

divisão do poder entre os vários entes do Estado.  

O Federalismo surgiu no Brasil a partir da Proclamação da República, no ano de 

1889 e da promulgação da Constituição de 1890, adotando como forma de Estado a 

Federação. 

A Constituição da República permite que o Federalismo seja a materialização na 

qual ocorre a união de várias entidades políticas, com características diversas, sem soberania, 

amparados pela União, núcleo do Estado Federal, dotada de soberania, considerada como um 

ente público. 

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende hoje a União, 26 Estados e o Distrito Federal e 5.563 Municípios (IBGE, 2010). 



55 

 

A União representa o governo federal. Os Estados integram o nível intermediário de governo. 

Os Municípios representam o nível local de governo, onde todos os entes federados gozam de 

autonomia institucional. A Constituição de 1988 estabelece a distribuição federativa de 

poderes e competências, possibilitando o exercício e desenvolvimento da atividade normativa 

de cada uma das três instâncias de governo. Esta autonomia também é estabelecida no campo 

tributário, ou seja, na legislação e arrecadação de tributos. 

O Estado possui competência designada pela Constituição para instituir e 

arrecadar impostos, sendo que a lei máxima federal também define um sistema de partilha de 

receitas denominadas de transferências intergovernamentais, na partilha da receita de 

determinados impostos no país. 

As transferências intergovernamentais estão previstas na Constituição Federal de 

1988 e têm por objetivo básico corrigir os problemas de desequilíbrios regionais enfrentados 

em todo o país. São repasses sistemáticos e obrigatórios, mensais, sobre os quais os governos 

municipais possuem autonomia para decidir sobre a forma de aplicação. 

Ligado ao conceito de Federalismo está a descentralização do exercício do poder 

político, mas guiado por uma ordem jurídica única que deve ser seguida. Essa 

descentralização se caracteriza pela repartição de poderes como segue de um lado a esfera 

central, pelo Governo Central e do outro lado as unidades autônomas, pelos estados-membros 

que possuem relativa independência, autonomia política, organizacional e financeira. 

Dentre as exigências o governo brasileiro, ao aplicar recursos nas mais diversas 

áreas que atendem à população, deve cumprir o preceito constitucional de aplicação das 

verbas vinculadas à Educação, ou seja, deve aplicar 25% dos impostos mais ganhos com o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) adicionado à receita de convênios e salário-educação. 

Na Educação o cumprimento desta exigência antecede ao cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, denominada de Lei Complementar 101, de 04 

de maio de 2000, estabelece normas de Finanças Públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal da União, Estados, Distrito Federal e Municípios brasileiros, mediante ações em 

que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

Para tanto utiliza o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização como 
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premissas básicas. De acordo com seu artigo 1º, “estabelece normas de Finanças Públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 

Constituição”, que trata dos Orçamentos. Ainda no parágrafo primeiro do mesmo artigo a lei 

dispõe que a:  

responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que 
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e 
a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar (SILVA, AMORIM, LEÔNCIO DA SILVA, 
2007, p. 163). 

A LRF cria condições para a implantação de um novo comportamento gerencial 

na gestão dos recursos públicos e estimula o exercício pleno da cidadania, especialmente no 

que se refere à participação da população no processo de acompanhamento da aplicação dos 

recursos públicos e de avaliação dos seus resultados. Como principal instrumento regulador 

das contas públicas no Brasil, estabelece metas, limites e condições para gestão das Receitas e 

das Despesas e obriga os governantes a assumirem compromissos com a arrecadação de 

tributos e principalmente com os gastos públicos. 

Nesse sentido, uma administração transparente e democrática deve mostrar 

claramente, através do orçamento e planos o que vai fazer e de onde obterá seus recursos para 

que possa contar com a confiança da população, que pagará os seus tributos de uma maneira 

mais determinada. 

A LRF está apoiada em quatro eixos, a saber: planejamento, transparência, 

controle e responsabilização. No planejamento, são estabelecidos objetivos para garantir uma 

eficaz administração dos gastos públicos. Na transparência, a ampla e diversificada 

divulgação dos relatórios nos meios de comunicação, para que todos tenham oportunidade de 

acompanhar como é aplicado o dinheiro público. O Controle é aprimorado pela maior 

transparência e pela qualidade das informações, exigindo uma ação fiscalizadora mais efetiva 

e contínua dos Tribunais de Contas. Já a responsabilização, são sanções que os gestores 

responsáveis poderão sofrer pela má administração dos recursos públicos. Essas sanções estão 

previstas na legislação que trata dos crimes de responsabilidade fiscal, através da Lei 10.028, 

de 19 de outubro de 2000 (BRASIL, 2000). 
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Baseado no objetivo maior de melhorar a responsabilidade na gestão fiscal dos 

recursos públicos, com esta legislação em vigência todos os governantes são responsáveis 

pelo orçamento e pelas metas que possibilitem prevenir riscos e corrigir desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, reforçando os alicerces do desenvolvimento 

econômico sustentado. 

O administrador público precisa ser eficiente, deve planejar o orçamento pautado 

pela obediência à objetividade e à imparcialidade, inclusive para que produza o efeito 

desejado da execução orçamentária.  As previsões orçamentárias atuais são peças criadas após 

o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal que se propõe a diminuir os riscos que afetam o 

cumprimento de metas de resultados pelos gastos. Na área da Educação a LRF tem se 

constituído numa ferramenta para disciplinar o alinhamento de receitas, despesas e metas. 

 

2.3 A Política de Educação e a História das Rupturas 

 

 

A Educação Brasileira tem um princípio, meio e fim bem demarcados. Esses 

períodos são divididos de acordo com a sua importância histórica. No período colonial, a 

Educação foi denominada de Período Jesuítico. Os jesuítas se dedicaram à pregação da fé 

católica e ao trabalho educativo. No Brasil, as principais escolas foram jesuíticas. Os jesuítas 

perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica sem que soubessem ler e 

escrever, então trouxeram a moral, os costumes e a religiosidade européia, implantando os 

métodos pedagógicos.  

Um novo período surgiu, denominado de Período Pombalino (1760-1808), a 

Educação jesuítica não convinha aos interesses comerciais emanados pelo Marquês de 

Pombal. Depois de 1759, com a expulsão dos jesuítas, outras ordens dedicaram-se à instrução, 

como a dos carmelitas, beneditinos e franciscanos. Implantou-se o ensino público oficial 

através das aulas-régias de disciplinas isoladas. O resultado da decisão de Pombal foi que, no 

princípio do século XIX, a Educação brasileira estava reduzida a praticamente nada. O 

sistema jesuítico foi desmantelado e nada que pudesse chegar próximo deles foi organizado 

para dar continuidade a um trabalho de educação. 
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A vinda da Família Real, em 1808, permitiu uma nova ruptura com a situação 

anterior, adentrando um novo período denominado período joanino (1808-1821). Para atender 

as necessidades de sua estada no Brasil, D. João VI abriu Academias Militares, Escolas de 

Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e, sua iniciativa mais marcante em 

termos de mudança a Imprensa Régia. A Educação, no entanto, continuou a ter uma 

importância secundária. Com a volta de D. João VI a Portugal, em 1821, no ano seguinte seu 

herdeiro D. Pedro I proclama a Independência do Brasil e, em 1824, outorga a primeira 

Constituição brasileira, e constitui a Educação no Período Imperial (1822-1888). Em seu 

artigo 179, era citado que a "instrução primária é gratuita para todos os cidadãos”. Institui-se 

o Método Lancaster, ou do "ensino mútuo", onde um aluno treinado ensinava para um grupo 

de dez alunos sob a rígida vigilância de um inspetor.  Assim, são instituídos quatro graus de 

instrução: Escolas primárias, Liceus, Ginásios e Academias.  

Surge um novo quadro com a introdução de novos cursos, estabelecimentos de 

ensino e reformas educacionais, sendo que em 1879, a Reforma de Leôncio de Carvalho 

instituiu a liberdade de ensino, possibilitando o surgimento de colégios protestantes e 

positivistas. 

No Período da Primeira República (1889-1929), passa-se a adotar o modelo de 

sistema presidencialista, a nova Constituição inspirou-se no modelo norte-americano, novos 

princípios orientadores da liberdade e da laicidade do ensino, assim como se institui a 

gratuidade da escola primária seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição 

brasileira no período. Uma das intenções desta reforma era transformar o ensino em formador 

de alunos para os cursos superiores.  

Entre 1920 e 1930 ocorreram várias reformas com novas propostas pedagógicas, 

como acontecimentos marcantes nesse período, na década de vinte, ocorre o Movimento dos 

18 do Forte (1922), a Semana de Arte Moderna (1922), a fundação do Partido Comunista 

(1922), a Revolta Tenentista (1924) e a Coluna Prestes (1924 a 1927). No Período da Segunda 

República (1930-1936), a nova realidade brasileira passou a exigir uma mão-de-obra 

especializada e para tal era preciso investir na Educação. O governo provisório sanciona 

decretos organizando o ensino secundário, mas ainda inexistem as universidades brasileiras. 

Estes decretos ficaram conhecidos como "Reforma Francisco Campos", que criou o estatuto 

das universidades e organizou o ensino secundário em ginasial e colegial. 
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O Ministério da Educação foi criado em 1930, logo após a chegada de Getúlio 

Vargas ao poder. No ano de 1932 um grupo de educadores lança à nação o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros 

conceituados educadores da época, através do qual condenaram o elitismo na Educação 

brasileira preconizando uma escola pública gratuita, leiga e obrigatória. 

No Período do Estado Novo (1937-1945), no reflexo de tendências fascistas é 

outorgada uma nova Constituição em 1937. No ensino, mantém-se a gratuidade e a 

obrigatoriedade do ensino primário. As conquistas do movimento renovador, influenciando a 

Constituição de 1934, foram enfraquecidas nessa nova Constituição de 1937. Neste período 

marca uma distinção entre o trabalho intelectual, para as classes mais favorecidas, e o trabalho 

manual, enfatizando o ensino profissional para as classes menos favorecidas. 

O fim do Estado Novo é marcado pela adoção de uma nova Constituição de cunho 

liberal e democrático. Este período na Educação brasileira é denominado de Período da 

República Nova (1946-1963). Na área da Educação, esta nova Constituição, determina a 

obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário, designando à União legislar sobre Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. 

No ano de 1959, defensores da escola pública lançaram um manifesto, assinado 

por 185 educadores e intelectuais, entre eles, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando 

Azevedo e Florestan Fernandes. Em 1960 surgiram às primeiras iniciativas de Educação 

popular, voltadas para o atendimento à população adulta, surge o Movimento de Educação 

Popular liderado por Paulo Freire cuja proposta foi adotada por vários países da América 

Latina e da África, e o Movimento de Educação de Base (MEB), de iniciativa da Conferência 

dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Em 1964, um golpe militar aborta todas as iniciativas de se revolucionar a 

Educação brasileira, sob o pretexto de que as propostas eram "subversivas". Neste Período do 

Regime Militar (1964-1985), deu-se a grande expansão das universidades no Brasil. O 

sistema educacional brasileiro até 1960 era centralizado e o modelo era seguido por todos os 

estados e municípios. Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), em 1961, os órgãos estaduais e municipais ganharam mais autonomia, diminuindo a 

centralização no MEC. Ao longo de treze anos de debate, entre os anos de 1948 a 1961, é 

aprovada a primeira LDB, onde ensino o religioso facultativo nas escolas públicas foi um dos 
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pontos de maior disputa para a aprovação da lei. A Educação no Brasil, em 1971, se vê diante 

de uma nova LDB. O ensino passa a ser obrigatório dos sete aos quatorze anos. 

No período de 1970 e 1985, durante os governos militares, na intenção de 

erradicar o analfabetismo foi desenvolvido o Movimento Brasileiro de Alfabetização – 

MOBRAL, cuja proposta era o atendimento em âmbito nacional da população analfabeta, 

através de programas de alfabetização e de Educação continuada de adultos e adolescentes.  

No ano de 1985, é criado o Ministério da Cultura, e em 1995, através de lei federal esse 

ministério é transformado em Ministério da Educação e do Desporto. 

A partir de 1996 uma nova reforma na Educação brasileira foi implantada. Trata-

se da mais recente LDB, que trouxe diversas mudanças às leis anteriores, com a inclusão da 

Educação Infantil. A formação adequada dos profissionais da Educação básica também foi 

priorizada com um capítulo específico para tratar do assunto. Essa segunda Lei de Diretrizes e 

Bases foi projetada no período da nova Constituição de 1988. No ano seguinte o Deputado 

Jorge Hage enviou à Câmara um substitutivo ao projeto e, no ano de 1992, o Senador Darcy 

Ribeiro apresenta um novo Projeto que acabou por ser aprovado somente em dezembro de 

1996. Ainda neste ano o Ministério da Educação criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) para 

atender o ensino fundamental. Os recursos para o FUNDEF vinham das receitas dos impostos 

e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à Educação. 

O FUNDEF vigorou até o ano de 2006, quando foi substituído pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB). A partir de então toda a Educação Básica, da Creche ao Ensino Médio, 

passa a ser beneficiada com recursos federais. Esse fundo de manutenção se estenderá até o 

ano de 2020. 

 

 

2.4 A Política de Educação: a Lei de Diretrizes e Bases e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

 

 

No que diz respeito às competências orçamentárias dos municípios, a partir das 

linhas mestras estabelecidas na Constituição de 1988, acerca da manutenção, 
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desenvolvimento e financiamento da Educação escolar pública, foi estabelecida a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 20 de dezembro de 1996 sobre o 

número 9.394/96 (CARNEIRO, 2008).  

No que se refere às competências dos municípios a LDB estabelece que a estes 

caberia: 

I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União 
e dos Estados; II – exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; IV – 
autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 
ensino; V – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e com 
prioridade, o ensino fundamental [...] (CARNEIRO, 2008, p. 69)  

Em relação aos recursos financeiros destinados à Educação, a LDB de 1996 

destaca: as fontes de arrecadação (transferências constitucionais, salário-educação, incentivos 

fiscais, além de outros recursos previstos em lei), o percentual de aplicação dos recursos 

(União 18% (dezoito por cento), Estados, Distrito Federal e Municípios, 25% (vinte e cinco 

por cento), a fixação de prazos para o repasse dos valores do caixa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios ao órgão responsável pela Educação, delimita o que pode 

ser considerado como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino e recomenda a 

gestão democrática do ensino público na Educação Básica. 

A Educação é um direito significativo para o convívio social, porque dela depende 

a realização de projetos de vida no âmbito individual, projetos coletivos sociais e culturais. A 

finalidade das políticas educacionais é garantir o exercício do direito à Educação para todos, 

mas direito à Educação não é somente o acesso às vagas, mas gratuidade, permanência e 

inclusão, além da qualidade. Estes direitos constam na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, especificamente no Artigo 205, que diz que a Educação é direito de todos e 

dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Com fins de evitar possíveis distorções no uso dos recursos destinados à Educação 

pública fica estabelecido na LDB que as receitas e despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino sejam apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público 

(CARNEIRO, 2008, p. 182). Por fim, requer que os órgãos fiscalizadores examinem, 

prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento no artigo 212 da 
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Constituição Federal de 1988, assim como no artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEB). 

Com a Educação, o homem se instrumentaliza culturalmente, capacitando-se para 

transformações materiais, sociais e culturais. A Educação é o centro do desenvolvimento 

social, sem ela, até mesmo as sociedades retornariam ao seu estado primitivo. Através da 

Educação é oferecida uma base de conhecimento para todas as pessoas. Na escola devem-se 

propiciar ações para a efetivação dos direitos sociais, pois o setor educacional tem hoje o 

papel de oferecer alternativas para que as pessoas excluídas do sistema possam ter 

oportunidade de se reintegrar através da participação, bem como da luta pela universalidade 

de direitos sociais e do resgate da cidadania. 

A trajetória da política educacional a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) faz 

parte de um novo contexto educacional no Brasil. A LDB foi promulgada num período onde 

se estabelecia que o ensino no Brasil pudesse ser ministrado tanto pelo setor público quanto 

pelo setor privado em todos os níveis, prevendo também que o estado poderia subvencionar 

estabelecimentos de ensino particulares. A cooperação financeira do estado seria feita sob a 

forma de bolsas de estudos, empréstimos para a construção, reformas e custeio na infra-

estrutura das escolas. Sua aprovação deu-se em 1996, sendo considerado um marco nas 

mudanças que começaram a ser gestadas no campo educacional, tendo como um dos seus 

objetivos a colaboração nas atividades profissionais e acadêmicas dos educadores, estudantes 

e demais trabalhadores da Educação. 

Após os vinte anos de regime militar, depois de tantas lutas e conquistas, pode-se 

afirmar que hoje se tem como papel fundamental do setor educacional o acesso ao 

conhecimento para que as pessoas participem efetivamente das políticas e continuem a lutar 

por igualdade de direitos. Atualmente, com os avanços da Constituição Federal de 1988, a 

Educação no Brasil, pode ser tratada como uma política social que deve ter como 

compromisso fundamental a garantia dos direitos do cidadão. 

Sobre os planos orçamentários nos Fundos de natureza Contábil, em destaque o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) que foi implantado no Brasil pela Emenda Constitucional nº. 14 de 1996, tendo 

começado a vigorar nacionalmente em 1998, o FUNDEF, caracteriza-se como um fundo de 
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natureza contábil com tratamento idêntico ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) no 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), dado ao automático repasse dos seus recursos 

aos Estados e Municípios, respectivamente, de acordo com os coeficientes de distribuição 

estabelecidos previamente. As receitas e despesas, por sua vez, deverão estar previstas no 

orçamento, e a execução contabilizada de forma especifica. 

A maior inovação do FUNDEF consistiu na mudança da estrutura de 

financiamento do Ensino Fundamental público no País, pela subvinculação de uma parcela 

dos recursos da Educação a esse nível de ensino, com distribuição de recursos realizada 

automaticamente, de acordo com o número de alunos matriculados em cada rede de ensino 

fundamental, promovendo a partilha de responsabilidades entre o governo estadual e os 

governos municipais.  

A Lei do FUNDEF e a LDB conferem às Secretarias de Educação dos Municípios 

mais responsabilidades na gestão dos recursos devidos à Educação, dada às profundas 

mudanças introduzidas nos mecanismos de repartição e transferência de recursos da 

Educação. O que mudou no FUNDEF foi a distribuição e os critérios para aplicação de parte 

dos recursos já existentes.  

No FUNDEF, a aplicação de recursos na Educação dos municípios deveria 

observar os seguintes critérios: 

Dos 25% vinculados à educação, no mínimo 15% dos impostos e 
transferências, devem ser aplicados no ensino fundamental, o que 
corresponde a 60% desta parcela total. O restante, correspondente ao máximo 
de 40% dos 25% vinculados à educação, ou seja, 10% dos impostos e 
transferências, devem ser aplicados na educação infantil (creches e pré-
escolas) ou mesmo no ensino fundamental (BRASIL, 2004, p. 30). 

Assim, a programação de execução, resultante do planejamento de cada governo, 

para utilização dos recursos do FUNDEF deve ser realizada com perspectiva anual, 

considerando a existência de despesas de periodicidade anual, com o 13º salário, 1/3 de férias, 

dentre outros. É importante ainda destacar que os recursos vinculados ao FUNDEF devem ser 

aplicados no respectivo exercício a que se referem. Para realização de um bom planejamento, 

deve-se levar em consideração todas as variáveis que, de forma direta ou indireta, influenciam 

o cronograma de execução, com o objetivo de eliminar, ou reduzir o máximo possível, 

indesejáveis descompassos entre a receita e as despesas em cada mês e no fechamento do 

exercício do ano social. 
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Os critérios e limites estabelecidos pela legislação em vigor, com relação ao uso 

dos recursos do FUNDEF, devem ser observados e cumpridos tomando-se como referência 

cada exercício social. Nisso a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que os recursos 

vinculados ao FUNDEF fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. 

Com a expiração do prazo de funcionamento do FUNDEF, no ano de 2006, entra 

em vigor, no ano seguinte de 2007, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), com objetivo de atender 

toda Educação básica, da creche ao ensino médio, devendo se estender até o ano de 2020. 

O FUNDEB, assim com o FUNDEF, não é considerado um projeto orçamentário 

de âmbito Federal, Estadual, nem Municipal, por se tratar apenas de um Fundo de natureza 

contábil formado com recursos provenientes das três esferas de governo, pelo fato da 

arrecadação e distribuição dos recursos que o formam serem realizadas pela União e pelos 

Estados, com a participação do Banco do Brasil, como agente financeiro do Fundo, e por fim, 

em decorrência dos créditos dos seus recursos serem realizados automaticamente em favor 

dos Estados e Municípios de forma igualitária, com base no número de alunos da rede, 

matriculados. 

O tratamento dispensado ao FUNDEB é o mesmo do FUNDEF, por se tratar de 

um Fundo de natureza contábil. Desse modo, as receitas e despesas públicas deverão estar 

previstas no orçamento e a execução realizada de forma específica. Ainda sobre a prestação 

de contas do FUNDEB, não há obrigatoriedade de formação de uma comissão e licitação 

própria para celebrar os contratos com recursos. As licitações serão realizadas com base na 

Lei nº 9.394/96 (LDB), e sobre a prestação de contas do Fundo, sendo que esse não é órgão da 

gestão pública, deve integrar a prestação de contas anual dos órgãos aplicadores de recursos. 

Desta forma, a operacionalização contábil dos recursos orçados no FUNDEB e 

aplicados nos municípios pelos seus respectivos gestores deve ser realizada através de 

registros analíticos de contabilidade padronizados, de forma que possibilitem aos órgãos 

fiscalizadores condições de avaliarem como estão sendo aplicados os recursos públicos 

destinados à Educação dos municípios. 

Assim, a implantação da estrutura do ensino preconizada na Constituição de 1988, 

na LDB de 1996, e em seus posteriores desdobramentos, no FUNDEF e no FUNDEB, vai 
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requerer dos municípios e seus respectivos gestores da Educação, mais investimento no 

planejamento dessas políticas públicas. 
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- CAPÍTULO III - 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

A pesquisa científica inserida na área de concentração “Estado, Políticas Sociais e 

Direitos Sociais” do Programa de Pós-Graudação da Universidade Federal do Pernambuco – 

UFPE situa-se no universo teórico do Planejamento Social e da Avaliação e traz o estudo da 

Lei de Responsabilidade Fiscal na sua relação direta com a Legislação do Orçamento e o 

Plano Municipal de Educação no Município de Picos, Estado do Piauí. 

Como pesquisa científica está delimitada na análise dos efeitos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no Planejamento da Educação no Município de Picos através do 

estudo e avaliação dos documentos relacionados ao processo de planejamento, desde o 

orçamento da Educação até o Plano Municipal de Educação do Município no período de 2005 

a 2008, no que se refere ao planejamento da Educação. 

Tendo como preocupação a investigação dos efeitos da legislação no 

planejamento na Educação, a pesquisa faz parte de uma prática em busca de conhecimento, 

um procedimento formal, que utiliza um método de pensamento reflexivo, requer tratamento 

específico ao se constituir num caminho para conhecer a realidade ou descobrir verdades 

parciais, e de acordo com Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa possui no desenvolvimento 

de um projeto de pesquisa seis passos que se localizam entre seleção do problema para a 

investigação, coleta, sistematização e classificação dos dados, passando pela análise e 

interpretação dos dados até o relatório do resultado de pesquisa. 

As autoras, ainda no tópico relacionado à pesquisa, citam o planejamento da 

pesquisa ao utilizar a sua preparação, através de uma decisão do pesquisador, na delimitação 

das fases a serem percorridas, por meio da temática escolhida até a fase final de execução da 

pesquisa, após a coleta de dados, análise e propriamente conclusão com o relatório de 

pesquisa, este que reside na exposição geral da pesquisa, através de uma linguagem simples, 

clara e objetiva. Nessa fase reside a finalidade de dar informações sobre os resultados 

encontrados para que se possa alcançar a sua relevância na área de concentração (MARCONI 

e LAKATOS, 2010). 
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Nesta pesquisa procurou-se utilizar um método como conjunto de atividades de 

investigação sistemáticas e racionais em busca de alcançar os objetivos propostos, através de 

conhecimentos válidos e verdadeiros, utilizando-se de documentos públicos da gestão do 

município com informações sobre o Planejamento Social da Educação no município, os 

investimentos realizados nesta área através do orçamento no período de 2005 a 2008 e da ação 

executada no plano de ação referente ao período investigado de 2006. 

A escolha do método utilizado na pesquisa foi fundamental para entender a 

relação que a legislação tem com o Planejamento Social da Educação, na aproximação do real 

através das informações documentais, como citam Marconi e Lakatos (2010), ao tratar da 

ação recíproca, como para a dialética, 

(...) as coisas não são analisadas na qualidade de objetivos fixos, mas em 
movimento: nenhuma coisa está “acabada”, encontrando-se sempre em vias 
de se transformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre o começo de 
outro. Por outro lado, as coisas não existem isoladas, destacadas uma das 
outras e independentes, mas como um todo unido, coerente. Tanto a natureza 
quanto a sociedade são compostas de objetos e fenômenos organicamente 
ligados entre sim, dependendo uns dos outros e, ao mesmo tempo, 
condicionando-se reciprocamente (MARCONI e LAKATOS, 2010, p.83). 

Ao utilizar o método de abordagem dialético relacionou-se ao modo de ver os 

acontecimentos e a realidade numa aproximação desses aspectos estudados na legislação, no 

orçamento, no Plano Municipal de Educação. Nesses aspectos ligados por laços necessários e 

recíprocos, através de uma necessidade de avaliar uma situação, que se refere ao planejamento 

da Educação embasado na exigência da legislação, do ponto de vista destas condições que os 

determinam. 

 

3.1 Os Métodos de Procedimento 

 

 

Aproximando mais ao método de procedimento na pesquisa, numa etapa concreta 

de investigação, são utilizados outros métodos, com finalidade mais restrita em termos de 

explicação geral dos fenômenos observados na relação da Legislação e do Planejamento 

Social da Educação. A escolha se dá através do método histórico e do método comparativo. 

Através do método histórico, partindo do princípio de que a legislação surge de 

um contexto que se origina no passado através da necessidade do Estado em estabelecer 
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princípios e normas, de forma compulsória, para atingir os objetivos propostos na gestão, 

consistindo em investigar fatos e processos do passado para verificar a sua influência na 

sociedade de hoje, pois ao longo do tempo, através de alterações das partes dos componentes, 

foram influenciadas pelo contexto de cada época.  

Por meio do método comparativo, considerando que o estudo das semelhanças e 

diferenças contribui para uma melhor compreensão do objeto estudado, usou-se de 

comparações, com a finalidade de verificar semelhanças e explicar divergências. 

Esse método comparativo é usado tanto para comparações entre estruturas do 

presente, assim como do passado, em diferentes estágios de desenvolvimento, ocupando-se da 

explicação de fenômenos, permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo, os 

elementos constantes, abstratos e gerais, sendo uma experimentação indireta. 

Nesta pesquisa o método comparativo também foi utilizado no estudo qualitativo 

dos efeitos da legislação no processo de planejamento da Educação, assim como para o estudo 

quantitativo dos orçamentos analisados no período e dos índices de alfabetização e evasão 

escolar, assim como os índices de desenvolvimento da Educação no município. Sendo que 

nesse estudo, a teoria serve como orientação para restringir a amplitude dos fatos a serem 

estudados, principalmente no campo da organização dos recursos do orçamento na aplicação 

prática do planejamento da Educação de acordo com a legislação vigente e das metas 

estabelecidas em termos de Educação. 
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CAPÍTULO IV 



 

UMA APROXIMAÇÃO DOS ASPECTOS

NA CIDADE DE PICOS, PIAUÍ

 

 

4.1 Aspectos Históricos da Educação 
 

o Censo 2010. O Estado po

municípios, e sua população

O desenvolvimento do 

início da colonização do território brasileiro, foi marcado por migrações através das quais o 

colonizador português mantinha ligação 

Ceará, funcionando como entreposto de regiões para deslocamento de gado.

No período provincial, em detrimento das situações sociais e locais próprias da 

província, tais como o distanciamento entre os núcleos populaci

demográfica no Piauí, autores como Nunes (1972) e Camilo Filho (1986) atribuem, como 

Figura 3: Localização da cidade de Picos 

Fonte: Sítio da Prefeitura Municipal de Picos, 2010. 
( http://www.picos.pi.gov.br/conhecapicos.asp

- CAPÍTULO IV - 

APROXIMAÇÃO DOS ASPECTOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

NA CIDADE DE PICOS, PIAUÍ  

a Educação no Estado do Piauí 

 

O Piauí é caracterizado 

por ser um dos estados mais pobres da 

federação. Está situado na região do 

semi-árido nordestino, assolado por 

constantes secas ao longo dos últimos 

séculos. Possui o Índice de 

Desenvolvimento Humano 

classificado em 0,721, numa escala 

que varia de 0 a 1, ocupando o 25º 

lugar no ranking dos 27 estados 

brasileiros (IBGE, 2010).

localizado na Região Nor

país. Sua capital é a cidade de 

Teresina, que possui uma população 

de 814.439 habitantes

O Estado possui uma área de 251.576,644 km², nela se encontram 224 

sua população supera a marca dos três milhões de habitantes

O desenvolvimento do Estado do Piauí é basicamente tardio

início da colonização do território brasileiro, foi marcado por migrações através das quais o 

colonizador português mantinha ligação com outras províncias do Brasil, como 

Ceará, funcionando como entreposto de regiões para deslocamento de gado.

No período provincial, em detrimento das situações sociais e locais próprias da 

rovíncia, tais como o distanciamento entre os núcleos populacionais e a baixa densidade 

demográfica no Piauí, autores como Nunes (1972) e Camilo Filho (1986) atribuem, como 

Localização da cidade de Picos – Piauí. 

Sítio da Prefeitura Municipal de Picos, 2010.  
http://www.picos.pi.gov.br/conhecapicos.asp ). 
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DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

O Piauí é caracterizado 

por ser um dos estados mais pobres da 

federação. Está situado na região do 

árido nordestino, assolado por 

tantes secas ao longo dos últimos 

séculos. Possui o Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH 

classificado em 0,721, numa escala 

que varia de 0 a 1, ocupando o 25º 

lugar no ranking dos 27 estados 

IBGE, 2010). O Piauí está 

localizado na Região Nordeste do 

ua capital é a cidade de 

que possui uma população 

de 814.439 habitantes, de acordo com 

, nela se encontram 224 

milhões de habitantes (IBGE, 2010). 

é basicamente tardio, sendo que desde o 

início da colonização do território brasileiro, foi marcado por migrações através das quais o 

s províncias do Brasil, como Maranhão e 

Ceará, funcionando como entreposto de regiões para deslocamento de gado. 

No período provincial, em detrimento das situações sociais e locais próprias da 

onais e a baixa densidade 

demográfica no Piauí, autores como Nunes (1972) e Camilo Filho (1986) atribuem, como 
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uma das causas do atraso da instrução no Piauí, a atuação dos jesuítas que nesta Província, 

viveram mais como senhores das fazendas herdadas do que propriamente como educadores. 

No que se refere à Educação, devido ao grande investimento nas fazendas para o 

direcionamento da criação de gado, até meados da primeira década de 1800, verifica-se 

sempre a existência de tentativas de implantação da atividade educacional formal no Piauí, 

porém essas tentativas restringiram-se, considerando as dificuldades existentes, aos principais 

centros populacionais da época como as cidades piauienses como Oeiras, Campo Maior e 

Parnaíba. A primeira notícia que, até então, se tem a respeito da Educação formal, na 

povoação da região de Picos, conforme Vieira (2005), somente no ano de 1851, foi nomeado 

um professor da cadeira das primeiras letras, período este em que o povoado foi elevado a 

Freguesia, pela Resolução Civil nº. 308 de 11 de setembro. Em 1886 chegou à vila a primeira 

professora normalista e anos depois, precisamente em 1900, foi criada uma vaga de professor 

público municipal para ministrar aulas no povoado Genipapo. 

Com o término do período Monárquico, a Província do Piauí oferecia um sistema 

de ensino público em situação pouco animadora, formada por uma trajetória de tentativas, 

erros e indefinições, sem que se consiga apresentar, de forma concreta uma estrutura oficial 

do ensino. Já com o advento da proclamação da República no Brasil, foi lançado um projeto 

de reorganização social do País a partir de estabelecimento de outra forma de poder. Na nova 

modalidade de governo, desaparece a figura do Imperador e surge uma nova estrutura 

governada pelo Presidente. O Piauí sai do centralismo imperial para a organização do Estado 

nos moldes federativos. 

 

4.2 A Cidade de Picos e seus Aspectos Históricos na Educação 
 

 

Por conta da imensidão do espaço e das facilidades de penetração proporcionada 

pela caatinga nordestina, imensas boiadas baianas espalhavam-se ao longo do território do 

Piauí. Os currais instalados nas diversas regiões atraíam outras pessoas, na busca de terras 

ainda não ocupadas, se aventurando pelo sertão piauiense, dando origem a muitas cidades. 

Essa movimentação constante pelos caminhos que margeavam a povoação fez 

com que a localidade considerada na época ideal para o descanso das comitivas de gado, 
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“crescesse rapidamente, tão logo recebendo o título de vila” (DUARTE, 2001, p. 7). O 

criatório de gado vacum, na região do Piauí, ocorreu, em parte, por conta de algumas 

condições geográficas características desta região do País, conforme ainda cita Prado Júnior 

(1999). 

Nesta região, o povoamento ocorreu por meio dos criadores de gado, com a 

montagem dos primeiros engenhos de cana de açúcar no Brasil. Com a instalação do Governo 

Geral na Colônia teve início a expansão da pecuária no Nordeste brasileiro, especificamente 

no sertão, compreendendo a região que vai do Médio São Francisco até o Rio Parnaíba, nos 

limites dos Estados do Piauí e Maranhão. 

Para Neto (2003), alguns desses aventureiros chegaram a essas partes do sertão 

em meados do século XVIII e fizeram a travessia em condições desgastantes provocadas pelo 

clima semi-árido. Por volta de 1712, os irmãos Borges Leal vieram de Portugal para a Bahia e 

tempos depois, na década de 1740, chegaram ao Piauí, trazendo escravos e gado e ocupando 

grandes áreas de terras. Já em meados do século,  

um dos filhos de Francisco Borges Leal Marinho, de nome Félix Borges Leal, 
chegou à região de Picos-PI e se apossou de grandes terras, fundando ali uma de 
suas mais importantes fazendas, denominada “Fazenda Curralinho”, situada e 
cercada por montes Picosos que inspiraram a denominação de PICOS. O processo 
de povoamento dessa região deveu-se ao desdobramento da Fazenda Curralinho por 
outras fazendas instaladas na região, proporcionando maior impulso no crescimento 
do povoado (NETO, 2003, p. 169). 

A cidade de Picos, localizada na região central do Piauí, inicialmente, localizava-

se à margem direita do Rio Guaribas, rodeada de montes picosos que lhe renderam o seu 

nome. Atualmente o Rio Guaribas corta todo o centro da cidade. Sobre o aspecto histórico, 

desde seu povoamento até a elevação de categoria de cidade, Sousa (2005) descreve: 

O início do povoamento deu-se com a vinda de compradores de cavalos, originados 
de Pernambuco e Bahia. O primeiro lugar a ser devassado foi o atual município de 
Bocaina, em que Antonio Borges Marinho edificou, em 1754, uma capela, a qual 
ainda existe. Em 1851, erigiu-se a freguesia no Povoado sob a invocação de Nossa 
Senhora dos Remédios. Em 20 de dezembro de 1855, foi elevada à categoria de vila 
pela Resolução provincial nº 397, sendo desmembrada de Oeiras e ficando na ordem 
judiciária de Jaicós. Em 1859, a cidade de Picos foi edificada no local onde ficava 
localizada a fazenda de gado da família de Félix Borges Leal, português vindo da 
Bahia que instalou a fazenda Curralinho às margens do rio Guaribas. Como a 
maioria das cidades do Piauí, Picos surgiu da combinação fazenda, curral e capela. 
Em 12 de dezembro de 1890, foi elevada à categoria de cidade (SOUSA, 2005, p. 
20). 

Por ser uma região onde prevalecia a existência de fazendas era marcante a figura 

do vaqueiro, numa sociedade em que a criação do gado e a agricultura de subsistência eram os 



74 

 

principais meios de sobrevivência, a Educação que formava o vaqueiro era informal, através 

das vivências do dia a dia em meio às atividades de pastoreio. Não havia necessidade de 

aprender a ler ou escrever em meio a tantas atividades rotineiras e pela necessidade de 

aprendizado das tarefas do cotidiano. 

Baseada nessa evolução histórica de povoamento até cidade, conforme relata 

Vieira (2005, p. 26), inicialmente, na povoação, “onde o ideal de homem se revelava através 

da imagem do vaqueiro, do criador e negociador de gado”, não se encontrou nenhum indício 

de transferência do saber através de situações características de escola. 

No ano de 1855, a sede da Freguesia dos Picos foi elevada à Vila. As informações 

relativas a Picos, na segunda metade do século XIX evidenciam a existência de um núcleo 

populacional em crescimento, com um comércio de movimentação relativa que se 

intensificava no dia de feira. A atividade pastoril continuava responsável pela economia do 

município, embora já se praticasse uma lavoura em grande escala. 

Neste período ainda, a prática corriqueira de contratação e demissão dos 

professores era produto da presença patrimonialista do Estado, como relata Vieira (2001). E já 

no final do século XIX, impelida pelos ares da República, a Vila dos Picos ganha o título de 

cidade, em 12 de dezembro de 1890. Porém continuou a prática de uma Educação Pública 

precária, mesmo para uma população de vaqueiros, sem interesse pelas atividades de ensino 

formal. As alterações administrativas pouco influenciaram no sistema de ensino da vila, visto 

que fazia parte do sertão nordestino, onde as transformações ocorriam lentamente. 

Após a proclamação da República no Brasil, numa nova reorganização social do 

País, estabelecia uma nova forma de poder, desaparece a figura do Imperador e surge a 

estrutura governada pelo Presidente, assim, o Piauí sai do centralismo imperial para a 

organização do Estado nos moldes federativos. 

Com o espaço físico constituído e oficializado como município de Picos e um 

sistema de organização político-administrativa consolidada, é estabelecida a necessidade de 

novas formas de organização, normatização e regulação interna dos Municípios. 

Picos era, na época, uma comunidade com características predominantemente 

rurais, sem aspectos similares às cidades mais desenvolvidas do País, pois no início da cidade 

de Picos a maioria da população era formada por agricultores, mesmo que pessoas exercessem 



75 

 

outras atividades comerciais como os donos de lojas, quitandas, ainda assim trabalhavam, 

também, como agricultores e criadores de gado. Nesse contexto, as atividades de Educação 

formal também mantinham semelhanças com as que existiam no período Imperial.  

Por volta do início 1900, com a descentralização da Educação brasileira, 

promovida pelo sistema político republicano, é que se faz notar uma pequena expansão das 

escolas de ensino primário em Picos. Somente em fins da década de 1920, com a fundação do 

primeiro grupo escolar, subsidiado pelos cofres do Estado, é que se observam mudanças na 

estrutura do ensino. 

Na década de 1920, a cidade de Picos ainda era tida como uma “cidade rural”, 

apresentando esses aspectos por muito tempo, a atividade rural foi se transformando na 

medida em que a densidade da população urbana ficou mais intensa e outras atividades 

comerciais despontaram e se destacaram. Nesse período da República surge mais uma 

atividade econômica na cidade, além da pecuária, a agricultura passa a ter um destaque, 

deixando de ser apenas de subsistência. A lavoura passou a ser uma atividade superior à 

pastoril, sendo que a agricultura, nessa década, passa a ser a principal ocupação da população 

de Picos. Nesse período surgem algumas usinas de beneficiamento, tais como: a maniçoba, 

algodão e arroz (VIEIRA 2001, p.71). 

Até meados de 1940, ainda existia a figura do mestre ambulante, trabalhando em 

fazendas afastadas da sede do município. Por não existir um número considerável de escolas 

primárias públicas em Picos e ausência do ginásio no município, ocorreu a migração das 

crianças e dos jovens picoenses de famílias de posses, para outras localidades, em busca de 

estudos mais elevados. 

A cidade de Picos, sem meios de comunicação por vias internas com os grandes 

centros permaneceu isolada do País. A atividade industrial foi pouco desenvolvida na região, 

até meados da década de 1950, e neste período, sem crescimento nessa área, e com o processo 

de integração entre as regiões Sudeste e Nordeste, ocorreu o inverso, a região nordeste passa a 

ser importadora de produtos manufaturados do sudeste. Duarte (2002) relata que em 

decorrência da integração do Nordeste com o Sudeste e, também devido à dificuldade de 

concorrência com unidades industriais paulistas mais modernas e capazes de produzir em 

maiores escalas, as poucas indústrias de processamento e transformação de Picos foram 
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desaparecendo e a cidade foi adquirindo características comerciais, favorecidas, entre outros 

fatores, pela localização e pela malha viária.  

Restava ao município de Picos voltar-se, então, para a atividade que a sua 
localização estratégica lhe oferecia: o comércio. Antigo local de entroncamento dos 
caminhos por onde transitavam as boiadas foi-se, aos poucos, transformando-se em 
um entroncamento rodoviário e em um pólo comercial”. Esta atividade tipicamente 
comercial, de grande porte, predomina até os dias atuais (DUARTE, 2002, p. 22). 

Por estar situada numa localização privilegiada de entroncamento rodoviário, 

sendo o segundo da região Nordeste, perdendo apenas para Feira de Santana, na Bahia, sua 

movimentação é intensa, principalmente no horário da manhã, onde é registrado um 

movimento intenso na área comercial e na área de saúde, de pessoas oriundas de 52 cidades 

que compõem a microrregião de Picos, num raio de aproximadamente 100 quilômetros. 

Em relação às atividades econômicas, o impulso maior que a cidade recebeu 

aconteceu após a década de 1970, através da pavimentação asfáltica das BRs 316, 407 e 020, 

que cortam diversas cidades e dão acesso ao município, num espaço privilegiado de grande 

entroncamento rodoviário. Esta pavimentação das vias de acesso à cidade também favorecem 

a expansão do comércio, promovendo uma comunicação com quase todos os estados 

brasileiros. 

Na Lei Orgânica do Município de Picos (PICOS, 1990), no seu capítulo IV que 

trata da Família, da Educação, da Cultura, do Desporto e do Lazer no artigo 160, determina 

que é dever do município com a Educação será efetivado mediante a garantia de: I – Ensino 

Fundamental, obrigatório e gratuito inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade 

própria; II – Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Ainda no 

artigo 166, o município manterá o professorando municipal em nível econômico, social e 

moral à altura de suas funções. Já no Artigo 167, cita que o município aplicará, anualmente, 

nunca menos que 30% (trinta por cento), da receita resultante de impostos, compreendida e 

proveniente da transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

4.3 A Cidade de Picos nos Anos 2000 

 

A cidade de Picos, privilegiada pela localização, hoje conhecida como segundo 

maior entroncamento rodoviário do Nordeste, firmou-se como cruzamento de alguns dos 
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caminhos das migrações que cortavam o sertão nordestino, por onde passavam comerciantes e 

vaqueiros provenientes, principalmente, das províncias do Pernambuco e da Bahia. 

A cidade tem um vasto campo que já vem sendo explorado, por meio das 

potencialidades existentes na região, oportunizando o crescimento comercial, tendo como 

destaque a exportação do mel de abelha e a castanha de caju. Dispõe também da oferta de 

bens e de serviços tanto público como privado, que atendem além da população local, as 

cidades vizinhas, na oferta de empregos através do comércio. 

A cidade de Picos está situada sobre a Bacia Sedimentar do Parnaíba, ocupando 

uma área total de 834,71 Km² (IBGE, 2010), situada na Mesorregião do sudeste piauiense, 

numa área climática tropical muito quente e semi-árida, um regime pluviométrico 

caracterizado por dois períodos bem definidos: um chuvoso e um seco. A vegetação é do tipo 

não florestal, predominantemente arbustivo, decíduo, caatinga arbustiva, de modo que o 

bioma e o conjunto de recursos existentes contribuem para consolidar o comércio como 

vocação econômica, sendo a cidade caracterizada tipicamente pela atividade comercial, na 

venda de produtos no atacado e no varejo, sendo a segunda cidade no estado do Piauí a 

arrecadar mais impostos, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 

Federal do Piauí (SINTUFPI, 2011). 

Em termos populacionais, em 10 anos a cidade de Picos passou de 68.974 a 

73.417 habitantes, havendo um aumento de 6% (seis por cento) da população neste período. A 

cidade ocupa o terceiro lugar em população no estado. Deste total de habitantes, 79,40% se 

concentram na zona urbana, o que equivale a 58.295 pessoas e 20,60%, ou seja, 15.122 

habitantes na zona rural (IBGE, 2010). 

Na área educacional a cidade conta com rede de ensino público Federal, Estadual 

e Municipal, além do ensino privado do Ensino Infantil ao Médio. No Ensino Superior possui 

uma Universidade Federal do Piauí (UFPI), uma Universidade Estadual do Piauí (UESPI), um 

pólo do Instituto Superior de Educação Antonino Freire (ISEAF) e um Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). 

Na Educação Pública Municipal, de acordo com informações da Secretaria 

Municipal de Educação, existem 26 escolas municipais na Zona Urbana e 45 escolas na Zona 

Rural, contudo, 03 (três), estão paralisadas. Ainda possui um total de 08 (oito) creches, sendo 

05 (cinco) na Zona Urbana e 03 (três) na Zona Rural. 
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Tomando como base a taxa de alfabetização no Brasil, é importante para verificar 

os índices da situação educacional do país. Segundo os resultados do Censo 2000, 

aproximadamente 84% da população brasileira, com cinco anos ou mais de idade, eram 

alfabetizados. Desta forma foi encontrado um percentual de 16% de não-alfabetizados, o que 

equivale a dizer que aproximadamente 24 milhões de brasileiros não sabiam ler e escrever 

neste ano (IBGE, 2000). 

Neste mesmo período e segundo informações coletadas no Plano Municipal  de 

Educação (2005), do total de habitantes 73,2% eram alfabetizados e 26,7%, que 

correspondiam a 18.437 habitantes constituíam a população não alfabetizada na cidade de 

Picos. Ressalta-se que nesse período de 2000, a cidade de Picos obteve um índice diferente do 

destacado no país, revelando ainda um contingente populacional significativo desprovido de 

escolarização. 

O desenvolvimento econômico, alinhado às mudanças legais advindas da Lei de 

Diretrizes e Bases, de 1996, imprimiu significativas mudanças na política de Educação. Para 

cumprir tais exigências legais, o município de Picos é constituído de uma grande rede de 

ensino público, sem prejuízo das iniciativas que formam a rede privada. No âmbito da 

Municipal a cidade dispõe de 71 escolas, a rede estadual possui 17 escolas e a rede particular 

conta com 15 escolas, para atender os níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio. 

Quanto à rede pública municipal, o financiamento educacional, mediante as 

exigências da legislação, tem motivado gestores, nos seus planejamentos, a abertura de vagas, 

com o aumento do número de escolas e diminuição dos índices de evasão escolar, conforme 

será abordado a seguir. 
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- CAPÍTULO V - 

O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE 

PICOS, PIAUÍ  

 

5.1 Caracterizando o Financiamento Educacional no Município de Picos 

 

 

Como foi visto no capítulo anterior, uma pequena introdução ao processo 

histórico da Educação no estado do Piauí, quando foi apresentada também uma evolução 

histórica mais apurada da Educação no município de Picos, demonstrou-se que a cidade teve 

seu desenvolvimento voltado para a agricultura de subsistência e a criação de gado, com uma 

Educação precária. A cidade era tida como rural e somente no final da década de 1920 é que 

foi criado o primeiro grupo escolar, subsidiado pelos cofres do governo do estado. 

Ainda no capítulo anterior tratou-se de mostrar que a cidade de Picos teve uma 

atividade industrial pouco desenvolvida na região, e a partir de meados de 1950, a atividade 

comercial passa a ocupar destaque, favorecido, principalmente, pela localização do município 

e pela malha viária existente, tendo contato com diversas regiões do Brasil. 

Na década de 1990 observa-se que a Educação, como política pública, é destaque 

na Lei Orgânica do Município, em observância à hierarquia das leis, no que diz respeito à 

destinação de 30% da receita resultante da arrecadação de impostos e proveniente da 

transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino, um percentual bem acima do 

especificado pela Constituição Federal. 

Observa-se que, no período pesquisado (2005 a 2008), que o financiamento da 

Educação no Município de Picos ocorre com o planejamento que acontece a partir das 

necessidades de atingir metas, sendo fixadas na Lei do Orçamento Anual no município com 

os recursos previstos em lei através da arrecadação de impostos municipais e complemento 

com recursos oriundos do Governo Federal, também previsto pela legislação. 

Através dos dados coletados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP (2009), o Brasil gastou com Educação cerca de 5% (cinco por cento) do 

seu PIB (Produto Interno Bruto), de onde se encontra também uma progressão de 

investimento desse Produto Interno Bruto em torno de 0,5% (meio por cento) a cada quatro 



81 

 

anos a partir de 1996 com o advento da Emenda 14/96, que instituiu o Fundo Nacional de 

Manutenção e Desenvolvimento do ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF), regulado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Convém ressaltar, entretanto, que antes da Constituição Federal (1988), a 

Educação pública já era financiada, em níveis próximos aos 5% (cinco por cento) do PIB, 

porém, sem a devida distribuição de prioridades entre as esferas administrativas e basicamente 

um inatingível controle social mínimo. 

Portanto, o conjunto legal, partindo do artigo 212 da Constituição Federal de 

1988, determina 25% (vinte e cinco por cento) da aplicação das receitas de impostos para a 

Educação Básica, sendo que, 15% (quinze por cento) devem ser destinados obrigatoriamente 

ao Ensino Fundamental até que se atinja a universalização e correção da distorção idade/série 

dessa modalidade, a cargo prioritariamente dos municípios em parceria com os estados. 

A metodologia para o atingimento dessas ousadas metas, ainda em andamento, 

tem sido a instituição do fundo contábil a partir de receitas de impostos e transferências, 

vinculados a um valor per capita/aluno, reajustado a cada ano pelo MEC, sendo que, os 

municípios e estados que não conseguirem receita tributária compatível com o estabelecido 

recebem complemento da União, no sentido de equacionar as diferenças regionais existentes.  

Foi nessa perspectiva que o município de Picos registrou uma considerável 

progressão no número de matrículas no Ensino Fundamental, bem como, uma melhor 

articulação entre as esferas administrativas, possibilitando ações sistêmicas até então 

inexistentes. Esse aumento do registro do número de matrículas foi observado no período 

pesquisado, conforme o crescimento no período de 2005 a 2008, observado a seguir: 

Gráfico 1: Número de Alunos – Ensino Fundamental (2005 a 2008), Picos (PI) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Picos. Adaptado pelo Autor 
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Esse aumento no fluxo de matrículas ocasionou à necessidade do aumento do 

número de escolas da Rede Municipal de Ensino. Com o aumento do número escolas que são 

consideradas como as principais ações desde a instituição do Fundo Contábil para 

financiamento, o gráfico seguinte mostra o registro do crescimento do número de escolas 

municipais no período investigado.  

 
Gráfico 2: Número de Escolas – Ensino Fundamental (2005 a 2008), Picos (PI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Picos. Adaptado pelo Autor 

 

O aumento das matrículas (1658) e a construção de novas escolas (07) 

favoreceram o crescimento educacional na cidade de Picos neste período, contudo pelo 

período de tempo apresentado, de quatro anos, percebe-se que este aumento tanto no número 

de matrículas, quanto no número de escolas poderia ter sido superior. 

Esses recursos para construção das escolas supracitadas vieram do repasse da 

arrecadação de impostos e do fundo constitucional. Em destaque o fundo criado pela Emenda 

Constitucional nº. 53, de 2006, denominado de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), aprovado em 

06 de dezembro de 2006, tem por objetivo proporcionar a elevação e uma nova distribuição 

dos investimentos em Educação. Amplia o espaço de atendimento do então vigente Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), que vigorou até final do ano de 2006 e permitia investimentos apenas no Ensino 

Fundamental nas modalidades regular e especial. Já o FUNDEB é garantia da Educação 

Básica a todos os brasileiros, da creche ao final do Ensino Médio, inclusive àqueles que não 
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tiveram acesso à Educação em sua infância, que serão contemplados nos Ensino de Jovens e 

Adultos (EJA). 

O FUNDEB amplia o espaço de atendimento do ensino fundamental (6/7 a 14 

anos), vindo também a alcançar a Educação Infantil (creches e pré-escolas, crianças de idade 

de 0 a 5/6 anos) e o ensino médio (idade de 15 a 17 anos) em todo o país. Contempla um total 

de 48 milhões de brasileiros de 0 a 17 anos e ainda os que não puderam se servir da Educação 

na faixa etária “ideal”, através do EJA. Esse Fundo da Educação Básica foi regulamentado 

pela Medida Provisória nº. 339, de 2006, convertida depois na Lei nº. 11.494, de junho de 

2007, denominada Lei do FUNDEB. 

De modo gradual, o FUNDEB iniciou sua operação em janeiro de 2007, com 

vigência de 14 anos, a partir do primeiro ano da sua implantação. Os percentuais de 

contribuição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o FUNDEB sobre as 

receitas de impostos e transferências especificadas pela Emenda Constitucional n.º 53/06 

elevaram gradualmente, de forma a atingir 20% em três anos, quando o FUNDEB esteve 

plenamente implantado. 

Os impostos próprios do Município estão exonerados do Fundo, porém, deverão 

obedecer à constituição que diz que 25% sejam aplicados, todo ano, nos níveis de aprendizado 

atribuídos ao governo local: a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (art. 211, § 2º da 

Constituição Federal). Nesse caso, 25% da arrecadação dos impostos: IPTU (Imposto de 

Propriedade Territorial e Urbana), ISS (Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza) e 

ITBI (Impostos sobre Transmissão de Bens e Imóveis), deverão ser aplicados na Educação. 

Como efeito, foi observado que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impõe 

um novo comportamento para os gestores na administração pública, a partir de um 

acompanhamento mais detalhado das receitas e despesas, buscando cada vez mais superávits, 

ou seja, a receita maior que a despesa, em busca de resultados positivos para a gestão pública, 

e que estes se transformem em benefícios para a população na prestação de serviços públicos 

que atendam as sua necessidades. 

Esse efeito da lei mudou a visão do gestor público, a responsabilidade do 

gerenciamento da contas públicas aumentou, fez com que o gestor tenha uma postura mais 

técnica no manejo das contas públicas, seja na previsão de arrecadação, assim como na 

fixação de despesas. Como demonstra tabela abaixo, houve um aumento da arrecadação dos 
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impostos municipais, no período pesquisado, que estão diretamente relacionados com o 

repasse de 25% para a Educação no município, ocasionando a elevação dos investimentos 

nessa área acima da expectativa. 

Tabela 1: Resumo da Receita Própria do Município de Picos – em R$ 

Fonte  Ano de 2005  Ano de 2006  Ano de 2007 Ano de 2008  Total do Período  

ISS 1.327.680,49 1.774.753,96 2.217.584,39 2.524.413,09 7.844.431,93 

IPTU 434.004,77 532.235,46 529.960,21 503.825,47 2.000.025,91 

ITBI 144.051,20 174.589,18 182.727,27 219.718,93 721.086,58 

TOTAL 1.905.736,46 2.481.578,60 2.930.271,87 3.247.957,49 10.565.544,42 
25% do Total  476.434,12 620.394,65  732.567,97  811.989,37  2.641.386,11  
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças do Município de Picos. Adaptado pelo autor 

 

Conforme o resumo da Receita Própria do Município de Picos, no período de 

2005 a 2008, o resultado da arrecadação de tributos, dentre esses, impostos e taxas, registrou 

um crescimento na arrecadação dos impostos que, conforme a legislação constitucional deve 

destinar 25% para Educação, quais seja o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana 

(IPTU), o Imposto sobre Serviços (ISS) e o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis 

(ITBI) no período estudado. Conforme os dados são apresentados a seguir, um crescimento 

progressivo no total de arrecadação de receitas próprias do município entre os anos de 2005 e 

2008 de 70,43%, ao destinar, em relação ao período, o valor total de R$ 2.641.386,11 para 

Educação no âmbito municipal urbano e rural. 

Percebe-se, de fato, um direcionamento através de uma maior responsabilidade 

em gerir as contas públicas, obedecendo aos princípios básicos que são planejamento, 

controle e gestão dos recursos públicos através das metas apresentadas e acompanhamento 

dos relatórios. 

Ainda no orçamento, são observados os critérios para o uso do FUNDEB, que 

devem ser dispostos em 60% do total para pagamento de salários de profissionais no exercício 

de atividade de magistério e capacitação e 40% para ações de manutenção e desenvolvimento 

do Ensino Fundamental, na construção e reforma das escolas, compra de material didático e 

equipamentos. É importante ressaltar que a estrutura normativa engessa as diretrizes e o 

emprego dos recursos, mas não especifica o modo de fazer.  
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Conforme mostram dados coletados no orçamento do município, as receitas 

originadas do FUNDEF e FUNDEB também cresceram, de R$ 4.337.266,73 no ano de 2005 

para R$ 9.962.251,80 no ano de 2008, considerando um aumento de 129%, entre o primeiro e 

último ano do período observado. 

Gráfico 3: Repasses do Fundo Constitucional (2005-2008), Picos (PI). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Câmara Municipal de Vereadores de Picos. Adaptado pelo Autor. 
 

É necessário lembrar que a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal tornou-

se um mecanismo do governo brasileiro na tentativa de evitar que prefeitos e governadores 

endividem as cidades e estados mais do que conseguem arrecadar com impostos. Ao longo 

dos quatro anos de gestão observados, houve um acréscimo de receitas originadas da 

arrecadação de impostos e também dos repasses, proporcionando assim uma continuidade dos 

planejamentos a médio e longo prazo, fato contrário ao que ocorria antes da vigência da lei. 

Esta medida foi necessária para evitar que ao final da gestão houvesse início de obras de 

grande porte deixando dívidas para os seus sucessores. 

O crescente aumento do repasse do fundo constitucional proporcionou melhores 

condições de planejamento para os gestores, sendo que os incentivos do governo federal 

aumentaram com o passar dos anos. 

 

 

5.2 A Gestão dos Recursos Públicos Destinados à Educação Municipal 

 

 

Considerando a relevância do planejamento por meio dos orçamentos, os recursos 

públicos são neles detalhados, de acordo com suas funções e órgãos. Como já descrito 
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anteriormente, a necessidade de planejá-los corretamente é imprescindível, pois da execução, 

controle e avaliação do orçamento dependem a manutenção e o desenvolvimento dos bens 

públicos, e neste caso, a Educação do município. 

No que diz respeito à gestão dos recursos destinados à Educação nos municípios, 

essas informações estão assinaladas na Constituição Federal de 1988 e na LDB de 1996. 

Essas informações encontram-se vinculadas aos pressupostos legais que tratam da democracia 

participativa e buscam estabelecer instrumentos para autonomia da escola nas áreas financeira 

e administrativa. 

Nesses termos, seriam princípios norteadores da gestão dos recursos destinados à 

Educação nos municípios a tomada de decisão e a implementação de ações. Essa necessidade 

de surgirem novas formas de desempenho das políticas educacionais requer das autoridades 

municipais envolvidas com o ensino, a aquisição de um conjunto de informações e 

conhecimentos administrativos para melhor gerir os recursos destinados à Educação, e dentre 

esses o planejamento merece destaque. 

Para que a gestão dos recursos funcione a partir de outras operacionalizações, 

secretários de Educação, diretores, supervisores e professores são chamados a desempenhar 

novas funções dentro da escola, atuando como colaboradores criativos do processo de gestão 

de recursos a partir do que fora planejado e orçados. É função das secretarias municipais de 

Educação a articulação de pessoas para gerenciar um volume enorme de recursos, e que estes 

sejam bem utilizados em benefício da grande clientela, denominada de alunos. 

A LDB, lei promulgada em dezembro de 1996, amplia o ordenamento 

constitucional, determina normas de gestão democrática que possam atender as necessidades 

de cada lugar e os princípios de participação dos profissionais na elaboração do projeto 

pedagógico da escola e da comunidade escolar em conselhos escolares, assim a referida lei 

reafirma a participação dos pais, não mais como controladores dos serviços do Estado, mas 

como auxiliares no processo educacional, já que a Educação oferecida na escola perpassa por 

todas as instituições sociais, inclusive a família. Então, pode-se afirmar que a Educação teve 

avanços após a Constituição Federal de 1988, passando a ser entendida como um Direito 

Social, e que com a LDB a sociedade civil passou a ter maior participação na elaboração de 

políticas educacionais.  
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No que se refere às parcelas mínimas e máximas de aplicação dos recursos, a 

legislação do FUNDEB manteve o que já estava previsto anteriormente pelo FUNDEF, o que 

corresponde a 60% dos recursos, que devem ser destinados à realização de gastos com 

salários dos docentes que atuam nas atividades de sala de aula. Já a parcela máxima de 40% 

permanece vinculada à realização de despesas de investimento em aquisições de materiais 

didáticos, infra-estrutura, pagamentos de salários dos demais profissionais da Educação que 

não estejam diretamente ligados às atividades de ensino e outras despesas de manutenção. 

No Brasil, o FUNDEB promoveu um aumento dos recursos alocados pela União 

que eram menos expressivos em comparação ao FUNDEF. O aporte do governo federal 

passou de R$ 2 bilhões em 2007; R$ 3 bilhões em 2008; e R$ 4,5 bilhões em 2009. O total de 

recursos previstos, após o início do quarto ano de vigência do FUNDEB, chegou a 50 bilhões, 

sendo que esses valores estão refletidos nos planejamentos da Educação dos municípios 

brasileiros, nos orçamentos municipais, no aumento do investimento em Educação, 

evidenciados pelo resultado do planejamento da Educação através da lei orçamentária do 

município de Picos. 

Eis porque o planejamento vivenciado em todas as suas fases se torna 

imprescindível, conforme a abordagem a seguir dos orçamentos no período pesquisado. 

 

 

5.3 Orçamentos no Município de Picos nos Anos de 2005 a 2008 

 

 

Ao analisar o ciclo orçamentário de uma gestão é relevante lembrar que para um 

país ser caracterizado como evoluído, dando lição de maturidade na aplicação dos recursos 

que arrecada através de um sistema tributário em todo o país, em benefício da atividade 

financeira do Estado e em prol da população, espera-se que os seus gestores observem a 

legislação vigente, utilizem técnicas de planejamento e apliquem de forma maciça o que 

arrecadam de tributos, a receita estimada, em Educação, zelando pelo bem estar da sociedade, 

aplicando em serviços públicos, como em escolas e no ensino de um modo geral. 

Para verificar os efeitos da legislação no planejamento, nesta pesquisa, a análise 

documental dos dados dos orçamentos do Município de Picos foi observada entre os anos de 
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2005 a 2008, por corresponder a uma gestão completa mais recente, que envolve um ciclo 

orçamentário do período estudado. 

Os Orçamentos do município são demonstrados através de encaminhamento do 

Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo e encaminhado ao Poder Legislativo, 

obedecendo às leis vigentes e prazos estabelecidos, de acordo com a Constituição Federal e 

também com a Lei Orgânica do Município. 

As receitas do município são originadas mediante a arrecadação de tributos, 

suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, sendo dividida em Receitas 

Correntes e Receita de Capital. As receitas correntes correspondem às receitas tributárias, de 

contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, de transferências correntes e 

outras receitas correntes, onde deste total são realizadas deduções de receitas. Quanto às 

receitas de capital, essas correspondem às operações de crédito, alienação de bens, 

amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. 

Para o ano de 2005, de acordo com o protocolo nº. 59/04, encaminhado pelo 

Chefe do Poder Executivo do Município de Picos, que contém o Orçamento Programa para o 

exercício de 2005, na ordem do dia da sessão de 26 de novembro de 2004 da Câmara 

Municipal de Vereadores de Picos, aprovado pela câmara e sancionado em 15 de dezembro de 

2004, pelo Prefeito Municipal de Picos, o Senhor José Neri de Sousa, que menciona no artigo 

1º, que “fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Picos – PI para o exercício 

financeiro de 2004, discriminado pelos anexos integrantes da Lei que estima a Receita e fixa 

Despesa do Orçamento em igual valor: R$ 36.434.010,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos 

e trinta e quatro mil e dez reais) (Protocolo 59/04). 

Quanto ao ano de 2006, de acordo com a Lei 2.205 de 06 de dezembro de 2005, 

sancionada pelo Prefeito Municipal de Picos, o Senhor Gil Marques de Medeiros, e aprovado 

pela Câmara Municipal de Vereadores de Picos, o Orçamento da Administração Direta para o 

exercício de 2006 estimou a Receita fixa e a Despesa no valor de R$ 58.082.890 (cinquenta e 

oito milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e noventa reais), demonstrando um aumento na 

previsão orçamentária de 21.648.880,00 (vinte e um milhões, seiscentos e quarenta e oito mil 

e oitocentos e oitenta reais), registrando um aumento percentual de 59,42%, do orçamento de 

2005 para o orçamento de 2006, tanto para receitas como para despesas no município. 
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Nessa proposta orçamentária, a Lei de Responsabilidade Fiscal é citada na 

Mensagem que o Prefeito Municipal relata ao Presidente da Câmara, dizendo que:  

em obediência à Constituição Federal, Constituição Estadual, a Lei Orgânica e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos a V. Exa a Proposta Orçamentária para o 
exercício de 2006. O Município de forma gradativa aperfeiçoa o planejamento, que é 
a viga-mestra da gestão fiscal responsável. Essa elasticidade compatível com a nossa 
realidade, carente de recursos humanos qualificados, permitiu a busca de um 
planejamento com identificação de objetivos e geração de um processo capaz de 
garantir, no tempo adequado, a disponibilidade da estrutura e dos recursos 
necessários para a execução de determinada ação concreta ou atitude decisória 
considerada relevante possibilitando um controle imediato (Mensagem do Prefeito 
Municipal, LOA, de 30 de setembro de 2005). 

Neste mesmo documento denominado de Mensagem do Chefe do Poder 

Executivo ao Chefe do Poder Legislativo demonstra preocupação do gestor e a devida 

importância que é dispensada ao Planejamento de acordo com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal quando enfatiza: “as mudanças ocorreram e vêm ocorrendo nas áreas das contas 

públicas (planejamento, orçamento, contabilidade e auditoria), especialmente com a edição da 

Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000” (Mensagem do Prefeito Municipal, de 30 de 

setembro de 2005). 

O Orçamento para o ano de 2007, através de ofício nº. 152/06, de 29 de setembro 

de 2006, encaminhada pelo Prefeito Municipal de Picos, o Senhor Gil Marques de Medeiros 

ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o Senhor Osvaldo Alves Costa, nos 

termos da Lei Orgânica do Município, foi encaminhado através da Proposta Orçamentária 

para o exercício de 2007, sendo que a referida proposta foi elaborada de acordo com as 

normas de Direito Financeiro contidas na Lei de Finanças Públicas nº. 4.320, de 17 de março 

de 1964 e na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) no contexto dos recursos públicos, o orçamento do Município de Picos para ao 

exercício financeiro de 2007, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 67.418.775,86 

(setenta e sete milhões quatrocentos e dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e 

seis centavos). 

Para o ano de 2007 as previsões do orçamento aumentaram com base nos registros 

dos anos anteriores, a saber: aumento percentual de 16,07% para o ano de 2006 e 85,04% em 

relação ao ano de 2005, tanto para receitas como para despesas no município. 

Demonstrando a preocupação em descrever a receita como foi estimada, partindo 

do princípio que a proposta orçamentária foi projetada levando-se em consideração “o 
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comportamento da arrecadação efetiva até o mês de julho do corrente ano, e, ainda, a 

estimativa fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, no caso do Fundo de Participação 

dos Municípios, a Proposta Orçamentária evidencia alocação de recursos que serão aplicados 

com a finalidade de superar os desafios do Município, atendendo aos anseios da comunidade” 

(Mensagem do Prefeito Municipal, de 26 de setembro de 2006). Sendo através desse exposto 

que se submeteu a Proposta Orçamentária para o ano de 2007 à apreciação dos vereadores, 

pelo Projeto de Lei nº. 2.234, de 10 de novembro de 2006, encaminhado ao Poder Legislativo. 

Para melhor demonstrar, em termos quantitativos, a evolução do orçamento no 

período, as receitas previstas nos orçamentos do município de Picos – PI foram detalhadas de 

acordo com a tabela a seguir, baseada nos orçamentos dos anos de 2005 a 2008.    

Tabela 2: Orçamentos do Município – Receitas 2005 a 2008 – Em R$ 
DISCRIMINAÇÃO ANO 2005 

R$ 
ANO 2006 

R$ 
ANO 2007 

R$ 
ANO 2008 

R$ 
RECEITAS CORRENTES     
Receita Tributária 1.649.500,74 2.145.434,50 3.690.833,99 4.912.769,62 
Receita de Contribuições 0,00 850.000,00 74.315,50 1.550.862,86 
Receita Patrimonial 230.000,00 283.000,00 730.693,55 818.874,81 
Receita Agropecuária 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
Receita Industrial 11.000,00 0,00 0,00 0,00 
Receita de Serviços 300.000,00 0,00 0,00 0,00 
Transferências Correntes 25.312.158,13 39.553.572,00 51.512.502,65 60.428.680,73 
Outras Receitas Correntes 651.000,00 7.500,00 91.071,08 1.997.731,74 
Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 2.750.000,00 1.685.400,00 
A - TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 28.163.658,87 42.839.506,50 58.849.416,77 71.394.319,76 
B - DEDUÇÕES DE RECEITAS (-) - 1.928.625,00 - 2.157.834,50 - 6.046.585,89 - 5.275.082,49 
RECEITA DE CAPITAL     
Operações de Crédito  200.000,00 2.332.000,00 2.588.520,00 0,00 
Alienação de Bens 520.500,00 0,00 0,00 0,00 
Amortização de Empréstimo 400.000,00 0,00 0,00 0,00 
Transferências de Capital 8.828.476,13 15.068.018,00 12.027.424,98 9.177.650,00 
Outras Receitas de Capital 250.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
C - TOTAL DE RECEITA DE CAPITAL 10.198.976,13 17.401.018,00 14.615.944,98 9.177.650,00 
TOTAL DAS RECEITAS (A – B + C) 36.434.010,00 58.082.890,00 67.418.775,86 75.296.887,27 
Fonte: Câmara Municipal de Vereadores de Picos – PI. Adaptado pelo autor. 
 

A Proposta orçamentária para o Município de Picos para o ano de 2008 foi 

sancionada em 18 de dezembro de 2007, analisada no protocolo nº. 45/07, onde a Câmara 

Municipal de Picos decretou no artigo 1º: 

O Orçamento Geral do Município de Picos, para o exercício de 2008, estima a 
Receita e fixa a Despesa em R$ 75.296.887, 27 (setenta e cinco milhões, duzentos e 
noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos, 
compreendendo: I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder 
Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e 
indireta; II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e 
entidade a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos 
instituídos e mantidos pelo poder público (Protocolo 45/07, de 28 de setembro de 
2007). 
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O Orçamento Geral do Município de Picos para o exercício de 2008 contou com 

um aumento de 11,69 % em relação ao ano de 2007, de 26,64 % em relação a 2006 e 106,67 

% em relação a 2005, primeiro ano de referência nesta amostra. 

Em relação ao aumento percentual do orçamento, como demonstrou o gestor em 

aperfeiçoar “o planejamento, que é viga-mestra da gestão fiscal responsável” (Mensagem do 

Prefeito Municipal, de 30 de setembro de 2005), demonstrou-se também, a evolução do 

orçamento no período, procurou-se detalhar as receitas previstas nos orçamentos de acordo 

com a tabela a seguir, em termos percentuais, demonstrando o crescimento das previsões 

orçamentárias para o município de Picos – PI, baseado nos orçamentos dos anos de 2005 a 

2008, analisados da seguinte forma: 

Tabela 3 – Comparativo dos Orçamentos – 2005 a 2008 
COMPARATIVO DOS ORÇAMENTOS – 2005 A 2008 – EM R$     

  2005   2006   2007   2008       
 TOTAL RECEITAS E DESPESAS 36.434.010,00 58.082.890,00 67.418.775,86  75.296.887,27       
 AUMENTO EM %    59,42 16,07 11,69      
Fonte: Câmara Municipal de Vereadores de Picos – PI. Adaptado pelo autor. 

 

No que se relaciona a análise documental dos dados dos orçamentos do Município 

de Picos também foram observadas as despesas entre os anos de 2005 a 2008, envolvendo o 

mesmo ciclo orçamentário do período estudado, sendo que a despesa se dá de acordo com a 

função de governo, distribuída de acordo com o quadro a seguir, sendo a despesa com 

Educação uma das funções a serem observadas nesta pesquisa. Neste caso a Educação é 

tratada como uma política pública, através da observância das despesas fixadas destinadas por 

órgão/unidade no orçamento municipal, como um método de planejamento, alcançando seus 

reais objetivos no município de Picos diante dos reflexos da implantação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a partir de novos comportamentos esperados dos gestores diante do 

planejamento da Educação no orçamento público. 

Quanto aos repasses para a Educação Básica, previstos no Orçamento, no Brasil, a 

aplicação dos mesmos está amparada no artigo 212 da Constituição Federal de 1988, não 

podendo ser inferior a 18% (dezoito por cento) das receitas de impostos da União e 25% 

(vinte e cinco por cento) das receitas de impostos e transferências constitucionais dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, desta forma, através de documentos do poder legislativo, são 

apresentados os orçamentos do município de Picos, onde será dado destaque às informações 

pertinentes aos investimentos que o poder Executivo fixa as despesas em Educação. 
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A participação efetiva dos municípios brasileiros na arrecadação e aplicação de 

recursos públicos para a Educação escolar foi intensificada com os Fundos de natureza 

contábil, conforme anunciado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 

1996, quais sejam: Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério, que vigorou nos anos de 1997 a 2007 e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que 

passou a vigorar no ano de 2008 e se estende até o ano de 2020. 

De acordo com Protocolo n.º 59/04 que encaminha o projeto de lei para aprovação 

da lei orçamentária referente ao ano de 2005, o Prefeito Municipal de Picos estimou a receita 

em R$ 36.434.010,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e dez reais), 

com destaque para a Secretaria de Educação como despesa por órgão/unidades orçamentárias 

no valor de R$ 10.930.203,00 (dez milhões, novecentos e trinta mil e duzentos e três reais), 

atingindo um percentual de 30,0 % do valor total do orçamento e das despesas. 

Como são apresentados, na tabela a seguir, os dados coletados na Câmara 

Municipal de Vereadores de Picos sobre o Orçamento Municipal no período de 2005 a 2008 

no que diz respeito às Despesas fixadas por Órgão/Unidade Orçamentária do Governo. 

 

Tabela 4 – Despesas por Órgão/Unidades Orçamentárias de Governo (2005-2008), Picos (PI). 
DESPESAS FIXADAS POR ÓRGÃO/UNIDADES 

ORÇAMENTÁRIAS DE GOVERNO 
ANO 2005 

R$ 
ANO 2006 

R$ 
ANO 2007 

R$ 
ANO 2008 

R$ 
Câmara Municipal de Vereadores de Picos 2.030.450,00 1.301.434,00 2.314.680,00 2.524.500,00 
Gabinete do Prefeito 1.420.500,00 706.800,00 1.474.800,00 1.521.800,00 
Controladoria Geraldo do Município 0,00 381.000,00 209.000,00 134.600,00 
Fundo Municipal de Previdência 0,00 866.600,00 0,00  
Secretaria Municipal de Planejamento 110.800,00 328.000,00 328.000,00 69.100,00 
Secretaria Municipal de Finanças 612.500,00 756.300,00 650.000,00 1.608.150,00 
Secretaria Municipal de Educação e Fundef 10.930.203,00 9.702.100,00 13.884.808,12 12.948.300,00 
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Comunitária 1.034.500,00 0,00 1.538.436,61 1.212.850,00 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 1.020.800,00 687.100,00 1.042.000,00 952.500,00 
Secretaria Mun. de (Obras), Habitação e Urbanismo 3.599.780,00 13.898.100,00 11.572.550,00 11.716.192,27 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos 942.500,00 1.718.000,00 1.294.000,00 2.378.000,00 
Secretaria Municipal de Saúde 11.484.866,00 19.410.190,00 22.774.241,13 28.027.095,00 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 441.500,00 1.151.000,00 1.205.000,00 1.393.800,00 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 327.500,00 285.500,00 344.000,00 1.078.300,00 
Secretaria Mun. Meio Ambiente (e Recursos Hídricos) 254.500,00 906.000,00 775.000,00 407.900,00 
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio 340.600,00 658.000,00 662.500,00 200.700,00 
Secretaria Municipal de Governo 41.500,00 144.000,00 194.000,00 182.900,00 
Secretaria Municipal de Administração 1.218.411,00 3.253.566,00 6.555.000,00 8.400.200,00 
Fundo Municipal de Assistência Social 623.100,00 1.159.800,00 0,00 0,00 
Reserva de Contingência 0,00 0,00 600.000,00 540.000,00 

TOTAL DESPESAS FIXADAS 36.434.010,00 58.082.890,00 67.418.775,86 75.296.887,27 
Fonte: Câmara Municipal de Vereadores de Picos – PI. Adaptado pelo autor. 
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Historicamente, a Educação chega a um estágio em que a Constituição Federal de 

1988 estabelece vários direcionamentos através de diversas leis que possibilitem a garantia 

dos direitos à Educação, amparadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Plano Nacional 

de Educação, já antecedido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 

Através da análise da Tabela 5 no que diz respeito às informações extraídas sobre 

Educação no período estudado dos anos de 2005 a 2008, pelas Despesas Fixadas na Secretaria 

de Educação e pelo FUNDEF, evidencia-se um desigual controle de aplicação de recursos, 

pois as previsões das referidas despesas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Poder 

Legislativo mostram oscilações de valores para mais e para menos, como podem ser 

esclarecidas na tabela a seguir. 

 

Tabela 5: Despesas com Educação - Receitas e Despesas - 2005 a 2008 
DESPESAS COM EDUCAÇÃO NO ORÇAMENTO - 2005 A 2008 – EM R$ 

  ANO DE 2005   ANO DE 2006   ANO DE 2007   ANO DE 2008  
TOTAL DO ORÇAMENTO 36.434.010,00 58.082.890,00 67.418.775,86 75.296.887,27 
DESPESA COM EDUCAÇÃO    10.930.203,00       9.702.100,00   13.884.808,12     12.948.300,00  
PERCENTUAL EM EDUCAÇÃO 30,00 %  16,70 % 20,59  % 17,20 % 

Fonte: Câmara Municipal de Vereadores de Picos – PI. Adaptado pelo autor. 

 

A publicação dos orçamentos é um mecanismo que está sendo utilizado pelos 

gestores para dar publicidade às ações governamentais planejadas nas despesas fixadas por 

órgão/unidades orçamentárias através das Políticas Públicas de Educação, e executadas em 

favor da população, que irão refletir no planejamento do plano municipal de Educação e no 

plano de ação, que são ações baseadas nas metas e estratégias da Educação a serem implantas, 

em conformidade com os orçamentos, no equilíbrio das receitas e despesas. 

 

 

5.4  O Planejamento Municipal da Educação em Picos 

 

 5.4.1 Plano Municipal de Educação – PME (2005) 

 

 

No ano de 2000, ano que entrou em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

Congresso Nacional aprovou e decretou o Plano Nacional de Educação, Lei de Nº. 10.172, de 

09 de janeiro de 2001, e conforme o artigo 1º, que menciona a duração de dez anos, sendo que 
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a partir da vigência desta Lei as demais unidades da federação deveriam elaborar planos 

decenais de Educação correspondentes. 

O Município de Picos, espelhando-se no Plano Nacional de Educação, apresentou 

no mês de novembro do ano de 2005 o Plano Municipal de Educação, que na sua 

apresentação mostrou que a Educação Municipal na cidade de Picos tem avançado 

significativamente nos diversos níveis e modalidades de ensino, buscando alcançar o grande 

objetivo da universalização do ensino público, gratuito e de qualidade (PICOS, 2005). 

Para verificar a observância de estratégias de planejamento na apresentação do 

plano ainda foi observada que o Plano Municipal de Educação “não é concebido como um 

plano de governo, mas como um plano global do município, que na área de educação, abrange 

todas as suas instâncias” (PICOS, 2005). 

 

 5.4.2 Plano de Ação da Educação no Município de Picos (2006) 

 

 

Como modelo de planejamento realizado na Educação, o Plano de Ação da 

Secretaria Municipal da Educação de Picos, na sua apresentação, aponta as principais metas, 

com um método de planejamento para o ano de 2006 pretendia alcançar. Está apresentado 

como um reflexo do Planejamento Participativo que contou com a colaboração dos 

departamentos e setores da Secretaria Municipal de Educação, gestores de escolas e sociedade 

civil. 

Abordou metas como a capacitação dos profissionais para o desenvolvimento de 

estratégias que minimizassem os altos índices de repetência e evasão. Valorização dos 

profissionais de Educação, melhoria de infra-estrutura da rede municipal de ensino, formação 

processual de cidadãos comprometidos com as exigências do mundo moderno e viabilização 

de estratégias de participação ativa da família no desenvolvimento da escola. 

No referido plano ressaltou-se a Educação como um processo complexo, que 

demanda um esforço coletivo para que aconteça sua efetivação e trouxe o planejamento como 

uma ação indispensável ao desenvolvimento de um trabalho eficiente, contribuindo para 

Educação de qualidade.  
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No Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, os objetivos estratégicos foram descritos 

como: estabelecer a autonomia e a democratização da escola; oferecer uma Educação de 

qualidade através da capacitação continuada dos profissionais envolvidos; promover a 

integração entre família e escola; levantar diagnóstico das principais causas da evasão escolar 

aprontando soluções possíveis para minimizá-las; estabelecer a autonomia e a democratização 

das escolas. 

As metas ficaram apresentadas da seguinte forma: assegurar a elaboração de 

Projetos Políticos Pedagógicos, até o final de 2006; capacitar 90% dos profissionais do Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª séries; diagnosticar causas da evasão escolar em 70,4% das escolas 

municipais; realizar atividades de motivação à participação da família na Educação escolar 

dos filhos; assegurar a elaboração dos projetos políticos pedagógicos até o final de 2006. 

No Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série, os objetivos estratégicos foram descritos 

da mesma forma para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Já as metas ficaram 

apresentadas da seguinte forma: capacitar 90% dos profissionais do Ensino Fundamental de 5ª 

a 8ª séries; diagnosticar causas da evasão escolar em 30,6% das escolas municipais; realizar 

atividades de motivação à participação da família na Educação escolar dos filhos; assegurar a 

elaboração dos projetos políticos pedagógicos até o final de 2006. 

No planejamento da Educação, a partir do plano municipal foi observada uma 

preocupação com os índices diagnosticados, principalmente os índices de evasão escolar, 

aprovação e reprovação dos alunos do Ensino Fundamental. Quanto à evasão escolar, que 

mede a quantidade de alunos que se afastam da escola durante o ano, após o registro de 

matrícula, esse índice, como era de se esperar, através dos planejamentos dos investimentos 

nos orçamentos em Educação, houve uma diminuição de 12,01 % no primeiro ano observado 

para 8,7% para o último ano observado.  

Tabela 6: Percentual de Aprovação, reprovação e evasão na Rede Municipal de Ensino Fundamental, Picos (PI) 

Índices / Anos 2005 2006 2007 2008 
Evasão em Percentual 12,1% 11,0% 9,7% 8,7% 
Aprovação em Percentual 79,8% 78,8% 81,8% 78,3% 
Reprovação em Percentual 20,2% 21,2% 18,2% 21,7% 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. Adaptado pelo Autor. 
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Para o índice de aprovação dos alunos do Ensino Fundamental da 1ª à 8ª série foi 

constatada uma oscilação, sendo que no índice de aprovação houve um aumento, mas no ano 

final do período pesquisado o índice de 78,3% ficou abaixo do índice inicial de 79,8%. 

Quanto ao índice de reprovação dos alunos do Ensino Fundamental da 1ª à 8ª série 

constatou-se uma oscilação de percentual, sendo que no primeiro ano do período observado 

na pesquisa o índice registrou 20,2%, sofrendo um aumento e depois uma diminuição, 

mantendo acima do índice inicial do período com o valor de 21,7%. 

Esses índices observados refletem em resultados de outros índices na Educação 

como é o caso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que foi criado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2007. 

Assim o IDEB é um índice relevante de condução de uma política pública em benefício da 

qualidade da Educação. O índice é medido de 0 a 10, acompanha as metas de qualidade do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para a Educação Básica, ao comparar 

resultados importantes na Educação de aprendizagem, através do fluxo escolar e nas médias 

de desempenho nas avaliações. 

Como meta a ser atingida no Brasil o PDE estabelece que em 2022 esse o índice 

do IDEB no Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema educacional de qualidade 

comparável a dos países desenvolvidos. (INEP, 2011) 

Para uma melhor observação dos efeitos do planejamento e dos investimentos na 

Educação no município de Picos, observou-se o IDEB em duas séries: 4ª Série / 5º Ano e 8ª 

Série / 9º Ano, sendo objeto de observação o índice projetado no Brasil, no Estado do Piauí no 

município de Picos, nos anos de 2005, 2007 e 2009. 

Tabela 7: Relação IDEB Projetado x Observado - 4ª Série / 5º Ano, Picos (PI). 

Índice / 
Ano 

2005 2007 2009 
IDEB 

projetado 
IDEB 

observado 
IDEB 

projetado 
IDEB 

observado 
IDEB 

projetado 
IDEB 

observado 
Brasil  - 3,8 3,9 4,2 4,2 4,6 
Piauí  - 2,6 2,6 3,2 2,9 3,8 
Picos  - 2,6 2,6 3,3 2,9 3,5 
Fonte: INEP, 2011. Adaptado pelo autor. 
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 Tabela 8: Relação IDEB Projetado x Observado - 8ª Série / 9º Ano, Picos (PI). 

Índice / 
Ano 

2005 2007 2009 
IDEB 

projetado 
IDEB 

observado 
IDEB 

projetado 
IDEB 

observado 
IDEB 

projetado 
IDEB 

observado 
Brasil  - 3,5 3,5 3,8 3,5 4,0 
Piauí - 2,6 2,7 3,1 2,7 3,4 
Picos   - 2,6 2,6 3,2 2,6 3,1 
Fonte: INEP, 2011. Adaptado pelo autor. 

 

Os resultados do IDEB foram observados por possuírem informações sobre 

índices que interessam como efeitos e servem como complemento na pesquisa, pois a cidade 

de Picos, ao serem observados os índices no que diz respeito às metas projetadas, o ano de 

2007, dentro do período pesquisado, apresenta resultados que superam as metas projetadas na 

cidade e também no estado do Piauí. Como foi mencionado ao se tratar do IBED, este índice é 

importante para Educação ao comparar resultados de aprendizagem, do fluxo escolar e nas 

médias de desempenho nas avaliações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, a metodologia adotada nesta pesquisa 

contribuiu no processo da investigação a fim de identificar os efeitos da legislação descritos 

nos objetivos propostos neste trabalho. Na análise verificou-se o produto de uma causa, nisso 

a aplicação da legislação, em conjunto, a fiscal, orçamentária e a educacional, que 

provocaram um comportamento adequado nos gestores no que diz respeito a atenderem às 

normas no Planejamento Social em benefício da Educação e da população que tem como 

garantia de atendimento aos direitos sociais, através da Constituição de 1988.  

Segundo as informações levantadas, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem 

provocado nos gestores públicos do município investigado uma maior atenção diante da 

existência de um novo mecanismo de controle de Finanças Públicas, como foi observado nos 

orçamentos ao longo do período estudado de 2005 a 2008. 

A exigência do ciclo orçamentário, baseado na Constituição Federal de 1988, 

reforça a necessidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Picos, em 

cumprir com prazos específicos para aprovar e publicar os orçamentos, embora a participação 

da população não seja destacada no ciclo orçamentário, sendo relatada apenas no Plano 

Municipal de Educação, quando cita a participação da sociedade, mas não especifica a forma 

ou a quantidade. 

A partir desta pesquisa, no estudo do Planejamento Social e na Educação, 

percebe-se que os investimentos nesta área, embora os gestores se preocupem com a 

Educação como política pública, deveriam ser maiores.  Percebe-se que houve aumento da 

arrecadação dos tributos municipais, ao longo dos anos do período estudado de 2005 a 2008, 

provocado pelas exigências da legislação, e também pelo aumento do repasse dos fundos 

constitucionais, amparados pela legislação da Educação.  

Os índices pesquisados na Educação sugerem um efeito de mudança, baseado no 

planejamento, que se preocupa com o alto índice de Evasão Escolar, e que no mesmo período, 

declinou de 12,1% para 8,7%. Os outros índices relacionados à Educação também sofreram 

alterações, caracterizadas por oscilações. Os índices de aprovação sofreram aumento no final 
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do período e também os índices de reprovação diminuíram no final do período pesquisado do 

ano de 2008. 

Este estudo possibilitou perceber que a legislação provocou mudança 

comportamental no gestor, observado no texto da lei orçamentária, e que a legislação, neste 

caso, serve como um balizador, estabelecendo metas na Educação que devem ser alcançadas e 

cumpridas. 

Como conseqüência da execução das leis, os orçamentos passaram a ter um 

melhor direcionamento no planejamento e na gestão, tanto pelo Poder Executivo, que planeja 

e executa as leis, como pelo Poder Legislativo, que estuda e aprova a lei que é sancionada e 

posta em prática ao longo do ano de vigência do governo, eleito pelo povo. 

Os documentos analisados demonstraram que as informações coletadas são 

confiáveis, pois refletem uma exigência da legislação e também da autoridade que planeja a 

Educação no município de Picos, em atender as exigências da lei, contudo a participação 

popular no planejamento orçamentário ainda é incipiente, pois é através dessa participação 

surgem reivindicações necessárias para que haja mais investimentos na Educação Municipal. 

Outro aspecto relevante foi de que em um dos itens do Plano de Ação do ano de 

2006, a Evasão Escolar, no Ensino Fundamental, motivo de preocupação dos gestores em 

apresentar metas e estratégias para a diminuição da mesma, foi satisfatório o resultado, pois o 

índice de evasão diminuiu no decorrer da execução do Plano. 

Foi percebido também que com o aumento do investimento no orçamento da 

Educação, houve um crescimento do número de escolas e também do número de matrículas 

realizada ao longo do período estudado de 2005 a 2008. Esse aumento do número de escolas 

reflete a preocupação do gestor em atender a legislação da Educação no que diz respeito a 

diminuir o número de alunos da faixa etária do ensino fundamental que estejam fora da 

escola. 

Diante destes fatos pode-se destacar que um dos principais resultados obtidos pelo 

efeito da legislação no Planejamento Social da Educação foi o aumento do número de 

investimentos no Orçamento da Educação, aumento do número de alunos e também do 

aumento do número de escolas no município de Picos, dentro do período estudado de 2005 a 

2008. 
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Porém, quanto à publicidade do orçamento, como um dos princípios da 

administração pública apresentada pela Constituição Federal de 1988, como instrumento 

importante para a democratização do Estado, no que diz respeito à publicidade do orçamento 

e a participação da população no controle social ainda é pouco estimulada, onde pouco se 

observou como efeito a publicidade do orçamento como instrumento de planejamento e de 

participação da população na sua elaboração.  

Pesquisas futuras sobre efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no Planejamento 

da Educação poderão auxiliar a verificar também a aplicação dos recursos, através da análise 

dos resultados financeiros, através dos balanços anuais que publicam os resultados da gestão. 

Essas futuras pesquisas devem também, neste caso, trazer uma maior aproximação, um 

confronto entre o que foi planejado e orçado com o que foi obtido de resultado através da 

aplicação dos recursos na Educação, fato ainda que a legislação precise avançar muito, no que 

diz respeito à punição dos responsáveis na ausência de publicidade dos fatos.  
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APÊNDICE A - Solicitação de Documentação 
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APÊNDICE  B - Solicitação de Documentação  
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APÊNDICE C - Relação de Escolas da Rede Municipal de Ensino – Escolas Urbanas 

 

 

SEQ NOME DA ESCOLA ZONA Nº 
ALUNO 

LOCAL-BAIRRO OBS. 

01 Escola Municipal Alto do Morro Urbana 10 centro  
02 Escola Municipal Celeste Martins de Deus Urbana 187 centro  
03 Escola Municipal Celso Eulálio Urbana 319 centro  
04 Escola Municipal Duque de Caxias Urbana 194 B. Aerolândia  
05 Escola Municipal Elpídio Monteiro Gonçalves Urbana 118 B. Passagem das Pedras  
06 Escola Municipal Éden Urbana 251 COHAB  
07 Escola Municipal da Morada do Sol Urbana 460 B. Morada do Sol  
08 Escola Municipal São Vicente Urbana 90 B. São Vicente  
09 Escola Municipal Francisco Barbosa de Moura Urbana 272 B. Boa Sorte  
10 Escola Municipal Francisco José Araújo Urbana 120 B. Morro da Macambira  
11 Escola Municipal Frei Damião Urbana 300 B. Canto da Várzea  
12 Escola Municipal Joaquim Nincolau Urbana 242 B. Paraibinha  
13 Escola Municipal José João de Moura Urbana 274 B. Pedrinhas  
14 Escola Municipal Heli Nunes Urbana 97 B. Pantanal  
15 Escola Municipal Justino Luz Urbana 397 B. São José  
16 Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida Urbana 228 B. Morro da AABB  
17 Escola Municipal Padre Madeira Urbana 317 centro  
18 Escola Municipal Timóteo Borges de Aguiar Urbana 190 B. Boa Vista  
19 Escola Municipal José Antonio da Rocha Urbana 79 B. DNER  
20 Escola Municipal Urbano Maria Eulálio Urbana 267 B. Junco  
21 Escola Municipal Tia Dorinha Urbana 323 centro  
22 Escola Municipal Armínio Rocha Urbana 104 B. Conduru  
23 Escola Municipal Antonelyana Vieira Urbana 262 B.Junco  
24 Escola Municipal Tia Lurdes Urbana 117 B. Belo Norte  
25 Escola Municipal Benvinda Nunes Urbana 230 B. Canto da Várzea  
26 Escola Municipal Maria Lima Fortaleza Urbana 38 B. Aroeiras do 

Matadouro 
 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação do Município de Picos 
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APÊNDICE D -  Relação de Escolas da Rede Municipal de Ensino – Escolas Rurais, 

2010. 

 
 
SEQ NOME DA ESCOLA ZONA Nº 

ALUNOS 
LOCAL-BAIRRO OBS. 

01 Escola Municipal Acelino Araújo Rural 82 Pov. Valparaiso  
02 Escola Municipal Borges de Sousa Rural 91 Pov. Umari  
03 Escola Municipal Dantas Isidório Rural 19 Loc. Angico Branco  
04 Escola Municipal Dom Paulo Libório Rural 37 Pov. Cristovinho  
05 Escola Municipal Dona Benedita Rural 212 Pov. Chap. do Mocambo  
06 Escola Municipal Elias Gomes Neto Rural 229 Pov.Mirolândia  
07 Escola Municipal Irmã Helena Rural 30 Loc. Lagoa do Barro  
08 Escola Municipal de Lago do Barro Rural 20 Loc. Lagoa do Barro  
09 Escola Municipal Expedito Albano 

de Moura 
Rural 172 Loc. Curralinho  

10 Escola Municipal Félix Pereira de 
Carvalho 

Rural 38 Pov. Lagoa dos Félix  

11 Escola Municipal Francisca Gomes 
de Lima 

Rural 158 Loc. Estrivaria  

12 Escola Municipal Francisco Anacleto 
da Luz 

Rural 16 Loc. Malhada Grande  

13 Escola Municipal Francisco Buenos 
Aires 

Rural 13 Loc. Alegre  

14 Escola Municipal Francisco 
Geremias de Barros 

Rural 316 Pov. Marques de Sousa  

15 Escola Municipal Francisco Pio 
Irmão 

Rural 51 Loc. Taboleiro dos Pios  

16 Escola Municipal Gabriel Justino de 
Oliveira 

Rural 49 Loc. Carnaíba  

17 Escola Municipal Helvídio Nunes Rural 248 Pov. Fátima do Piauí  
18 Escola Municipal João Gomes 

Sobrinho 
Rural 93 Loc. Chapada do Fio  

19 Escola Municipal João Raimundo da 
Luz 

Rural 0 Loc.Lagoa Grande Paralizada 

20 Escola Municipal João Romualdo de 
Sousa 

Rural 90 Loc. Saquinho  

21 Escola Municipal Joaquim Rodrigues 
de Sousa Martins 

Rural 62 Loc. Gameleira dos 
Rodrigues 

 

22 Escola Municipal José Alves de 
Oliveira 

Rural 271 Pov. Lagoa Comprida  

23 Escola Municipal José Fereira Lopes Rural 37 Loc. Altos de Canuto  
24 Escola Municipal Francisco Flor dos 

Campos 
Rural 22 Loc. Serra do Tanque  

25 Escola Municipal José Hermenegildo 
de Almondes 

Rural 135 Pov.Morrinhos  

26 Escola Municipal José Lopes 
Barbosa 

Rural 116 Loc. Três Potes  

27 Escola Municipal José Pereira Leal Rural 66 Pov. Angical  
28 Escola Municipal José Rufino da 

Silva 

Rural 181 Pov. Coroatá  

29 Escola Municipal Luzia de Moura 
Santos 

Rural 98 Loc. Angico Torto  

30 Escola Municipal Manoel da Cruz 
Lima Sobrinho 

Rural 169 Pov. Tabatinga  

31 Escola Municipal Manoel Serafim da 
Cruz Lima Sobrinho 

Rural 16 Loc. Tapera  



113 

 

32 Escola Municipal Mestre Quincó 
Fontes 

Rural 13 Loc. Vaca Morta  

33 Escola Municipal Moura Barbosa Rural 23 Loc. Oitis  
34 Escola Municipal Nossa Senhora da 

Saúde 
Rural 16 Loc. Nossa Sra.da Saúde  

35 Escola Municipal Nossa Senhora dos 
Remédios 

Rural 352 Pov. Torrões  

36 Escola Municipal Pedro Cardeal Rural 47 Loc. Gameleira  
37 Escola Municipal Pedro de Barros 

Galvão 
Rural 60 Loc. Contente  

38 Escola Municipal Pedro de Sousa 
Leal 

Rural 0 Loc. Altamira Paralizada 

39 Escola Municipal Pedro de Oliveira 
Lopes 

Rural 82 Loc. Bocolô  

40 Escola Municipal Raimundo José 
Teixeira 

Rural 96 Pov. Malhada Grande dos 
Almondes 

 

41 Escola Municipal São João Batista Rural 09 Loc. Volta do Morro  
42 Escola Municipal São José Rural 0 Loc. Saquinho Paralizada 
43 Escola Municipal Zuza Balboíno Rural 93 Loc. Várzea Grande  
44 Escola Municipal João Raimundo de 

Sousa 
Rural 30 Loc. Junco dos Monteiros  

45 Escola Municipal Lírio Baldoíno Rural 26 Loc. Capitão de Campos  
Fonte: Secretaria Municipal de Educação do Município de Picos (PI). 
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ANEXO A - Fotografias 
 

Sede da Secretaria Municipal de Educação do Município de Picos 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
Escola Municipal Pe. Madeira – Centro de Picos 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
Escola Municipal Frei Damião – Bairro Canto da Várzea 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Escola Municipal Barbosa de Moura – Bairro Boa Sorte 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
 
 

Escola Municipal Celso Eulálio – Centro de Picos 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
 

 


