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RESUMO 

O texto constitucional define como obrigatória a regulamentação do planejamento plurianual 

dos investimentos, para os diversos setores do Estado (educação, saúde, transportes, 

habitacional, crescimento econômico, entre outros) por meio de lei. Entretanto, os planos 

plurianuais estão inseridos num contexto mais amplo ainda em curso, da chamada “Reforma 

Gerencial”, que consiste em um reordenamento e ajuste no modelo de administração e arranjo 

nos programas e projetos setoriais do Estado brasileiro. A política educacional não ocorre 

espontaneamente na medida em que os problemas ocorrem nas escolas brasileiras. O 

analfabetismo, a baixa aprendizagem, a evasão escolar ou a reprovação, embora sejam 

conceitos amplamente discutidos e preocupantes não produzem diretamente a política 

educacional. Concluímos que a política educacional é o resultado da mediação entre a 

realidade problemática, em que se encontram as escolas públicas e os limites de 

implementação dos programas educacionais, considerando que embora sejam apresentados 

como estratégicas, são funcionais em relação aos programas de crescimento econômico e 

manutenção da ordem e do modelo econômico-social. 

  

INTRODUÇÃO 

Os Planos Plurianuais (PPA) estão entre as novidades da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988, art. 165). As reformas econômico-sociais2 orientam e norteiam as proposições 

político-educacionais nos planos de governo (Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio “Lula” 

                                                           
1 Adaptação do capítulo da dissertação: MICHELON, Edimor Antônio. Plano Plurianual “Desenvolvimento com 

Inclusão Social e Educação de Qualidade” (2008 – 2011). IN: _______,_______. POLÍTICA 

EDUCACIONAL NO BRASIL: proposições educacionais no plano plurianual dos governos Lula e Dilma 

Rousseff (2008–2011).UNIOESTE. PPGE. 2014.  

2 Para aprofundar o debate já iniciado nos anos oitenta no Brasil, enquanto contraponto aos documentos oficiais 

que não explicitam, as relações concretas do capitalismo brasileiro, aos quais o processo de concepção, 

formulação e implementação de propostas educacionais no Brasil estão submetidas.  Indicamos os estudos de 

Cunha (1980), Warde (1984), Xavier (1990), Fiori (1997), Nogueira (1999) Deitos (2001), Lima (2004), 

Figueiredo (2005 e 2006), Zanardini (2006) e Zanardini (2008). 
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da Silva e Dilma Rousseff). Os planos desses governos acabam norteando a organização do 

PPA que em comum recorrem a orientações estratégicas em áreas sociais como saúde, 

previdência social, emprego e educação. Nesse artigo buscaremos compreender os 

desdobramentos das orientações estratégicas do PPA (2008-2011) e, em que medida, se 

consolida em políticas educacionais. 

Os planos plurianuais estão inseridos nesse contexto mais amplo das respectivas 

reformas em curso, quando buscam adequar às políticas de gestão, financiamento, avaliação, 

monitoramento e diagnóstico, a partir de um suposto “novo” modelo de administração dos 

programas e projetos setoriais do Estado brasileiro.  

O debate que se desenrola no inicio dos anos noventa, em que tem de um lado, parte 

dos intelectuais ligados ao governo e aos Organismos Internacionais3, consideram que em 

decorrência da falta de planejamento, o Estado, ou sua instituição política, constituiu a base da 

crise econômico-social brasileira. Desses estudos se consubstanciaram as principais diretrizes 

dos documentos oficiais. De outro lado, estudos oriundos do interior dos cursos de pós-

graduação ganham notoriedade em Encontros e Simpósios nacionais e internacionais, na 

medida em que, se contrapõem e levantam novos elementos na discussão da crise econômica 

e social brasileira.    

Não trataremos aqui do debate especificamente, pois caberia um estudo especifico. Em 

interlocução entre o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira e Régis de Castro Andrade, a 

crise administrativa do Estado pode ser explicada assim: 

 

No inicio do governo Itamar a sociedade brasileira começou a se dar conta da crise 

da administração pública. Havia, entretanto, ainda muita perplexidade e confusão. 

Um documento importante nessa fase é o estudo Estrutura e organização do Poder 

Executivo, realizado pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) 

para a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Na introdução de Régis 

de Castro Andrade (1993: 26), o resumo diagnóstico: “A crise administrativa 

manifesta-se na baixa capacidade de formulação, informação, planejamento, 

implementação e controle de políticas públicas.” (BRESSER PEREIRA, 2006, p. 

250). (grifos do autor). 

 

                                                           
3 Entendemos como Organismos Internacionais a Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD e BID), Comissão Mista pra América Latina e Caribe (CEPAL), 

entre outros como a UNESCO. 
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Na interpretação do ex-ministro Bresser Pereira, a reforma político administrativa 

ocorreu em fases distintas. A primeira fase seria compreendida pelo período de existência, do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) e a segunda, a partir da 

integração do (MARE) com o ministério do Planejamento (MP), resultando no Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). (BRESSER PEREIRA, 2001). O texto 

constitucional define como obrigatória a regulamentação, do planejamento plurianual dos 

investimentos, por meio de lei. As ações do Estado capitalista tem essa característica, que 

limita a reforma a manutenção de uma ordem pré-determinada. Assim apontam para aspectos 

ideológicos específicos que não permitem revelar o caráter mais intrínseco a que estão 

submetidas. 

 

Combate a instabilidade político-institucional, que aponta a frágil consolidação do 

sistema democrático como causa de descontinuidade de políticas educacionais. Essa 

medida sugere, dentre outras variantes políticas e institucionais, a inorganicidade 

programática dos partidos políticos e dos governos, e a sua falta de continuidade 

político-programática como causadora da ineficiência da gestão e da política 

educacional. (...). A política educacional proposta deveria ultrapassar os partidos e 

os governos para solucionar a crise ou pelo menos permitir socialmente o equilíbrio 

das oportunidades sociais acima das classes, do capital e do trabalho. (XAVIER e 

DEITOS, 2006, p. 77-78).  

     

 Nesse sentido, os planos plurianuais, a partir da reforma do aparelho do Estado, 

passam a compor parte do discurso, que efetiva a flexibilização das políticas setoriais, 

ministeriais e governamentais. A nossa preocupação esta em demonstrar como se explicita na 

orientação estratégica do Plano Plurianual (2008-2011) a articulação e ajuste institucional, nas 

proposições educacionais, como parte ainda do conjunto de reformas e adequações do Estado 

capitalista no Brasil.  

 

OS PLANOS PLURIANUAIS NO INÍCIO. 

A visão da eficiência4esta no conjunto dos pressupostos que orientaram a reforma do 

aparelho do Estado, revelando também, na produção teórica que explicita a lógica neoliberal 

das ações, planos, metas, bem como, políticas de gestão, financiamento, planejamento, 

avaliação nesse dado momento histórico. Demonstraremos aqui como esse pressuposto acaba 

                                                           
4 Indicamos para aprofundar essa questão em âmbito educacional entre outros estudos: Fonseca & Oliveira 

(2009) e Zanardini (2007).  
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norteando a estrutura organizacional e financeira das políticas de planejamento setorial nos 

planos plurianuais. 

Nessa ótica, o problema se coloca na não execução das ações propostas, ou, na 

proposição de ações desarticuladas e desconexas que resultam em gastos desnecessários, pois 

não atingem as metas determinadas e os objetivos esperados. Afinados a essa proposta surgem 

os planos plurianuais, nos quais permitem a continuidade de um ano, mesmo após o término 

do mandato de governo, institui um controle nas ações e programas em curso. Os problemas 

brasileiros (emprego e renda, habitação, educação, etc.) passariam a ser tratados por um 

conjunto de programas com destinação especifica de recursos. Assim se institui um novo 

espécime de política educacional, de organização e execução setorizada, planejamento 

articulado e avaliação pela realização do programa. 

 A problemática dessa categoria de políticas reforça e sustenta, a perspectiva na suposta 

ineficiência de gestão5 como causa da não solução dos problemas sociais. Desse modo, um 

discurso ideológico se constitui sustentado relevância na expansão das políticas sociais nos 

limites circunscritos pelos programas. A realidade acaba comprimida e limitada a uma 

determinada esfera de investimentos. Outro aspecto é a aproximação das políticas com as 

empresas privadas, na medida em que, surge a figura do gestor público (gerente) para cada 

programa.   

Em linhas gerais essas questões podem ser percebidas no PPA “Brasil em Ação”:  

 

Governar significa, principalmente, enfrentar problemas e aproveitar oportunidades. 

Um plano organiza sequências estratégicas de ações para atacar problemas 

selecionados (segundo avaliações de pertinência e viabilidade, sob múltiplas 

perspectivas) e enseja, em simultâneo, a preparação para lidar com surpresas e 

oportunidades. Os dirigentes políticos declaram problemas e respondem pelas ações. 

(...). Ademais, as ações concretas envolvem múltiplos recursos (orçamentário-

financeiros, políticos, de conhecimento e informação, organizativos, etc.) e não 

apenas uma programação de dispêndios. (GARCIA, 2000, p.15). 

 

A modernização do aparelho do Estado se constitui num conjunto de propostas.   

                                                           
5 Destacamos entre outros estudos que representam o conjunto de documentos oficiais que nortearam a reforma: 

Bresser Pereira (1995 e 2001). 
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O principal deles deriva da aplicação de um modelo de gestão empresarial à 

sistemática do trabalho de governo. Se o modelo é empregado na gestão de projetos 

referentes a obras, tende a ser bem-sucedido, pois estas dispõem de projetos técnicos 

detalhados, quase sempre são executadas por empresas privadas que têm por 

tradição fazer monitoramento minucioso, com apuração de custos e cronograma bem 

fundamentado, entre outros. O mesmo não ocorre com as atividades contínuas de 

governo (assistência à saúde, fiscalização, educação, pesquisas, combate às 

endemias, vigilância sanitária, etc.). Nestas, os processos não estão bem-estruturados 

como nas obras, não se dispõe de indicadores precisos e validados pela experiência, 

o número de variáveis relevantes é bem maior (muitas destas fora do controle do 

executor), e os atores sociais envolvidos podem não ter interesses convergentes. De 

tudo isso, os níveis de desempenho têm resultados diferentes no que se refere aos 

projetos e às atividades do Programa Brasil em Ação. Contudo, há espaço para 

aperfeiçoarem-se os mecanismos e se conceberem métodos e técnicas mais 

apropriados à gestão de ações governamentais. (GARCIA, 2000, p. 17). 

 

A reforma gerencial organiza e delimita as políticas educacionais a partir dos anos 

noventa no Brasil. Os planos plurianuais resultam do processo de desdobramentos e da 

reorganização do Estado capitalista a partir da lógica neoliberal. As relações capitalistas de 

produção acabam sendo incrementadas nas diferentes esferas que constituem o Estado 

capitalista. O propósito de universalizar uma política de planejamento para tratar da questão 

educacional distintamente nos mais diversos municípios brasileiros. Os desdobramentos da 

reforma gerencial constituem arranjos que resultam em novas mediações para aqueles 

municípios menos assistidos. 

A lógica neoliberal nesses contornos justifica as políticas setoriais. Nelas podemos 

constatar que a adoção da técnica de “orçamento por programas” constitui entre outros 

elementos, o resultado da interlocução com países economicamente mais avançados nessa 

lógica especifica de gestão, característica esta das nações de capitalismo mais avançado. 

Implicaria também em alguns aspectos como: 

 

a) delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em 

termos principalmente de pessoal através de programas de privatização, 

terceirização e publicização. (este último processo implicando na 

transferência para o setor público não-estatal das serviços sociais e 

científicos que hoje o Estado presta); (b) a redução do grau de interferência 

do Estado ao efetivamente necessário através de programas de desregulação 

que aumentem o recurso aos mecanismos de controle via mercado, 

transformando o Estado em um promotor da capacidade de competição do 

país a nível internacional ao invés de protetor da economia nacional contra 

a competição internacional; (c) o aumento da governança do Estado, ou 

seja, da sua capacidade de tornar efetivas as decisões do governo, através 

do ajuste fiscal, que devolve autonomia financeira ao Estado, da reforma 

administrativa rumo a uma administração pública gerencial (ao invés de 

burocrática), e a separação, dentro do Estado, ao nível das atividades 
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exclusivas de Estado, entre a formulação de políticas públicas e a sua 

execução; e, finalmente, (d) o aumento da governabilidade, ou seja, do 

poder do governo, graças à existência de instituições políticas que garantam 

uma melhor intermediação de interesses e tornem mais legítimos e 

democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia representativa e 

abrindo espaço para o controle social ou democracia direta. Uma outra 

forma de conceituar a reforma do Estado em curso, é entendê-la como um 

processo de criação ou de transformação de instituições, de forma a 

aumentar a governança e a governabilidade. (BRASIL, MARE, 1997, p. 

18-19). 

 

Nesse contexto a política de “orçamentos por programas” de um determinado 

problema econômico, social ou educacional, revela o alinhamento com a modernização de 

gestão, explicitada em outras economias capitalistas.  Em suma, se espera de modo focalizado 

diagnosticar, planejar, monitorar e gerir os recursos. Essa política de planejamento esta 

centralizada em algumas questões como: gestão por resultados, adoção do programa como 

unidade de gestão, a integração entre plano, orçamento e gestão, fortalecimento do conteúdo 

estratégico por meio do estudo dos conteúdos dos eixos, gerenciamento e a avaliação de 

desempenho em todos os programas do governo federal (BRASIL, MPOG, 2005). Podemos 

constatar assim os desdobramentos das diretrizes da reforma no aparelho do Estado nos anos 

noventa, em políticas setoriais de planejamento. 

O plano “Brasil de Todos: Crescimento Sustentável, Emprego e Inclusão Social” 

(2004-2007) (BRASIL, MPOG, 2003), promove a partir do monitoramento e avaliação 

continua dos programas a implementação da noção de “qualidade” na proposta de reforma do 

aparelho do Estado. Aproxima e valoriza os indicadores para a avaliação, na medida em que a 

qualidade se constitui, na medida em que, a meta e o programa sejam concluídos com o 

máximo contingenciamento de recursos. Esse aspecto vem a ser tomado como elemento 

norteador das políticas educacionais com mais contundência a partir de 20076. (BRASIL, 

INEP, 2008). 

Em nível institucional o pressuposto da “qualidade” já podia ser verificado no Decreto 

nº 5.233, de 6 de outubro de 2004, ao pessoalizar responsáveis, pela gestão e pelo 

acompanhamento dos programas e ações. Na implementação, a política de planejamento 

institucionaliza a eficiência, eficácia e a qualidade, enquanto diretrizes centrais. Em regra os 

ajustes de regulação, estruturação, arranjos e mediações realizadas nas nações de capitalismo 

                                                           
6 Em 2007 foi elaborado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) fazendo parte da estrutura 

organizacional da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) como um dos elementos articuladores.  
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avançado e que aqui foram adequadas as nossas condições típicas e específicas de país 

periférico, condições essas, que exacerbaram desigualdades sociais pré-existentes.  

 

POLÍTICA EDUCACIONAL NO PPA. 

A política educacional acaba sendo tomada como estratégica e central no plano 

“Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade” (2008-2011). 

(BRASIL, MPGO, 2007). Configura um cenário de condições já constituídas7 (demandas 

políticas), em que para promover reformas de grande impacto ideológico, vincula diretamente 

uma esfera social (educacional) com a esfera econômica no seu todo. Desse modo o rol de 

etapas que configuram a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação dos 

resultados nos planos econômicos se institucionalizam em caráter articulado8 para tratar das 

“questões educacionais”. 

 Ao analisar as proposições políticas do plano “Desenvolvimento com Inclusão 

Social e Educação de Qualidade”, considerando que as dimensões estratégicas estão 

entrelaçadas e vinculadas aos elementos socioeconômicos e político-ideológicos, por um lado, 

promove o processo alimentador do crescimento econômico e desenvolvimento sustentável do 

país, e por outro lado, regula e administra as tensões e pressões populares por novos serviços 

sociais. Nessa direção, não é o desenvolvimento econômico que promove a expansão das 

políticas sociais, mas as políticas de cunho social aportam novas condições para a 

implementação de políticas econômicas mais sustentáveis e robustas, com a garantia da 

reprodução e expansão da força de trabalho já existente.  

As áreas estratégicas configuradas como políticas sociais, evidenciadas nos setores de 

alimentação, saneamento, habitação, saúde, previdência, assistência, educação e cultura, 

pressupõem nessa ótica de gestão, manter minimamente esses serviços, e a expansão se 

realiza a partir do planejamento, monitoramento e avaliação do retorno econômico dos 

investimentos. Este conjunto de políticas sociais, na qual esta inclusa a educação, garantem e 

mantém continuado o processo de concepção, implantação e implementação de políticas 

reguladoras, para incorporar as atuais e as novas necessidades sociais imediatas dos sujeitos, 

                                                           
7 As condições materiais estão constituídas na passagem entre necessidades educacionais, para demandas 

políticas. Nesse momento ocorre a gênese da “questão educacional” e de outras “questões sociais setoriais”.   

8 Aqui fizemos referencia ao Plano de Ações Articuladas (PAR). 
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que se encontram em situação vulnerável, ou em insuficiência de meios sociais de produção. 

Essa condição nas diversas economias capitalistas tem um único propósito, que consiste na 

manutenção da reprodução da força de trabalho, mantendo-a minimamente viva e em 

condições de se reproduzir. (MARX & ENGELS, 1981). 

Os fatos ligados a produção imediata não determinam a concepção de ações políticas 

do Estado, ou de outro modo, não é suficiente a existência concreta de determinado fenômeno 

social (fome, analfabetismo, baixa escolarização), para a gênese das políticas sociais, pois 

estas estão imbricadas no processo constitutivo da sociedade e do mesmo modo do próprio 

homem, que deriva de uma ação coletiva. A continuidade dos planos, programas e projetos 

adquire das pressões e tensões sociais de classe, determinadas condições, que passam a se 

constituir em demandas políticas indispensáveis, para a coesão do pacto social e das relações 

de trabalho. (MICHELON, 2014). Nessas condições, a ação prática dos sujeitos, implica em 

determinada organização de classe, para que essas necessidades passem a compor enquanto 

parte constitutiva do processo de monitoramento, planejamento, elaboração e avaliação de 

novas ações e demandas políticas. (MARX, 1988).  

As propostas educacionais contidas na agenda estratégica acabam reunidas em um 

plano articulador, que sistematiza ações nas esferas estaduais e municiais. As ações 

específicas que serão coordenadas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), nos 

auxiliam a aprofundar a questão da qualidade, enquanto resultado de um amplo e articulado 

processo de modernização do Estado no modo com que concebe as políticas econômicas.  A 

mobilização da sociedade representa os movimentos e bandeiras sociais, que reclamam 

atenção e que demandam iniciativas do Estado que acaba atendendo em parte, a partir de um 

financiamento geral. Proposta esta, que pode ser verificada na expansão da abrangência dos 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB).   

Esse recurso institucional de gestão revela também o pressuposto da eficiência e 

eficácia quando vincula o apoio técnico-financeiro dos investimentos ao monitoramento, 

avaliação e planejamento de políticas. Nesse viés a “qualidade” se consubstancia em 

realização de metas, como com a implantação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB).    

O atendimento por meio da cooperação técnica e financeira da União a Estados, 

Municípios e escolas será redirecionado, de modo prioritário, às Unidades da 

Federação e escolas com os menores Índices de Desenvolvimento da Educação 
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Básica (IDEB). O IDEB com dados sobre fluxo escolar combinado com o 

desempenho dos alunos permitirá a pais, comunidades, escolas, Municípios e 

Estados acompanharem o desempenho das escolas, ao mesmo tempo em que fixará 

metas de curto, médio e longo prazo para a melhoria da qualidade da educação 

básica. Como meta de longo prazo espera-se que o IDEB nacional atinja o índice 6 

para os anos iniciais do ensino fundamental até 2021 - índice médio atual para países 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

(BRASIL, MPOG, 2007, p.17). 

 

A “qualidade” na educação é uma concepção em que vincula o apoio técnico-

financeiro ao (IDEB) com a transferência direta de recursos às escolas com mais baixos 

índices. Assim as situações de insuficiência e emergência acabam sendo absorvidos pela 

lógica da suposta modernização que se implementou a partir dos anos noventa no Brasil, 

como resultado de uma concepção de politicas sociais setorizadas pra tratar de questões 

típicas e pontuais. A “qualidade do ensino”, passa pela gestão e planejamento de ações 

especificas e focalizadas em determinados aspectos. Assim, 

 

A qualidade, na vertente neoliberal, preza o resultado, sendo que a escola é um 

instrumento de efetivação das políticas educacionais de adequação dos alunos à 

sociedade capitalista. Logo, na escola são poucas as participações autônomas e 

democráticas. Não se aprende participando da tomada de decisões, na condução do 

processo pedagógico; administrativo; aprende-se cumprindo, obedecendo, seguindo 

regras elaboradas por um controle externo. Na escola, a democracia não é um 

instrumento, é um resultado. (LIMA, 2004, p. 31). 

 

Desse modo, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), quando articulado ao 

Plano Plurianual, consagra a orientação das políticas de planejamento, gestão, monitoramento 

e avaliação, integradas ao conjunto de ajustes decorrentes dos interesses econômicos que 

consubstanciam e efetivam condições para a reprodução das relações de produção e trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As proposições educacionais se inserem do mesmo modo nessa perspectiva pelo viés 

de universalizar e tornar o interesse hegemônico interesse comum, e assim equalizar pela 

educação diferenças antagônicas irreformáveis e não realizáveis nos aspectos econômicos. 

(MÉSZÁROS, 2005). A redução das desigualdades no acesso educacional implica 

diretamente na redução das desigualdades aparentes, desse modo, quando reduzida a “questão 

educacional” constitui uma igualdade individual, de modo que, as desigualdades sejam 
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tomadas como naturais ao individuo, e não como estruturais e típicas do sistema capitalista. A 

efetivação da universalização do acesso e permanência ao sistema educacional representa um 

marco ideológico substancial para qualquer economia capitalista.  

 O Plano “Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade” (2008 

– 2011) garante a implementação do conjunto de medidas previstas para o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC)9, demonstra desse modo também os ajustes, para com as 

condições da vida urbana de grande parte da população mundial. As crescentes e novas 

necessidades desse modo de vida revelam a emergência no Estado, formas de atender 

distintamente as classes pela ocupação do espaço urbano.   

A compreensão do Plano Plurianual 2008–2011 (BRASIL, MPOG, 2007) não pode 

ocorrer isolada e particularizada nos fenômenos sociais. Entretanto, a partir da compreensão 

das dimensões que tratam das questões sociais revelam melhor as “questões econômicas” e o 

caráter que se omitem. As propostas e proposições estratégicas que indicam, para a dimensão 

que trata da questão social seguem diretrizes típicas de caráter liberal e neoliberal, pois estão 

direcionados e voltados às situações urgentes e emergenciais, que podem por em risco a 

manutenção e reprodução da força de trabalho.  

Esse Plano Plurianual, também, esta inserido nos debates e na produção de 

pensamentos, que confluem na direção em aproximar as intenções e interesses antagônicos de 

classe, de modo que as políticas produzam coesão social na forma de interesse nacional.  

O Plano Plurianual (PPA) “Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de 

Qualidade” (2008 – 2011), por um lado, é um instrumento político-ideológico que reúne e 

debate as questões que devem convergir às principais propostas políticas, assumindo 

contornos universalistas e democráticos, que escamoteiam as tensões e pressões resultantes 

das relações entre a força de trabalho e o capital, mas por outro lado, permitem limitados e 

restritos ganhos, para a classe que dispõe da força de trabalho. Portanto, os planos plurianuais 

desempenham ajustes (planejamento, gestão, monitoramento e avaliação) no processo de 

implementação de políticas de mediação da luta entre classes. 

 

                                                           
9 Um exemplo aqui é o Programa Habitacional “Minha Casa Minha Vida”, que atende as famílias de baixa 

renda, bem como as construtoras, que se beneficiam com o crescimento da demanda, pelo acesso facilitado pelo 

programa ao financiamento habitacional.  
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