UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO PPG
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH/CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS,
GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL PGDR
JOSÉ FRANCISCO BARRETTO NETO

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL:
uma análise dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) em Barra da Estiva e Maiquinique - Bahia

SALVADOR
2010

JOSÉ FRANCISCO BARRETTO NETO

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL:
uma análise dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) em Barra da Estiva e Maiquinique - Bahia

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Políticas Públicas, Gestão do
Conhecimento e Desenvolvimento Regional, como
requisito parcial para obtenção do título de Mestre,
na linha de pesquisa em Plíticas Públicas e
Desenvolvimento Regional.

Orientadora: Profa. Dra. Ana Maria Ferreira Menezes

SALVADOR
2010

FICHA CATALOGRÁFICA : Sistema de Bibliotecas da Uneb

Barretto Neto, José Francisco
Políticas públicas de desenvolvimento educacional : uma análise dos resultados do índice
de desenvolvimento de aducação básica (IDEB) em Barra da Estiva e Maiquinique : Bahia /
José Francisco Barretto Neto . – Salvador, 2010.
199f.
Orientadora: Profª Drª. Ana Maria Ferreira Menezes.
Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado da Bahia . Departamento de Ciências
Humanas. Campus I. 2010.
Contém referências e anexos.
1. Educação e estado - Brasil. 2. Educação de base - Brasil. 3. Avaliação educacional Bahia. I. Menezes, Ana Maria Ferreira. II. Universidade do Estado da Bahia, Departamento
de Ciências Humanas.
CDD: 379.81

JOSÉ FRANCISCO BARRETTO NETO

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL:
uma análise dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) em Barra da Estiva e Maiquinique - Bahia

Banca examinadora:

_________________________________________
Profa. Dra. Ana Maria Ferreira Menezes
Universidade do Estado da Bahia

_____________________________________
Prof. Dra. Lea Carvalho Rodrigues
Universidade Federal do Ceará

_____________________________________
Profa. Dra. Maria de Fátima Hanaque Campos
Universidade do Estado da Bahia

Dedico este trabalho aos meus avós Zezinho e Cecília (in memorian)
que abriram os caminhos da vida e ensinaram-me
a trilhá-los rumo à realização.

E Dedico, ainda, a todos aqueles
que acreditam na educação.

AGRADECIMENTOS

Concluir um trabalho acadêmico é sempre uma tarefa gratificante, pelos caminhos
percorridos, pelos tropeços da caminhada, pelas contribuições recebidas e pelo
alcance dos objetivos. A conclusão deste trabalho não teria sido possível sem a
colaboração de muitas pessoas que fazem parte da minha caminhada pessoal,
profissional e acadêmica. Corro o risco de tentar citar alguns nomes e esquecer
outros que tiveram participação impar durante esse período de estudos e pesquisas.

Agradeço à Professora Dra. Ana Maria Ferreira Menezes pela paciência para ajudar
a formatar as minhas ideias conforme as regras do saber. Sua firmeza e sabedoria
nas orientações foram fundamentais para mergulhar no mundo do conhecimento e
buscar na ciência o arcabouço metodológico necessário para sistematizar as
experiências educacionais de Barra da Estiva e Maiquinique.

Agradeço aos professores do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas,
Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional por possibilitar a construção
de um lastro teórico necessário ao desenvolvimento desta pesquisa.

Agradeço ao pessoal de apoio administrativo do programa de mestrado por estarem
sempre prontos para atender aos reclames de toda a turma e prestar assessoria
impecável aos nossos mestres no desenvolvimento das aulas.

Agradeço aos colegas do mestrado pela partilha constante de conhecimentos e pelo
estímulo nas horas de fraquezas.

Agradeço às equipes das Secretarias Municipais de Educação de Barra da Estiva e
Maiquinique pelo acolhimento, apoio e presteza no fornecimento de informações e
dados tão preciosos para o desenvolvimento desta pesquisa.

Agradeço à Secretaria da Educação do Estado da Bahia por ter oportunizado a
minha participação no Mestrado Profissional em Políticas Públicas, Gestão do

Conhecimento e Desenvolvimento Regional.

Agradeço aos técnicos da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que
colaboraram com valiosas informações para a construção dessas ideias.

Agradeço aos meus amigos e amigas, em especial aqueles que participaram mais
de perto desta pesquisa: Nadja, Del, Junior, Gildásio, Samuel, Lula, Tércio, Hamilton
e Clovis. Uns pelos abraços fortalecedores, outros por revisarem meus escritos,
outros ainda, por acompanharem-me nas longas viagens de visitas aos municípios
ou por proporcionarem distração nas horas de cansaço.

Agradeço aos colegas de trabalho que tiveram tolerância nos momentos em que
deveria estar mais presente.

Agradeço a todos aqueles que compartilharam desta caminhada, não citados
nominalmente, mas que torceram para este momento acontecer.

Agradeço, por fim, aos meus familiares - pais, tias, avó, irmãos, irmãs, sobrinhos e
sobrinhas - pelo incomensurável apoio e por compreender minhas ausências nos
momentos em que a minha concentração impedia o prazer da convivência e a
partilha do carinho e das alegrias da vida familiar.

Ensinamos aquilo que somos e naquilo
que somos encontra-se muito daquilo
que ensinamos

Antonio Nóvoa

RESUMO

Esta dissertação é o resultado de uma pesquisa motivada pela inquietação frente
aos críticos resultados educacionais na Bahia, auferidos pelo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2005 e divulgados pelo Ministério
da Educação em 2007, que apontam um resultado inferior à média nacional para a
maioria dos municípios do Estado da Bahia. Desse modo, procurou-se investigar as
políticas públicas educacionais de Ensino Fundamental, no período de 1997 a 2005,
e as condições objetivas que levaram dois municípios baianos, Barra da Estiva e
Maiquinique, a obterem resultados tão distintos no IDEB/2005, respectivamente, o
melhor e o pior resultado do Estado. Assim, o objetivo central da pesquisa é analisar
os fatores que interferem na efetivação de políticas públicas educacionais e que
geram resultados de desempenho diferenciados nos sistemas municipais de ensino
da Bahia. Trata-se de um estudo de caso numa perspectiva exploratório-explicativa,
de cunho teórico- empírico na qual, mediante o uso de procedimentos comparativos,
buscou-se uma análise quanti-quali dos dados levantados na revisão bibliográfica,
no estudo documental e na pesquisa de campo. A partir da investigação do
problema proposto, constatou-se a comprovação das hipóteses levantadas, ou seja,
os resultados educacionais são influenciados pelo perfil sócio-político e econômico
dos municípios, a visão educacional dos gestores influencia no processo de
formulação e implementação de políticas, bem como o processo de materialização
das políticas educacionais interferem tanto no rendimento escolar quanto na média
de desempenho dos alunos. Portanto, conclui-se que as políticas públicas
educacionais, para que tenham efetividade social, devem ser formuladas e
implementadas a partir do contexto em que estão inseridas, levando-se em
consideração uma concepção de Estado que priorize o ser humano no processo de
consolidação da democracia participativa.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Políticas Públicas Educacionais. IDEB.

ABSTRACT

This dissertation is the result of a search motivated by concerning about critic
educational outcomes in Bahia, received by the Index of Basic Education
Development (IDEB) in 2005 and released by the Ministry of Education in 2007 which
indicated a result below the national average for most municipalities in the State of
Bahia. Thus, we sought to investigate the educational policies of middle school, in
the period 1997 to 2005, and the objective conditions that led to two municipalities in
Bahia, Barra da Estiva and Maiquinique, to obtain such different results in IDEB/2005
respectively, best and worst outcome of the state. Thus, the central goal of the
research is to analyze the factors that influence the effectiveness of public policies
that create educational and performance results in different municipal educational
systems of Bahia. This is a case study of a perspective exploratory-explanatory,
theoretical-empirical through the use of comparative procedures, we sought a
quantitative and qualitative analysis of data identified in literature review, the desk
study and field research. From the investigation of the proposed problem, it was
proof of the hypotheses, that is, the outcomes are influenced by socio-political and
economic development of municipalities, the educational vision of managers
influences the process of formulating and implementing policies, as well as the
process of materialization of the educational policies interfere with school
performance as much as the average performance of students. Therefore, it is
concluded that the public educational policies, so that they have social effectiveness
should be formulated and implemented from the context in which they operate, taking
into consideration a state design rule that prioritizes the human being in the process
of consolidating participatory democracy.

Keywords: Public Policy. Public Policy Education. IDEB.
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INTRODUÇÃO

Acompanhando as transformações no processo produtivo e no mundo do trabalho
que acontecem em todo o mundo capitalista, a partir da década de 1990, o Brasil
começa a inserir-se no processo de mundialização em curso e, ao mesmo tempo,
implementar reformas modernizantes no estado, promovendo políticas que
atendessem às leis do capital e uma concepção de desenvolvimento pautada no
princípio da competitividade e da transnacionalização dos mercados.

Essa conjuntura exigiu novas relações entre Estado e Sociedade, para que fossem
criadas as condições para a acumulação do capital. Nesse contexto, o Estado
assumiu novos papéis, passando a atuar como regulador das relações sociais
capitalistas, implementando políticas que contribuíssem com o processo de
‘endeusamento’

do

mercado,

focando

suas

prioridades

na

defesa

da

descentralização, da abertura a novas formas de gestão da esfera pública, da
autonomia gerencial e, ainda, na busca de incrementos nos índices de produtividade
dos sistemas públicos.

Nesse processo, estão inseridas as políticas públicas educacionais implantadas no
final da década de 1990, visando atender as orientações dos organismos
internacionais e as novas demandas do processo produtivo. É marcante nesse
período as influências de organismos como o Banco Mundial, o Fundo Monetário
Internacional (FMI), o Programa das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a
Cultura (UNESCO), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), bem como foram relevantes
as conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), como a
Conferência Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien - Tailândia, em 1990), na
definição das políticas públicas de educação, em especial no âmbito do ensino
fundamental, e na reestruturação do modelo organizacional da escola pública.
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Nesse contexto, foi aprovada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
Lei 9.394/96 e com a Lei 9.424/96, que institui o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF),
foram estabelecidas regras de redistribuição das verbas constitucionais da
educação, o que favoreceu, sobretudo, o desenvolvimento de políticas de formação
inicial e continuada dos professores do ensino fundamental. Foram implementados
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e intensificadas, ainda, políticas
públicas educacionais voltadas para a descentralização, a municipalização e o
fortalecimento da autonomia das escolas.

O momento atual no Brasil e, em especial, na Bahia tem apontado para a construção
de uma sociedade mais humana e cidadã que, mesmo dentro de um modelo
mercadológico, tem buscado outra visão de desenvolvimento, fruto de um processo
de construção social, voltada para a valorização dos territórios e das lutas políticas
dos vários atores sociais, bem como para o investimento em políticas públicas que
atendam as demandas da sociedade. Assim, a formação do homem deve está
pautada

nos

princípios

democráticos e

republicanos

da

cidadania

e

da

sustentabilidade.

Desta forma, as políticas públicas educacionais devem ter efetividade social e estar
em consonância com uma concepção de Estado que priorize o homem nos coletivos
sociais em que está inserido e não apenas funcione como aparato para garantir o
livre mercado. Nesse sentido, a educação deve ser pensada como um direito
agregado a outros direitos fundamentais da vida humana e a formulação das
políticas educacionais deve estar pautada nesse princípio e balizada num constante
processo de monitoramento e avaliação.

Assim,

como

estratégia

de

acompanhamento

e

avaliação

das

políticas

implementadas ao longo desse período, o Ministério da Educação (MEC) lançou, em
abril de 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
considerando os dados do ano de 2005. O novo indicador tem o mérito de
considerar direta e conjuntamente dois fatores que interferem na qualidade da
educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e
médias de desempenho. As taxas de rendimento são aferidas pelo Censo Escolar
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da Educação Básica, e as médias de desempenho pelo Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) e pela Prova Brasil, realizadas pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) para diagnosticar a qualidade dos
sistemas educacionais.

Essa combinação entre fluxo e aprendizagem vai expressar, em valores de 0 a 10, o
andamento dos sistemas de ensino, em âmbito nacional, nas unidades da
Federação e municípios. A inovação está no monitoramento objetivo do sistema de
ensino brasileiro, em termos de diagnóstico e norteamento de ações políticas
focalizadas na melhoria do sistema educacional.

Os dados produzidos pelo IDEB/2005 reiteram a constatação de que transformar a
realidade brasileira implica num sistemático e bem orientado investimento na
qualidade do ensino, considerando diversas dimensões, tais como: as condições de
funcionamento das escolas; a capacitação e a valorização dos profissionais; o
desenvolvimento

de

sistemas

para

melhor

gerenciamento

das

políticas

educacionais; a elaboração coletiva do projeto político-pedagógico; a efetivação de
práticas educacionais eficientes na promoção do desenvolvimento do conhecimento
em sala de aula; e o fortalecimento da cultura escolar das famílias brasileiras.

Mais da metade dos municípios brasileiros tem avaliação, no IDEB/2005, menor do
que 4.0, numa escala de 0 a 10, no ensino público de 1ª a 4ª séries. A média
nacional fica em torno de 3.8 pontos na primeira etapa do ensino fundamental. A
Bahia apresenta uma situação bem mais dramática, com uma média de 2.6, estando
entre os três estados de pior desempenho. Esses resultados estão bem abaixo da
média que teriam no IDEB os países membros da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento

Econômico

(OCDE),

cuja

nota

seria

6.0.

O

Índice

de

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) mostra que, dentre as 4.349 cidades
avaliadas em 2005, 2.814 (64,57%) estão abaixo de 4.0. Entre as cidades com as
piores notas, boa parte se encontra no Norte e Nordeste do país. Dentre as capitais
brasileiras, Salvador apresenta a pior média, 2.8 (BRASIL/INEP, 2007).

Na avaliação do IDEB/2005, dois municípios baianos - na segunda etapa do ensino
fundamental - correspondente à 5ª a 8ª série - tiveram desempenhos bem
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diferenciados que despertam atenção: Barra da Estiva e Maiquinique. Esses
municípios, localizados na mesorregião do Centro-sul da Bahia, participaram desse
processo de avaliação e vivenciaram a implantação de políticas públicas
educacionais, delineadas pelo Ministério da Educação. Contudo, destacam-se ali
resultados distintos quanto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, na
segunda etapa do ensino fundamental: em Barra da Estiva, a média foi de 4.3, e em
Maiquinique 0,3.

A partir da reflexão dessa realidade, esta pesquisa, que tem como título Políticas
Públicas de Desenvolvimento Educacional: uma análise dos resultados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em Barra da Estiva e Maiquinique –
Bahia, procurou estudar as políticas públicas educacionais de Ensino Fundamental,
no período de 1997 a 2005, e as condições objetivas que levaram Barra da Estiva e
Maiquinique a obterem esses resultados no IDEB/2005.

O recorte temporal estabelecido para a pesquisa se definiu tendo em vista que em
dezembro de 1996 se deu a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira (LDB), Lei n° 9.394/96, e do Fundo de Ma nutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), Lei n° 9.424/96, com
forte repercussão nas políticas educacionais a partir de 1997; e em 2005 se deu a
implantação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), período em
que se desencadearam esforços na efetivação de políticas públicas educacionais
voltadas,

principalmente,

para

o

ensino

fundamental

e

sustentadas

por

financiamento específico através do referido fundo, bem como implementação de
uma estratégia de acompanhamento e avaliação dessas políticas.

Como já mencionado acima, mais da metade das cidades avaliadas pelo IDEB/2005
apresentam resultados abaixo da média nacional. Entre elas está Maiquinique, que
teve a pior média. Barra da Estiva, no entanto, apresentou um resultado superior à
média nacional, embora esteja bem abaixo da média que teriam os países membros
da OCDE.

Esse quadro inquieta qualquer educador que reconheça a importância da educação
para a formação integral do cidadão, para a concretização da democracia plena e o
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desenvolvimento do país, principalmente, e para o desenvolvimento numa
perspectiva regional e sustentável, voltado para a qualidade de vida das pessoas e
não para a acumulação do capital. É essa inquietação, frente a esses dados
revelados pelo IDEB sobre a educação na Bahia, que motiva o autor, também
profissional da educação, para a realização desta pesquisa.

Além disso, ela se mostra relevante diante da necessidade de uma melhor
compreensão dessa realidade para a formulação de políticas públicas no âmbito
educacional que tenham efetividade social e busquem a superação desse quadro
desolador, bem como para as discussões sobre a democratização dos processos de
elaboração e implementação de políticas públicas para o desenvolvimento
municipal.

Busca-se também com este estudo, a partir das reflexões e inferências sobre a
temática em questão, proporcionar aos municípios a serem analisados um
referencial para o aprimoramento de suas práticas e o fortalecimento de suas
políticas públicas no âmbito da educação e do desenvolvimento local.

Vale ressaltar a importância desta pesquisa dado o contexto atual e os estudos que
estão sendo desenvolvidos em torno desse tema. Portanto, não se tem aqui a
pretensão de esgotar o assunto, mas contribuir para suscitar outras reflexões e
novas investigações acerca do problema.

Assim, o problema que norteou esta pesquisa consiste em investigar: que fatores
influenciaram as políticas públicas educacionais implementadas nos municípios de
Barra da Estiva e Maiquinique que favoreceram resultados tão distintos no
desempenho educacional dos municípios?

Como tentativa provisória de explicar esse problema foram formuladas as seguintes
hipóteses:
1 - Os resultados do IDEB dos municípios pesquisados são fortemente influenciados
pelo seu perfil sócio-político e econômico ;
2 – A concepção dos gestores sobre políticas públicas educacionais influencia no
seu processo de formulação e implementação;

19

3 - O processo de materialização das políticas educacionais nas redes e,
consequentemente, nas unidades escolares interferem tanto no rendimento escolar
quanto na média de desempenho dos alunos.

Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar os fatores que
interferem na efetivação de políticas públicas educacionais e que geram resultados
de desempenho diferenciados nos sistemas municipais de ensino da Bahia.

Como objetivos específicos, optou-se por: traçar o perfil sócio-político e econômico
dos municípios baianos de Barra da Estiva e Maiquinique; caracterizar o processo
de formulação das políticas públicas no âmbito do Estado Brasileiro, do Estado da
Bahia e dos municípios pesquisados; analisar o processo de implementação das
políticas públicas educacionais no âmbito das sedes dos municípios pesquisados; e
analisar de que forma as políticas públicas educacionais se materializaram nas
unidades escolares avaliadas pelo IDEB nesses municípios.

Para o desenvolvimento da pesquisa, o uso da metodologia adequada, entendida
como um conjunto de métodos e técnicas, como um caminho traçado a serviço do
pesquisador para o desvelamento do problema, é que confere credibilidade aos
resultados dos estudos.

Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória-explicativa, dado a especificidade e
a necessidade de um maior aprofundamento de compreensão acerca dos fatores
que influenciaram na efetivação de políticas educacionais e que geraram resultados
de desempenho distintos nos sistemas municipais de ensino de Maiquinique e Barra
da Estiva.

Para tanto, optou-se por um estudo de caso e pela adoção de procedimentos
comparativos, visto que a escolha de dois casos proporciona, conforme Gil (2002,
p.139), evidências inseridas em diferentes contextos, concorrendo para uma
pesquisa de melhor qualidade.

Quanto à natureza da exposição do objeto, trata-se de uma pesquisa de cunho
teórico-empírico, e para o desenvolvimento da investigação foi feito uma revisão

20

bibliográfica com aprofundamento teórico sobre a temática, mediante a utilização de
livros, coletâneas, artigos de revistas e periódicos em geral, pesquisa documental
com o estudo da legislação no âmbito nacional e municipal e estudo dos dados
estatísticos pertinentes ao tema, pesquisa eletrônica visando a busca de dados e
informações relevantes sobre o tema já disponíveis na rede, bem como pesquisa de
campo envolvendo atores locais e unidades de ensino dos municípios de Barra da
Estiva e Maiquinique que participaram da avaliação do IDEB.

A pesquisa de campo foi estruturada utilizando instrumentos de coleta de dados,
como questionários e entrevistas semiestruturadas (modelo em anexo), e foi
desenvolvida nas seguintes etapas:
a) mapeamento do perfil sócio-político, econômico e educacional dos municípios
envolvidos;
b) levantamento das políticas públicas educacionais implementadas nos municípios,
bem como da legislação pertinente, no período de 1997 a 2005;
c) entrevistas com atores e unidades de ensino avaliadas pelo IDEB nos municípios
pesquisados.

Para traçar o perfil sócio-político, econômico e educacional dos municípios foram
usados, além das informações coletadas com os atores locais, os indicadores
disponíveis

como:

Índice

de

Desenvolvimento

Humano

(IDH),

Índice

de

Desenvolvimento Social (IDS), Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) Produto
Interno Bruto (PIB), PIB per capita e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB). Os quais balizarão a analise relacional com o desempenho educacional dos
municípios pesquisados.

No que se refere ao universo da pesquisa de campo, definiu-se as escolas da
segunda fase do ensino fundamental, que corresponde da 5ª a 8ª série, da rede
municipal, avaliadas pelo IDEB/2005 em Barra da Estiva e Maiquinique, por serem
esses municípios, respectivamente, o primeiro e o último do ranking baiano na
referida avaliação, fazendo-se um recorte temporal de 1997 a 2005 para a análise
dos fatores que levaram a esses resultados.
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Foram realizadas três visitas aos municípios e às Unidades Escolares pesquisadas,
momento em que foram entrevistados os gestores municipais (prefeitos, secretários
municipais de educação e assessores educacionais) e diretores das Unidades
Escolares, bem como aplicados questionários aos professores envolvidos com as
escolas avaliadas neste período proposto para a investigação. Foram também
entrevistados técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) e da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, em uma
vista realizada nesses órgãos.

Essa amostragem foi definida levando-se em consideração os atores sociais que
têm uma vinculação mais expressiva para o problema investigado, tendo em vista
que são as pessoas mais envolvidas em um problema que normalmente poderão
contribuir para a efetivação de uma pesquisa qualitativa.

Em Barra da Estiva foram entrevistados, de acordo com roteiro da entrevista em
anexo, todos os prefeitos e secretárias municipais do período estudado, e em
Maiquinique foram entrevistados quatro dos cinco prefeitos deste recorte temporal,
(visto que um foi assassinado) e também quatro dos cinco secretários municipais,
tendo em vista que uma secretária não foi encontrada.

Em Barra da Estiva foi pesquisado o Colégio Municipal Padre Virgilio Zoppi e foram
entrevistados todos os diretores do período pesquisado, bem como aplicado
questionário com todos os professores que atuam em turmas da 5ª até 8ª série do
ensino fundamental. Em Maiquinique, foi pesquisado o Centro Educacional
Municipal Nataniel Souza Silveira, entrevistando quatro dos cinco diretores que
atuaram nesse período na escola, como também aplicando questionário a cerca de
50% (cinqüenta por cento) dos professores que atuam na unidade escolar, nessa
etapa de ensino, conforme roteiro de entrevista e questionário em anexo. As
entrevistas foram gravadas - com exceção das coletadas com os técnicos do INEP e
da Secretaria da Educação da Bahia que não permitiram - todas transcritas e
classificadas conforme as dimensões de análise e são citadas no texto com a
supressão das marcas de oralidade.
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Após pesquisa de campo, as informações coletadas foram analisadas e
interpretadas numa perspectiva de abordagem quanti-quali, à luz do referencial
teórico proposto a seguir e a partir de quatro dimensões analíticas: características do
município; gestão do sistema escolar; materialização das políticas educacionais; e
práticas pedagógicas. Para cada uma dessas dimensões foi estabelecida uma série
de indicadores definidos a partir da análise de relatórios de pesquisa publicados pelo
INEP que, após serem confrontados com as hipóteses estabelecidas, possibilitou as
conclusões apresentadas neste trabalho (BRASIL/INEP, 2007a; 2007b).

A pesquisa aqui apresentada está estruturada com introdução, quatro capítulos e a
conclusão. Na introdução é destacado o contexto da temática da investigação e seu
recorte temporal, a justificativa para escolha deste tema, o problema, as hipóteses e
os objetivos que norteiam este estudo, a metodologia que traça caminhos para o seu
desenvolvimento e, por fim, é feita uma breve descrição dos seus capítulos.

No primeiro capítulo, são discutidos os fundamentos teóricos e as categorias
conceituais que servem de lastro para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, são
abordados em três seções, à luz de autores clássicos e contemporâneos, os
conceitos de políticas públicas e políticas educacionais. Na primeira seção, são
analisados os conceitos básicos para o entendimento das políticas públicas como as
noções de polity, politics e policy, ressaltando a complexidade da área de políticas
públicas. Na segunda seção, é abordada a avaliação de políticas públicas,
entendendo-a como uma ferramenta indispensável para o planejamento e gestão
estatal na busca da sua eficiência. Já na terceira seção, é conceituada a política
educacional como uma das políticas sociais, refletindo também sobre o seu papel
para a consolidação dos princípios democráticos e a sua avaliação.

No segundo capítulo, composto por quatro partes, é apresentado o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), como proposto pelo INEP,
ressaltando a contextualização do processo de formulação e implementação das
políticas públicas educacionais no Brasil e na Bahia, no período de 1997 a 2005, a
partir da análise da Reforma do Aparelho do Estado Brasileiro nos anos 1990 e da
influencia dos organismos internacionais nesse processo. Assim, na primeira parte,
são discutidos os aspectos da reforma do estado brasileiro na década de 1990 e
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suas implicações para o estudo das políticas educacionais no período de 1997 a
2005. Na segunda parte, reflete-se sobre a influência dos organismos internacionais
no processo de reforma da educação brasileira, nesse período, e como estão
inseridos nesse contexto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei n°
9.394/96, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério (FUNDEF) - Lei n° 9.424/9 6, o Plano Nacional de
Educação (PNE), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os diversos
programas e projetos implementados no período. Na terceira seção, levanta-se as
características da descentralização e da municipalização, princípios constituintes
das políticas educacionais, a partir da década de 1990. E na última parte deste
capítulo, destaca-se a concepção e objetivos do IDEB, sua metodologia de cálculo,
bem como as metas para o Brasil, a Bahia e os Municípios estudados, ressaltandose os anos finais do ensino fundamental.

No terceiro capítulo, é analisada em duas seções, a caracterização dos municípios
pesquisados e a concepção de seus gestores sobre as políticas educacionais e seu
reflexo nos resultados do IDEB, procurando dar conta da análise das duas primeiras
hipóteses que norteiam este estudo. Assim, na primeira, é traçado o perfil dos
municípios de Barra da Estiva e Maiquinique, a partir de pesquisa documental e
eletrônica,

ressaltando

os

aspectos

geográfico-históricos,

sócio-políticos,

econômicos e educacionais. Na segunda seção, busca-se analisar a concepção dos
gestores municipais e a sua influência no processo de implementação e gestão das
políticas e programas educacionais.

O último capítulo, composto de duas partes, é dedicado à materialização das
políticas educacionais nos dois municípios e sua concretização na sala de aula,
ressaltando seus reflexos nos resultados do IDEB, e procura responder a terceira
hipótese desta pesquisa. A primeira parte se propõe a observar em linhas gerais
como os programas1 de formação e valorização dos trabalhadores em educação, de
transporte escolar, de alimentação escolar e do livro didático impactaram na
educação dos municípios e nos resultados do IDEB. E na segunda parte, busca-se
1

Os programas foram selecionados por serem considerados pelo autor como relevantes para a
qualidade da educação, por ser um dedicado a formação e valorização dos professores e os outros
por serem estabelecidos pela legislação educacional como programas suplementares ao ensino que
visam a garantia do acesso e permanência do educando na escola.
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compreender a concretização das práticas pedagógicas no Colégio Pe. Vergílio
Zoopi e no Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira e as relações
existentes entre o desempenho dos estudantes e o rendimento escolar.

Na conclusão é feita uma síntese do que é produzido nos capítulos, uma avaliação
do alcance dos objetivos e uma análise dos resultados das hipóteses. Em seguida, é
feito um posicionamento crítico frente à temática pesquisada e, por fim, são
apontadas algumas recomendações relevantes para o desenvolvimento educacional
dos municípios investigados.

Esta pesquisa promete continuação, visto que a cada dois anos são divulgados
novos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e, assim,
novas perspectivas de análise poderão surgir, ficando este trabalho em aberto para
novas interpretações.
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: “um estado da arte”

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos e as categorias
conceituais que servem de lastro para o desenvolvimento da pesquisa; e são
discutidos em três seções, à luz de autores clássicos e contemporâneos, os
conceitos de políticas públicas, políticas educacionais, bem como o processo de
avaliação em políticas públicas e políticas educacionais, ressaltando a influência da
Teoria do Capital Humano nas políticas educacionais.

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS: conceitos básicos

Nesta seção são analisados os conceitos básicos para o entendimento das políticas
públicas como as noções de polity, politics e policy, destacando a dificuldade da
formulação de um conceito de políticas públicas que dê conta de sua amplitude e
complexidade.

O estudo das políticas públicas nas últimas décadas tem ocupado lugar de destaque
nos meio acadêmico e governamental, e vários fatores têm contribuído para a maior
visibilidade dessa área. Celina Souza (2006, p. 2) aponta alguns desses fatores: a
adoção de políticas restritivas de gasto por grande parte dos países em
desenvolvimento, as novas concepções sobre o papel dos governos que
substituíram as políticas keynesianas por políticas pautadas no ajuste fiscal e a
necessidade dos países com democracia recente desenhar políticas públicas que
levem ao desenvolvimento econômico e à inclusão social.

Garcia também destaca a complexidade do debate acerca das políticas públicas nos
últimos trinta anos e aponta fatores internos e externos ao desenvolvimento dos
países, principalmente do chamado Terceiro Mundo, como origem desse debate.
Segundo o autor,
Los factores externos se consideran a partir de las modificaciones del
sistema internacional y los internos a las diversas reformas políticas y
económicas implementadas por la generalidad de los gobiernos de esos
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países que responden, en lo principal, a los intereses del capital
transnacional y a los dictados de las políticas gubernamentales de los
centros del poder mundial (GARCÍA, 2008, p.1).

Face a essa complexidade, tem-se buscado na língua inglesa três conceitos para
possibilitar uma melhor compreensão do significado da expressão política pública:
polity, politics e policy. Segundo Frey, polity se refere à estrutura institucional, ao
sistema político-jurídico; politics, envolve os processos políticos, geralmente, de
caráter conflituoso; e, por fim,

policy designa a configuração dos programas

políticos, o conteúdo material das decisões políticas. Conforme seus argumentos,
A dimensão institucional ‘polity' se refere à ordem do sistema político,
delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema
político-administrativo; no quadro da dimensão processual ‘politics' tem-se
em vista o processo político, freqüentemente de caráter conflituoso, no que
diz respeito à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de
distribuição; a dimensão material ‘policy' refere-se aos conteúdos concretos,
isto é, à configuração dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao
conteúdo material das decisões políticas (FREY, 2000, p. 216 – 217).

Na mesma direção, Couto se refere a essas três dimensões da política como
estrutura, funcionamento e produto, respectivamente. Para esse autor,
Polity, politics e policies correspondem, portanto, a diferentes níveis da vida
estatal. O primeiro, à sua estrutura; o segundo, o seu funcionamento; o
terceiro, aos seus produtos. A estrutura diz respeito às regras de
relacionamento entre os atores e às organizações em que eles atuam – ou
às instituições propriamente ditas. O funcionamento tem a ver com a
atividade política, que se desenrolaria de uma forma ou de outra, fossem
quais fossem as instituições vigentes, muito embora as condições desse
desenrolar variassem consideravelmente, dependendo do tipo de arranjo
constitucional em vigor. Os produtos são aquilo que o Estado gera, seja
para se autogerir e manter-se, seja para responder às demandas sociais
existentes – filtradas e interpretadas de acordo com as condições em que
se desenrola a politics. A princípio, temos aí uma gradação em termos do
que condiciona o quê: as regras institucionais condicionam o jogo político,
que condiciona o conteúdo das políticas (COUTO, 2001, p. 34 – 35).

0rozco (1993, p.2) e Trabada (2003, p.66) diferenciam politics como direção do
Estado, como o poder e a luta para consegui-lo e policy como ação, atividade dos
governos que incentiva a cooperação e amortece o conflito, relaciona-se com a
dimensão dinâmica da polítics, evidenciando que esta é o objeto da Ciência Política
e policy é o objeto da Ciência de Políticas.
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Na mesma direção, Michel afirma que essa distinção conceitual entre polítics e
policy é indispensável para se entender o porquê e o como das políticas públicas.
Para ele,
Por politics, que podemos traducir por la política, entendemos la lucha por el
poder. Por lo tanto, cuando pretendemos estudiar la política en el sentido de
politics, nuestros objetos de estudio son lãs fuerzas políticas, las elecciones,
las instituciones gubernamentales y parlamentarias. Por policy, que
proponemos traducir por políticas públicas o por el término de política
seguido de un adjetivo (social, agrícola, etcétera), hacemos referencia a la
acción pública, al aspecto programático de la acción gubernamental
(MICHEL, 2002, p.2).

Bazua e Valenti (1993, p. 29 - 30) buscam resolver essa “distinción discursiva y por
tanto cognoscitiva” referindo-se a politcs como o discurso político que estabelece os
fins e objetivos do Estado, as decisões políticas que estão por trás da policy e esta
como o discurso técnico, como decisões de política e a forma de como alcançar os
fins e objetivos do estado.

Apesar das distinções entre polity, politics e policy, essas dimensões na realidade
política estão intimamente ligadas e se influenciam mutuamente. No entanto, a
influência da policy sobre a politics é mais provável num sistema político competitivo
do que a modificação da polity pela policy. As regras constitucionais tendem a ser
mais estáveis do que o jogo político que é caracterizado por constantes mudanças e
a produção de políticas que requer um ambiente dinâmico e competência
estratégica. Para Couto,
[...] o arcabouço constitucional tende a ser muito mais estável do que o jogo
político e do que a produção de políticas, uma vez que apenas define a
forma como a politics ocorrerá; esta, por seu turno, é que definirá como se
produzirão policies (COUTO, 2001, p.35).

A partir dessas considerações a cerca das dimensões da política, torna-se mais
factível chegar-se ao conceito contemporâneo de política pública, que surge nos
Estados Unidos, na metade do século XX, partindo das ciências políticas e
administrativas, visando aprofundar o estudo sobre a ação dos governos.

As políticas públicas podem ser consideradas como uma área do conhecimento que
tem um caráter pluridisciplinar por abarcar aspectos das ciências políticas e
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administrativas, mas que tem se tornado uma disciplina especializada com seu
objeto de estudo e suas associações acadêmicas.

Apesar das diversas contribuições dos fundadores da área de políticas públicas, H.
Laswell (1936), H. Simon (1957), C. Lindblom (1959) e D. Easton (1965), não existe
uma definição que consiga esgotar toda a amplitude e complexidade do que sejam
políticas públicas. Celina Souza cita diversos exemplos para demonstrar essa
diversidade de definições:
Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que
analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como
um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos.
Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades
dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que
influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política
pública como "o que o governo escolhe fazer ou não fazer". A definição
mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem
ganha o quê, por quê e que diferença faz (SOUZA, C., 2006, p.3).

Assim, entende-se por políticas públicas o conjunto de diretrizes norteadoras de
ações coletivas que visam responder às demandas da sociedade, mediante a
alocação de recursos públicos. Para Rua (s/d, p. 1), “as políticas públicas (policies)
são outputs originadas da atividade política (politics)” e correspondem às decisões e
ações emanadas da autoridade soberana do poder público visando a alocação de
valores e por isso são revestidas de um caráter público.

Michel (2002, p. 2-3) também entende a política pública como um conjunto de
decisões que visam a distribuição de recursos ou bens e que nesse processo podem
afetar ou beneficiar indivíduos ou grupos. São decisões dos governos de atuar ou
não atuar frente a uma determinada demanda apresentada pelos atores sociais.

São ações e procedimentos que visam a mediação pacífica de conflitos que
envolvem atores da sociedade e do Estado, os denominados ‘atores políticos’. As
políticas públicas são resultantes das atividades políticas, da decisão política, e são
voltadas para a maioria da população. Para Satriano,
La política pública se entiende como el proceso mediante el cual el Estado
diseña y ejecuta uma política dirigida a un sector mayoritario de la
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población; esa política puede involucrar no solo acciones, sino también
omisiones respecto de asuntos de interés para determinados actores
(SATRIANO, 2006, p.6).

Os ‘atores políticos’ são diversos e com diferentes características e, segundo Rua
(s/d, p.3), distinguem-se entre atores públicos e privados. Os primeiros exercem
funções públicas e executam recursos públicos, e se dividem entre os políticos, que
exercem um mandato eletivo, e os burocratas, que ocupam cargos que exigem
conhecimento especializado em um sistema de carreira pública. Os atores privados
são aqueles capazes de influir nas políticas públicas, como os empresários, os
trabalhadores, cujo poder resulta da ação organizada nos sindicatos, ONGs e
igrejas, os servidores públicos e a mídia que, por formar opiniões, possue a
capacidade de mobilizar outros atores.

Rua (s/d, p.4) também põe em relevo dentre os ‘atores políticos’ os agentes
internacionais: os agentes financeiros, como o Fundo Monetário Internacional (FMI)
e o Banco Mundial; as organizações internacionais, como a Organização das
Nações Unidas (ONU), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe (CEPAL); e os chamados atores transnacionalizados que atuam no mercado
financeiro, nas telecomunicações e até mesmo no crime organizado.

Da mesma forma, Ramos (2005, p.73) faz referência a essa diversidade de atores e
a falta de nivelamento técnico entre eles, ao questionar sobre os interlocutores aptos
a dar sustentação ao processo de elaboração de políticas públicas, e aponta essa
questão como obstáculo para a elaboração e sucesso da agenda política. Assim,
ele afirma que
A construção de uma agenda política envolve, portanto, diferentes atores
nem sempre em iguldade de condições para definir, em conjunto, ações que
resultarão na formulação de políticas públicas. A ‘uniformização’ de
discursos e o estabelecimento de condições práticas para a consecução
dessas iniciativas não são tarefa simples. A diversidade de atores e até
mesmo a falta de um nivelamento técnico entre eles traz obstáculos
consideráveis ao sucesso no empreendimento de políticas gerativas

(RAMOS, 2005, p. 73).
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Desta forma, as políticas públicas envolvem esses atores e expressam, desde sua
formulação até seus resultados, diversas formas de poder e relações sociais que
envolvem interesses, preferências, ideias, conflitos e mediações sociais e
institucionais, para chegar a um determinado consenso.

Portanto, desenhar uma política pública implica na clareza de quem e quando são
tomadas as decisões, bem como na definição dos resultados e do público a ser
atingido por determinada política. Essa clareza diz respeito à concepção de Estado e
ao nível de organização da sociedade civil em que se vive. Assim, afirma Holfling
(2001, p. 9), “o processo de definição de políticas públicas para uma sociedade
reflete conflitos de interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder que
perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo”.

Desse modo, as políticas públicas refletem as lutas e debates gestados no seio da
sociedade e, como um canal que determina e orienta a atividade do Governo, devem
contribuir para a superação pacífica de conflitos entre diversos atores sociais e para
a consolidação da cidadania, daí resulta a complexidade para o desenvolvimento
dos estudos sobre políticas. Segundo Orozco,
Aquí hemos optado por definir a la Política Pública como un tipo de
actividad del Gobierno, aquella que se encamina a estimular la colaboración
social o inhibir el conflicto. [...] Es el cauce que determina y orienta el curso
a seguir por la actividad gubernamental (OROZCO, 1993, p. 4).

Na mesma perspectiva, Ramirez (2003, p. 104-105) entende a política pública como
o Estado em movimento, fazendo ou deixando de fazer, como a ação das
autoridades investidas de poder público no interior da sociedade, “resultado de las
relaciones, negociaciones, acuerdos, presiones, al interior de organizaciones
sociales complejas com diversos actores sociales y políticos”.

Ratificando esses atores, pode-se dizer que as políticas públicas, enquanto ‘Estado
em ação’, emanam do poder estatal buscando dar uma resposta para as demandas
oriundas da sociedade civil no sentido de promover a igualdade de oportunidades.
Assim, mediante o poder de mobilização e pressão da sociedade civil, um ‘estado de
coisas’ se transformará em uma agenda de problemas que poderá ser reconhecida e

31

resultar em políticas, que serão desdobradas em programas, projetos e ações que
visem à mudança da realidade.

Assim, as políticas públicas, enquanto conjunto de diretrizes norteadoras de ações
governamentais que visam responder as demandas da sociedade, mediante a
alocação de recursos públicos, são materializadas nos programas e projetos.

De acordo com Menezes (2008, s/p), um Programa pode ser definido como um
instrumento de organização da ação governamental visando atender uma
necessidade específica, por meio de um conjunto de projetos relacionados entre si e
coordenados de maneira articulada. Os programas podem ser mensurados por
indicadores estabelecidos no planejamento governamental.

O Projeto, por sua vez, segundo a mesma autora, consiste num conjunto de
operações limitadas no tempo, com um objetivo definido e claro, que concorrem para
a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo, criando um novo produto. O
projeto tem início, meio e fim estabelecidos, resultados esperados quantificáveis e
são financiados com recursos orçamentários. (MENEZES, 2008, s/p).

Portanto, um projeto é um conjunto articulado de ações que visa modificar uma
parcela da realidade, mediante aplicação de recursos, diminuindo ou eliminando um
déficit ou solucionando um problema, e os programas são focados em objetivos mais
amplos que os projetos e não incluem aspectos operacionais e descrição detalhada
de atividades, são mais complexos e proporcionam um maior número de produtos
que os projetos.

Assim, política pública pode ser concebida como ‘Estado em Ação’ traduzindo um
jogo de interesses de diversos atores; e um programa governamental pode ser
entendido como uma ação de menor abrangência, que faz parte de uma política
pública, e é implementado por meio de um conjunto de projetos, isto é, de ações
articuladas, visando os objetivos estabelecidos previamente.

Apesar dessas diferenças conceituais, Políticas Públicas, Programas e Projetos no
processo de avaliação são muitas vezes tomados como sinônimos e a
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implementação das políticas através dos programas e projetos nem sempre ficam
claras. Paula Cavalcanti afirma que, apesar do exame dos pressupostos ou da
‘lógica implícita’ adotada por autores como Cohem e Franco, Niremberg, Bañon I
Martinez, essa relação nem sempre é mostrada claramente. Segundo a
pesquisadora,
A relação – operacionalização da política através dos programas e projetos
– nem sempre é mostrada claramente. Ainda que seja passível de ser
deduzida, através do exame dos pressupostos dos autores ou pela ‘lógica
implícita’ adotada por eles. Nesse sentido, e levando em conta essa ‘lógica
implícita’ é possível dizer que para a política pública ser colocada em prática
são necessários programas ou projetos que durante um determinado
período deverão ser implementados pelos órgãos públicos ou instituições
(privadas, ONGs) visando a atingir os objetivos e resultados previstos
(CAVALCANTI, P., 2007, p. 30-31).

Niremberg (2003) apud Paula Cavalcanti (2007, p.31-32) afirma que os termos
‘programas’ e ‘projetos’ são usados indistintamente e que as diferenças se referem
aos níveis de complexidade e de gestão. Para o autor,
[...] la palabra programas se utiliza para los niveles centrales, (nacional o
provincial), y el término proyecto para lãs aperturas del programas em los
territórios de aplicación, a cargo de organizaciones locales públicas y/o no
governamentales (NIREMBERG, 2003, apud CAVALCANTI, P., 2007, p.3132)

Mondragón (2003, p.3 – 12), ao tratar da avaliação da atuação das administrações
públicas, não faz distinção entre políticas, programas e projetos e se refere sempre à
avaliação de programas mesmo que implicitamente reconheça a relação entre eles.
Esse autor afirma que,
La evaluación de programas há de entenderse con un significado amplio,
mediante la evaluación de um programa entendemos el esdudio del
conjunto del proceso. Sin embargo, es difícil que encontremos evaluaciones
que abarquen todas las fases de la actuación pública (MONDRAGÓN, 2003,
p. 3-4).

Quando o autor fala de conjunto ”del proceso” e de “todas las fases de la actuación
pública”, subentende-se que se refere a todo

processo de políticas públicas,

perpassando a sua materialização pelos programas e projetos.

Também, Torres e Pina (2003, p. 61) não fazem distinção clara entre avaliação de
políticas públicas e programas, destacando que o acompanhamento das políticas e
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dos programas públicos implica no controle do cumprimento dos objetivos e do
desenvolvimento do programa.

Ao verificar-se a literatura que aborda o enfoque de análise de políticas públicas,
constata-se também que a preocupação é abordar os aspectos mais gerais da
política pública sem especificar os programas e projetos, que são contemplados
implicitamente após o estudo da formulação e da implementação, na fase da
avaliação. Segundo Paula Cavalcante, “o que denota a mesma ‘lógica implícita’ no
que diz respeito à relação existente entre política, programa e projeto e que é
encontrada no EAv [Enfoque de Avaliação de Políticas Públicas]” (CAVALCANTI,
P., 2007, p.31-32).

Pode-se dizer que as políticas públicas, enquanto conjunto de diretrizes e normas
que orientam as atividades de governo, são operacionalizadas mediante programas
e projetos, o que pode ser verificado com mais evidência nas políticas educacionais,
ainda que não exista uma clara relação entre políticas, programas e projetos, como
veremos adiante no processo de avaliação de políticas públicas.

1.2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Nesta seção é abordada a avaliação de políticas públicas como uma ferramenta
indispensável para o planejamento e gestão estatal na busca da eficiência das
políticas públicas, ressaltando a necessidade de critérios e indicadores bem
definidos, como também a classificação das avaliações.

A avaliação de políticas públicas, a partir dos anos 1970/80, tornou-se um requisito
indispensável para o planejamento e gestão estatal, tendo em vista as
transformações nas relações entre Estado e sociedade, bem como a modernização
da administração pública, seguida da adoção do princípio da gestão gerencial, como
resposta à segunda maior crise do capitalismo vivenciada nesse período.

Essa crise pode ser caracterizada pela hiperinflação, baixo crescimento econômico,
desemprego, escassez de recursos no setor público, desequilíbrio nas contas
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públicas, alta do preço do petróleo, crise fiscal norte-americana e elevação das taxas
de juros internacionais.

Assim, buscou-se a resposta para essa crise no receituário neoliberal, que atribuía
como sua causa a forte intervenção do Estado, pregando um Estado mínimo, com
função gerencialista, mais eficiente e eficaz, voltado para um cidadão cliente.

A partir da influencia do “gerencialismo público” e da política de ajuste fiscal foram
introduzidos nas políticas públicas novos princípios, como: a busca da eficiência; a
credibilidade; e a transferência das políticas públicas.

A eficiência passou a ser focada em função da política fiscal que reduzia os gastos
públicos na área social. Assim, associando eficiência e racionalidade, as novas
políticas públicas foram voltadas para a desregulamentação, privatização e para as
reformas no sistema de proteção social. O princípio da credibilidade, segundo Celina
Souza (2006, p. 6-7) e Gelinski e Seibel (2008, p. 232), é definido pela exigência de
regras claras pré-definidas; e a transferência de políticas públicas para outras
instituições ou organizações não governamentais se justifica pela experiência
técnica e independência dos ciclos políticos que elas possuem, garantindo
continuidade e coerência.

Dessa forma, nesse contexto de Estado mínimo gerencial, torna-se crucial a maior
eficiência e maior impacto nos investimentos do governo na área social e, portanto,
a avaliação das políticas públicas se torna imprescindível para se alcançar melhores
resultados por um custo menor, tornando a gestão pública mais eficiente. Para
Costa e Castanhar,
A avaliação sistemática, contínua e eficaz desses programas pode ser um
instrumento fundamental para se alcançar melhores resultados e
proporcionar uma melhor utilização e controle dos recursos neles aplicados,
além de fornecer aos formuladores de políticas sociais a aos gestores de
programas dados importantes para o desenho de políticas mais
consistentes e para a gestão pública mais eficaz (COSTA E CASTANHAR,
2003, p. 971).

A avaliação surge, assim, como ferramenta gerencial para os formuladores,
implementadores e gestores de políticas públicas e de programas governamentais
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tomarem decisões mais fundamentadas em informações, potencializando os
resultados do gasto público. Nessa direção, Cunha também afirma:
O crescente interesse dos governos nos estudos de avaliação está
relacionado às questões de efetividade, eficiência, accountability e
desempenho da gestão pública, já que estes estudos constituem-se em
ferramenta para gestores, formuladores e implementadores de programas e
políticas públicas. As avaliações de políticas e programas permitem que
formuladores e implementadores tomem suas decisões com maior
conhecimento, maximizando o resultado do gasto público, identificando
êxitos e superando pontos de estrangulamento (CUNHA, 2006, p.3).

No Brasil, além da crise fiscal, outros motivos podem ser apresentados para a
necessidade da avaliação das políticas e programas governamentais, como a crise
econômica brasileira que ampliou as desigualdades sociais e o aprofundamento da
democracia que trouxe novos atores sociais, ampliando, assim, as reivindicações e
as demandas por programas sociais. Para Campos et al (2008, p. 51), “[...] a partir
dos anos 80, houve crescente processo de luta dos movimentos sociais e
reivindicação pelos direitos humanos e políticos junto aos governos, que culminou
com o processo de redemocratização do país”.

Desse modo, responder indagações sobre o alcance dos objetivos de um programa,
sobre como ele funciona e que resultados proporcionou é o objetivo dos estudos de
avaliação de políticas.

Portanto, avaliação de políticas públicas é o estudo sistematizado e objetivo de uma
política ou programa, detalhando todo seu ciclo, da formulação aos resultados,
visando sua efetividade social e sua relevância para a sociedade.

Segundo a

UNICEF, avaliar é um
[...] exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou
em curso, que contemple o seu desempenho, implementação e resultados,
com vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto,
sustentabilidade e a relevância de seus objetivos. O propósito da avaliação
é guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à continuidade,
necessidade de correções ou mesmo suspensão de uma determinada
política ou programa (UNICEF, 1990, apud COSTA e CASTANHAR, 2003,
p. 972).

Na mesma direção, Mônica Cavalcanti (2006, p. 2) define a avaliação de políticas
públicas como um instrumento que possibilita informações sobre a viabilidade de
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uma política, programa ou projeto desde a sua concepção até os seus resultados,
possibilitando

aos

gestores,

formuladores

e

implementadores

um

maior

conhecimento do que está acontecendo no processo, permitindo redirecionamento
de seus objetivos ou mesmo reformulação de suas propostas e ações,
economizando tempo e recursos.

Assim, a avaliação se constitui em uma ferramenta que possibilita estudar a
eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão pública na formulação e
implementação de programas e políticas públicas. As avaliações de políticas e
programas permitem decisões com maior conhecimento, maximizando o resultado
do gasto público e apontado alternativas.

Holanda também entende a avaliação como instrumento que visa explicar porque
um programa social é válido e prioritário frente a um determinado problema
econômico ou social. Segundo o autor,
Avaliar é determinar o mérito e a prioridade de um projeto de investimento
ou de uma programa social, geralmente financiado com recursos públicos e
voltado para resolver um determinado problema econômico ou social. Por
isso aquilo que chamamos avaliação é geralmente caracterizado, na
literatura especializada, como avaliação de programas (“program
evaluation”) (HOLANDA, 2003, p.2).

Portanto, corroborando com Campos et al (2008, p.53), avaliar é valorar uma ação,
projeto ou programa determinando o alcance de seus objetivos e metas, a
necessidade ou não de reorientação das ações e possibilitando informações para
novas escolhas no cumprimento da efetividade social das políticas implementadas.
Ao avaliador cabe determinar o objetivo, natureza e tipo de avaliação, bem como o
recorte programático do seu objeto, estabelecendo a abrangência do processo
avaliativo.

É importante destacar que frente às dificuldades de se estabelecer a distinção entre
políticas, programas e projetos, como demonstrado anteriormente, a literatura sobre
avaliação nem sempre é clara sobre a qual desses níveis o referencial metodológico
construído pode ser associado. No entanto, segundo Paula Cavalcanti (2007, p. 62),
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o processo avaliativo é flexível e aplicável em qualquer dos níveis mencionados,
desde as políticas até os projetos.

Ainda segundo a autora, diante dos diversos conceitos de avaliação de políticas,
pode-se identificar três dimensões visando o entendimento das suas várias
conotações: a primeira dimensão é a decisional, isto é, a atividade avaliativa está
ligada ao processo de tomada de decisão; a segunda é a dimensão racional, ou
seja, a avaliação deve contribuir para a racionalização dos recursos disponíveis; e
por fim, a terceira dimensão é a integradora que aponta a tendência da atividade
avaliativa ser considerada como parte integrante do processo de elaboração de
política (CAVALCANTI, P., 2007, p. 64-66).

Para a precisão da avaliação é necessário a definição de critérios e indicadores que
possam balizar o estudo. Assim, podem ser definidos critérios de eficiência, eficácia,
efetividade e outros conforme o que se deseja destacar na avaliação.

Para Mônica Cavalcanti (2006, p. 9-11), por eficiência compreende-se a otimização
dos recursos utilizados, o melhor resultado com os recursos disponíveis; por eficácia
entende-se o grau de alcance dos objetivos e metas de um programa no
determinado espaço temporal, o resultado (efeitos e impactos) de uma política
pública

sobre

a

população

beneficiária;

por

efetividade

concebe-se

a

correspondência entre os objetivos e os resultados alcançados tanto no plano
econômico como no plano político e social, num contexto mais amplo, a relevância
da política implementada.

Os indicadores são medidas verificáveis extraídas das mudanças provocadas por
uma determinada política ou programa. Pode-se escolher indicadores conforme o
propósito da avaliação, dentre as três categorias de indicadores sociais: de
resultado, de insumo e de acesso. Segundo Mourão,
Os indicadores são definidos como medidas explícitas e objetivamente
verificáveis de mudanças induzidas. Pode-se dizer que os indicadores
seriam formas de “capturar” os resultados e também de poder comunicá-los.
Enquanto os objetivos devem responder à pergunta “O que mudou?”; os
indicadores, à pergunta “Como se sabe que mudou?” (MOURÃO, s/d, p. 6).

38

Para Tores e Pina, nas iniciativas atuais de avaliação de políticas públicas é
indispensável a definição de indicadores para avaliar o alcance dos objetivos, a
eficiência no processo de implementação das políticas e programas e a qualidade
dos seus resultados. Conforme esses autores,
La elaboración de indicadores permite evaluar el cumplimiento de los
objetivos de un programa, la eficiencia en el uso de los recursos, revisión de
servicos para mejorar su calidad. [...] el diseño de indicadores representa un
aspecto muy relevante para realizar comparaciones – benckmarking – y
facilitar la evaluación de las atividades (TORRES Y PINA, 2003, p. 66; 7374).

As avaliações podem ser classificadas, dentre os vários critérios, levando-se em
consideração o momento em que se realiza a avaliação, o agente que a realiza, a
sua natureza e os aspectos avaliativos a serem considerados.

Quanto ao momento de realização da avaliação, ela pode ser ex-ante e ex-post. A
primeira, quando a avaliação é realizada antes da implementação de um
determinado programa, procurando estudar a sua viabilidade com relação ao custobenefício e identificar as prioridades e metas. Segundo Monica Cavalcanti,
A avaliação ex-ante, procura orientar sobre a realização de um dado
programa, no que diz respeito a sua formulação e desenvolvimento, através
do estudo de seus objetivos, dos beneficiários e suas necessidades e do
seu campo de atuação (CAVALCANTI, M., 2006, p. 6).

A avaliação ex-post investiga se os resultados finais esperados foram alcançados,
bem como identifica os efeitos não esperados durante a fase de implementação do
programa. Conforme Costa e Castanhar (2003, p. 971), esse tipo de avaliação
analisa a efetividade do programa, ou seja, procura “detectar mudanças nas
condições de vida de um grupo-alvo ou de uma comunidade, como resultado de um
programa e em que medida as mudanças ocorreram na direção desejada”.

Considerando o agente que realiza as avaliações, elas podem ser classificadas em
externas, internas, mistas e participativas. De acordo com Cunha (2006, p. 9-10), a
avaliação externa é quando realizada por sujeitos que não pertencem à organização;
a avaliação interna é feita por pessoas da própria instituição que participam da
implementação do programa; é mista quando combina avaliadores externos e
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participantes do programa avaliado; e a avaliação é participativa quando envolve o
público-alvo da ação em todas as fases da avaliação.

Nesse sentido, Cotta ressalta os ganhos e prejuízos pela escolha de uma ou outra
dessas alternativas:
Quando a própria unidade gestora realiza a investigação, minimiza-se o
nível de conflito e aumenta-se a quantidade de informação relevante
disponível. Em contrapartida, pode-se perder muito em termos de
objetividade. Por outro lado, quando se recorre a profissionais não
vinculados à instituição executora há um ganho em termos de isenção, mas
o acesso aos dados necessários à pesquisa se torna mais difícil
(COTTA,1998, p.110).

Quando à natureza da avaliação, distingue-se a avaliação formativa e avaliação
somativa. No primeiro caso, segundo Mônica Calvacanti (2006, p. 7), a avaliação é
focada na gestão e no funcionamento do programa, analisa o seu desenvolvimento
de forma sistemática, voltada para seus processos e mecanismos de execução. Ela
busca diagnosticar as falhas do processo de implementação, visando o
aperfeiçoamento de um programa. No segundo, conforme Faria (1999, p. 44), a
avaliação está relacionada com a fase após a implementação do programa, e visa,
portanto, examinar o grau de efetividade do alcance das metas junto ao público alvo.

De acordo com Cotta (1998, p. 122), as avaliações ex-ante equivalem às avaliações
formativas, porque têm como objetivo proporcionar informações para a concepção e
a estruturação do programa ou projeto; e as avaliações ex-post, por sua vez, podem
ser entendidas como avaliações somativas, tendo em vista que ambas subsidiam a
tomada de decisões sobre um programa, cuja materialização já está em andamento.

Por fim, levando-se em consideração os aspectos avaliativos, a avaliação pode ser
de processo ou de resultado. Segundo Cotta (1998, p.110) e Monica Cavalcanti
(2006, p. 7), a avaliação de processo, também considerada avaliação formativa,
refere-se aos aspectos de gestão e visa o acompanhamento sistemático da
evolução das metas do programa ou projeto, averiguando o alcance da populaçãoalvo, o cumprimento do cronograma e se os recursos estão sendo bem utilizados. E
a avaliação de resultados busca verificar se o programa funcionou ou não, se os

40

objetivos foram realmente alcançados, quais os efeitos produzidos e se houve
modificações na situação-problema original após a intervenção da ação.

Desta forma, a importância da avaliação em políticas públicas consiste na obtenção
de informações úteis sobre o desempenho dos programas, levantando pontos fracos
e fortes, práticas exitosas e acumulando subsídios que possam orientar o processo
de formulação e implementação de novas políticas com efetividade social.

1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E SUA AVALIAÇÃO

Aborda-se, nesta seção, a política pública educacional como uma das políticas
sociais, destacando-se a influência do neoliberalismo e da Teoria do Capital
Humano no seu processo de formulação e implementação, a partir dos anos de
1990, bem como reflete-se sobre o seu papel para a consolidação dos princípios
democráticos e da sua avaliação como ferramenta indispensável no processo
decisório de políticas educacionais que tenham efetividade social.

A política pública educacional é um ramo intermediário entre a Ciência Política e a
Pedagogia, e pode ser entendida como as diretrizes, leis, programas ou projetos
através dos quais os governos implementam, regulam ou modificam determinada
ação na área educativa. São exemplos de políticas educacionais a universalização
da Educação Básica, em todos os seus níveis e modalidades, a democratização do
ensino e a permanência da criança na escola. Ela se propõe a analisar e dar sentido
ao conjunto de normas reguladoras entre o Estado e a sociedade no campo
educacional.

A Política Educacional pode ser gestada de ‘cima para baixo’ quando é objetivo
explícito de governo, é base constitucional e corresponde a um projeto de gestão do
Estado; como também pode partir de professores, diretores e alunos que também
são agentes de realização de Políticas Educacionais, visto que a escola é o locus da
sua materialização.
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As políticas públicas educacionais são consideradas como uma política de caráter
social. Para Vieira (1992, p.29-31), política social na concepção liberal visa prover os
indivíduos de certas necessidades que o mercado capitalista não dá conta e, numa
análise crítica, entende-se a política social como estratégia da classe dominante
para favorecer o funcionamento do capitalismo e conservar as desigualdades
sociais.

Segundo Afonso, as políticas sociais e, em particular, as educacionais tanto podem
ser interpretadas como meio de controle das relações sociais e confirmação dos
interesses das classes dominantes, como também instrumento estratégico para a
garantia dos direitos sociais e transformação da sociedade e fortalecimento da
democracia. Para o autor,
[...] se, por um lado, as políticas sociais e educacionais podem ser
interpretadas como instrumentos de controle social e como formas de
legitimação da ação do Estado e dos interesses das classes dominantes,
por outro lado, também não deixam de poder ser vistas como estratégias de
concretização e expansão de direitos sociais, econômicos e culturais, tendo,
neste caso, repercussões importantes (embora, por vezes, conjunturais) na
melhoria das condições de vida dos trabalhadores e dos grupos sociais
mais vulneráveis às lógicas da exploração e da acumulação capitalistas
(AFONSO, 2001, p. 22).

As políticas sociais, dentre elas a educacional, a partir dos anos 1990, devem ser
compreendidas no contexto da reforma do aparelho de Estado e das novas relações
entre Estado e Sociedade civil, desencadeadas a partir do movimento de superação
da crise do capitalismo, iniciado com a adoção dos princípios neoliberais e a
intensificação do processo de globalização. Segundo Hidalgo,
Com o chamado processo de transnacionalização da economia, o Estado
nacional assume um papel de subordinação aos interesses das empresas
transnacionais, explicitando uma política que favorece exclusivamente a sua
expansão, em detrimento dos interesses e necessidades da população local
(HIDALGO, 2004, p. 100).

Assim, o Estado, para atender aos ditames do livre mercado, passa a se
desresponsabilizar-se com as políticas sociais, pois, segundo Azevedo (2004, p. 13),
são vistas pela abordagem neoliberal “como fatores que tendem a tolher a livre
iniciativa e a individualidade, acabando por desestimular a competitividade e infringir
a própria ética do trabalho”.
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Para Azevedo (2004, p. 15) e também Hofling (2001, p. 38), as teorias neoliberais
recomendam que o Estado partilhe suas responsabilidades com o setor privado,
estimulando a competição, o padrão de qualidade dos serviços, a diminuição dos
gastos públicos, bem como possibilitando que as famílias exerçam o direito da livre
escolha do tipo de educação dos seus filhos.

No entanto, apesar desses postulados, Azevedo (2004, p. 15) entende que esse
contexto neoliberalizante não contagia totalmente as políticas educacionais, visto
que o neoliberal defende o acesso de todos ao nível básico de ensino, mas postula
que as atribuições administrativas sejam partilhadas com o setor privado.

Friedman (1984, p. 39-40), por exemplo, ao comentar sobre o papel que o liberal
atribui ao governo, lista as 14 áreas em que é inadmissível a intervenção do Estado,
deixando de fora a educação e reconhecendo a importância da aprendizagem para o
crescimento econômico do país.

Portanto, na visão neoliberal, as políticas públicas educacionais defendem a
universalização do ensino fundamental e visam a adequação dos alunos à
sociedade capitalista, sendo o investimento de recursos nessa área voltado para
uma formação que privilegie o desenvolvimento de habilidades e competências
requeridas pelas leis do mercado, baseadas nos princípios do individualismo, da
competitividade e do lucro.

Essa concepção de política educacional articula-se com a Teoria do Capital Humano
que defende os investimentos na educação do indivíduo como meio de garantir
rendimentos futuros. Assim, capital humano é a soma de todos os investimentos
destinados à formação educacional e à capacitação profissional dos indivíduos, e
esses investimentos são determinantes na ampliação da riqueza humana e do seu
bem-estar. Para Schultz,
[...] um investimento desta espécie é o responsável pela maior parte do
impressionante crescimento dos rendimentos reais por trabalhador. [...] não
há nada no conceito de riqueza humana contrário a idéia de que ela exista
apenas para oferecer vantagens às pessoas. Ao investirem em si mesmas,
as pessoas podem ampliar o raio de escolha posto a sua disposição. Esta é
uma das maneiras porque os homens livres podem aumentar o seu bemestar (SCHULTZ, 1973, p. 32 - 33).
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Segundo esse autor, os trabalhadores se transformam em capitalistas porque os
conhecimentos e as capacidades que adquirem possuem um valor econômico;
portanto, a ampliação dos gastos em educação pode contribuir fortemente para o
crescimento econômico de um país. Segundo o defensor dessa Teoria,
Esse conhecimento e essa capacidade são em grande parte o produto de
investimento e, combinados com outros investimentos humanos, são
responsáveis predominantemente pela superioridade produtiva dos países
tecnicamente avançados (SCHULTZ, 1973, p.35).

Assim, para o pensamento neoliberal, o investimento em políticas educacionais visa
formatar nos indivíduos um conjunto de competências e habilidades geradoras da
força de trabalho, reforçando, desse modo, a lógica do capital e do mercado. No
entanto, esses investimentos não podem partir dos cofres públicos quando se tratar
de formação profissional, visto que o investimento pessoal vai refletir no futuro em
melhores salários e em valorização do capital humano.

Azevedo (2004, p. 16) afirma que segundo essa abordagem: “[...] qualquer tipo de
educação que se volte para o treinamento vocacional não deve, pois, ser subsidiada
pelos fundos públicos, dado que um melhor preparo profissional vai se refletir, no
futuro, em melhores salários”.

Essa concepção privilegia a implementação de políticas públicas educacionais
através da descentralização ou desconcentração, desobrigando o Estado de seu
papel de mantenedor da escola pública.

A política educacional estabelece as diretrizes e os princípios norteadores da ação
educativa, consolidada por meio de uma legislação específica e do planejamento
educacional. Assim, dependendo do nível de organização e participação da
sociedade civil, ela pode assumir um caráter mais centralizador ou mais participativo.

Segundo Lima, a lógica da política educacional é garantir o direito à educação para
todos, proporcionando a reflexão crítica dos indivíduos, a construção da autonomia e
a consolidação dos princípios democráticos. Para ele,
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Numa sociedade democrática, o papel da política educacional deveria ser o
de estímulo à emancipação das consciências individuais, de busca de
unificação entre teoria e prática, de construção coletiva da autonomia, de
busca da reflexão crítica, enfim, da construção do pensamento democrático
no individuo, para que este buscasse a democratização da sociedade em
seu sentido amplo, econômico, político e social (LIMA, 2004, p. 36)

Avaliar as políticas públicas educacionais é investigar se seus efeitos estão
contribuindo para a construção da cidadania, para a transformação da sociedade e,
para tanto, não bastam ações pontuais voltadas para a maior eficiência e eficácia
dos programas. Segundo Holfling,
Enquanto não se ampliar efetivamente a participação dos envolvidos nas
esferas de decisão, de planejamento e de execução da política educacional,
estaremos alcançando índices positivos quanto a avaliação dos resultados
de programas da política educacional, mas não quanto à avaliação política
da educação (HOFLING,2001,p. 39).

Ampliar a participação é ressignificar a cidadania, é proporcionar a afirmação das
identidades locais, respeitanto e fortalecendo as manifestações heterogêneas e
plurais da sociedade, o que se constitui num desafio para as políticas educacionais,
não podendo a escola ficar indiferente ao processo.

Portanto, a avaliação das políticas educacionais se torna fundamental na sociedade
atual para fornecer aos gestores, formuladores e implementadores dos programas e
projetos o conhecimento necessário para as tomada de decisões que proporcionem
esse outro olhar sobre a cidadania e a reformulação de políticas que tenham
efetividade social.

Assim, a avaliação de políticas educativas deve, para além dos aspectos meramente
econômicos e sociais e da agenda neoliberal, contemplar os embates e as relações
que se travam no seio da sociedade civil tanto no campo da formulação quanto no
da materialização das políticas.

Acredita-se que um processo de avaliação das políticas públicas educacionais deve
levar em consideração o contexto social, econômico, político e cultural, a concepção
dos gestores, bem como, contemplar a investigação da estrutura, da dinâmica de
funcionamento, das relações de poder, dos interesses e valores que permeiam as
instâncias que formulam e implementam essas políticas.
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A partir dessas considerações, no capítulo seguinte, é analisado o contexto em que
se deu o processo de formulação e implementação das políticas públicas
educacionais, nos anos de 1997 a 2005, que culminou com a criação do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), como estratégia de avaliação dessas
políticas.
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: uma análise do IDEB

A partir da década de 1990, as políticas públicas educacionais no Brasil foram
pautadas dentro da lógica das ideias neoliberais e do processo de globalização, que
preconizava menos investimentos nas políticas sociais, a redução de custos e a
busca da eficiência em um Estado mínimo. Segundo Saviani,
[...] a partir de 1990 a “racionalidade financeira” é a via de realização de
uma política educacional cujo vetor é o ajuste aos desígnios da globalização
através da redução dos gastos públicos e da diminuição do tamanho do
Estado visando tornar o país atraente ao fluxo do capital financeiro
internacional (SAVIANI, 1999, p.134).

Nesse contexto, tendo como instrumento o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado que altera sua estrutura organizacional propondo uma administração
gerencial voltada para o cidadão cliente, é promovida a reorganização da educação
nacional sob a égide dos organismos internacionais e focada na descentralização e
municipalização, isto é, na transferência de responsabilidade para os entes
federados. Assim, o arcabouço legal que define as políticas e diretrizes
educacionais, os programas e projetos decorrentes dessas diretrizes estão em
consonância com essa realidade.

Reestruturar a educação, definir políticas e diretrizes, implica no conhecimento em
profundidade do diagnostico situacional e é com essa finalidade que em 1990 é
aplicada a primeira iniciativa de avaliação em escala nacional, sendo implementado
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Em 1995, o SAEB
passou a possibilitar a comparação dos desempenhos ao longo dos anos, mediante
aplicação por amostragem a cada dois anos, fornecendo dados sobre a qualidade
educacional do Brasil e das unidades federadas.

Além disso, o Censo Escolar possibilitava informações sobre o rendimento
(aprovação e reprovação) e movimento (abandono) escolar dos alunos do ensino
Fundamental e Médio, mas, até então, não havia estudos comparativos desses
indicadores.

47

Desse modo, a partir de 2004, começa ser concebida uma reestruturação do SAEB,
no sentido de universalizar os exames padronizados nas quartas e oitavas séries do
ensino fundamental, visando uma melhor avaliação das políticas educacionais que
estavam sendo implementadas e a busca da garantia da qualidade da educação
dentro de uma perspectiva de qualidade socialmente referenciada, que proporciona
a formação integral do sujeito e destaca a relevância social da construção dos
conhecimentos e de valores na escola.

É nesse contexto que é criado um novo indicador de desempenho, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), formulado a partir da combinação das
informações sobre rendimento e desempenho escolar.

Neste capítulo, dividido em quatro seções, é apresentado a concepção desse novo
indicador de desenvolvimento educacional, destacando o contexto em que foram
implementadas as políticas públicas educacionais ao longo do período de 1997 a
2005, que motivou a criação de um índice que retratasse essa nova realidade
educacional do país. Assim, na primeira seção, são feitas algumas reflexões sobre a
reforma do Estado brasileiro; na segunda, discute-se a influência dos organismos
internacionais na educação do país; na terceira seção, é destacado o processo de
descentralização e municipalização do ensino fundamental; e, por fim, feitas essas
considerações preliminares, é apresentado o IDEB e como esse indicador foi
proposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP).

2.1 A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO E SUAS IMPLICAÇÕES NAS
POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Tendo como base o Plano Diretor da Reforma do Estado brasileiro e as análises
desenvolvidas por Arretche, Bresser-Pereira, Boaventura Souza Santos, Menezes e
outros autores acerca deste tema, são discutidos nesta seção aspectos da reforma
do estado brasileiro na década de 1990 e suas implicações para o estudo das
políticas educacionais no período de 1997 a 2005.
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Nos anos de 1970/80, o capitalismo vive a sua segunda grande crise e o Estado
provedor, sem a competência para garantir a acumulação do capital, começa a
ceder lugar para o mercado. Assim, a partir da retomada das ideias liberalizantes e
do avanço da tecnologia, é inaugurado o processo de internacionalização da
economia.
Para tanto, torna-se necessário um Estado menos interventor e burocrático que
regule as novas relações sociais capitalistas. É nesse contexto que é proposta a
Reforma do Aparelho do Estado brasileiro, baseada numa concepção gerencial de
administração, que diminui as responsabilidades com as políticas sociais e
implementa mecanismos de favorecimento ao mercado.

Assim, a privatização, a flexibilização e a descentralização passam a ser as palavras
de ordem dos gestores brasileiros do final do século XX e os princípios que orientam
a gestão das políticas públicas e setoriais.

Essa nova conjuntura exigiu novas relações entre Estado e Sociedade, para que se
criem as condições para a acumulação do capital. Nesse contexto, o Estado assume
novos papéis, passando a atuar como regulador das relações sociais capitalistas,
implementando políticas que contribuam com o processo de ‘endeusamento’ do
mercado.

Essas transformações surgem no momento em que o Estado de bem-estar social
não responde mais às necessidades de expansão do capital e a teoria econômica
não dá conta de interpretar e propor soluções para a crise do capitalismo que se
instala nos anos de 1970/80 nos grandes países industrializados. Essa crise é
caracterizada pelo desequilíbrio macroeconômico e de produtividade. Como afirma
Villarreal (1984, p. 35), o desequilíbrio macroeconômico se desdobra nas altas taxas
de inflação, na elevação dos índices de desemprego, déficit nos balanços de
pagamento e baixo crescimento econômico e o desequilíbrio de produtividade se
visualiza pela queda e estancamento do ritmo de crescimento da renda nacional por
pessoa ocupada, ou seja, pelo esgotamento do padrão de acumulação e
crescimento da economia mundial a longo prazo.
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No que se refere à política monetária internacional e ao comércio mundial, Villarreal
(1984) ressalta a crise no padrão de câmbio-ouro e outros tipos fixos de câmbios,
vigentes até então, e a mudança para o padrão-dolar e tipos de câmbio flexível.
Conforme esse autor,
Em 1968 os Estados Unidos romperam com o câmbio-ouro e lançaram de
fato o sistema monetário internacional do padrão-dolar. Não obstante, só
em 1971, é que o dólar desligou-se “de jure” do ouro, tanto na paridade
como na conversibilidade. [...] Dos novos problemas que perturbavam a
economia mundial surgiu a necessidade de se implantar um novo sistema
de tipos de câmbio: as taxas de câmbio flutuantes (VILLARREAL, 1984, p.
40).

Nesse sentido, Menezes (2000, p. 355) e Dupas apud Ramos (2005, p. 52), afirmam
que a exaustão do padrão de crescimento da economia mundial e o colapso do
Welfare State, nesse período, pode ser visualizado a partir da crise do Petróleo em
1973, desequilíbrio nos balanços de pagamentos, aumento das taxas inflacionárias,
explosão dos juros, estagflação e, nos anos de 1980, pela crise da dívida dos países
em desenvolvimento e pela crise fiscal dos Estados.

No caso dos países em desenvolvimento da América Latina, a crise do capitalismo
também

se

manifestou

provocando

desequilíbrios

internos

e

externos,

principalmente, a partir dos anos de 1980, produzindo um impacto adicional sobre as
condições adversas experimentadas pelas economias desses países. Segundo
Villarreal (1984, p. 153), apesar da crise do crescimento ter atingido com maior
gravidade os países industrializados, o crescimento global da economia latino
americana chegou, em 1981, a seu nível mais baixo desde 1945, caiu para a cifra de
1,2% (um vírgula dois por cento) contra 5,8% (cinco vírgula oito por cento)
registrados em 1980. O Brasil sofreu uma queda de 3% (três por cento) no Produto
Nacional contra a taxa de crescimento de 8% (oito por cento) registrada no ano
anterior.

Conforme esse autor, devido aos elementos da política adotada pelos países
desenvolvidos contra a crise, como por exemplo o aumento da taxa de juros e a
parceria desigual entre eles e as economias da América Latina, a taxa média de
inflação observada na região chegou a quase 60% (sessenta por cento), em 1981, e
o Brasil chegou a uma taxa de 75,1% (setenta e cinco por cento) em 1980,
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mantendo uma tendência de elevação acelerada da inflação. Além disso, acentuou o
déficit no Balanço de Pagamentos e o endividamento externo dos países latinoamericanos, em 1981, chegando a 240 bilhões de dólares, valor quatro vezes maior
ao registrado em 1977 (VILLARREAL, 1984, p. 153).

Esse quadro de crise, altas taxas de inflação, déficit fiscal, desemprego e as
pressões externas para o pagamento da divida, leva a América Latina, no plano
político, a consolidar experiências ditatoriais.

Desse modo, analisando as características dessa crise do capitalismo dos anos de
1970/80, nota-se que o referencial teórico do neokeynesianismo da administração da
demanda e o paradigma neoclássico do ajuste dos preços relativos não deram conta
de interpretar a crise, bem como propor mudanças na política econômica para
estancá-la.

Essa

crise

de

paradigma

da

teoria

econômica

e

a

impossibilidade

do

intervencionismo do Estado de bem estar social atender aos seus objetivos abrem
possibilidades para a retomada das ideias liberais que desembocam no
endeusamento do mercado e no esvaziamento dos Estados-Nações, com a sua
consequente reestruturação. Com base nas ideias de Sodré (1995), Menezes afirma
que,
Diante da crise dos anos 70, que passou a ser apontada como a clara
demonstração do esgotamento das idéias intervencionistas (que vigorou
durante todo o pós-Guerra), assentadas nas concepções keynesianas e nas
do bem estar social, e da radical alteração do paradigma tecnológico (que
possibilitou a chamada Revolução dos meios de comunicações) abre-se a
possibilidade para o resurgimento das ideias liberais. Esta possibilidade se
apresentou na medida em que as políticas intervencionistas do Estado já
não mais respondiam aos seus objetivos, fazendo com que a apologia ao
mercado se revigorasse numa declarada guerra aos Estados-Nações, que
deveriam, segundo esta lógica, passar por uma reestruturação que
desembocaria em processos de privatizações, desregulamentações, etc.
(MENEZES, 2000, p. 356).

Essa mudança de paradigma e essas transformações na concepção de Estado,
denominadas por Villarreal (1994, p. 45-53) como uma ‘contra-revolução
monetarista’, podem ser verificadas nas experiências capitaneadas pelos governos
de Reagan nos Estados Unidos e Margareth Thatcher na Inglaterra, inaugurando
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assim a era do neoliberalismo e da globalização, bem como da implementação de
uma concepção de Estado menos arrecadador, menos gastador e menos
interventor. Segundo o autor,
A contra-revolução monetarista não só se fez sentir nas economias
nacionais de dois grandes centros industriais (Estados Unidos e GrãBretanha), e na própria política exterior dos Estados Unidos, mas deu
também passos para impor-se em nível mundial (VILLARREAL, 1994, p.
50).

Assim, a partir dos anos de 1990, a compreensão em voga era de um Estado que
cede lugar ao mercado, atuando menos nas políticas sociais e implementando a
descentralização e a flexibilização. É assim que acontecem a privatização da esfera
pública, a abertura das fronteiras comerciais, a desregulamentação das leis
trabalhistas, a descentralização dos serviços públicos de proteção social,
(assistência social, educação, saúde, habitação, etc.) e a transferência de
responsabilidades para os entes federativos, o ajuste fiscal e, consequentemente, a
concentração de riquezas, a exclusão social e o empobrecimento da classe
trabalhadora. Como afirma Simionatto,

O produto final dessa reforma resulta na "descentralização e flexibilização"
de diversos serviços públicos, através da criação das chamadas
"organizações sociais", o que, na prática, significa a privatização de
hospitais, escolas técnicas, postos de saúde, universidades, transformados
em fundações de direito privado que receberão do governo subvenções
praticamente simbólicas (SIMIONATTO, 1997, p.10).

Desse modo, a partir da década de 90, o Estado reforma suas estruturas passando
a ter uma função gerencialista e para ter uma atuação eficiente e eficaz torna-se
necessário a otimização e racionalização dos recursos públicos e o seu conseqüente
desligamento da oferta direta das políticas sociais. Segundo Bresser-Pereira,
A demanda por essas mudanças veio de dentro e de fora do estado-nação:
de dentro, na medida em que as democracias progridem e que os cidadãos,
na sociedade civil, se tornam mais ativos e exigentes; e de fora, na medida
em que pressões externas, como a globalização, fazem com que as
empresas se tornem competitivas e exigem que os governos nacionais
apóiem essa concorrência (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 2).

Além disso, o desenvolvimento da tecnologia, em especial da microeletrônica,
contribuiu

para

acelerar

o

processo

de

mundialização

do

mercado,

da
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financeirização da economia e para a reestruturação organizacional e de gestão das
empresas e dos Estados. Dessa forma, a comunicação, o processamento e a
transmissão de informações no planeta ficam muito mais ágeis e barato,
principalmente com o uso da internet.

Nesse contexto, o Brasil, ao mesmo tempo em que implementava reformas
modernizantes no Estado, inseria-se no processo de mundialização em curso,
implementando políticas que atendessem às leis do mercado e aos reclames do
mundo globalizado.

Assim, o processo de redemocratização do país, iniciado na década de 80, em vez
de ter buscado a superação de um Estado patrimonialista, autoritário e burocrático,
promoveu a “abertura democrática” e a reforma do Estado baseando-se no
receituário do neoliberalismo e do Consenso de Washington, o que aprofundou as
desigualdades e ameaçou a soberania do País.

As políticas liberais levadas a cabo no Brasil, a partir da década de 1990, ilustram
bem a articulação da economia nacional com o mercado externo e a subordinação
do Estado aos organismos internacionais, submetendo o poder político à lógica do
poder econômico. Para Souza e Faria,
Nos anos 90, no contexto das relações internacionais constituído após
consenso de Washington, formou-se a idéia hegemônica de que o Estado –
sobretudo nos países periféricos – deveria focar sua atuação nas relações
exteriores e na regulação financeira, com base em critérios negociados
diretamente com os organismos internacionais (SOUZA, D. e FARIA, 2004,
p. 927).

Seguindo essas diretrizes, foi elaborado em 1995, pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado (MARE), o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado que concebe uma modificação na sua estrutura organizacional e defende
uma administração gerencial onde o cidadão é um contribuinte de impostos e cliente
dos serviços públicos (BRASIL/MARE, 1995, p. 17)

O Aparelho do Estado, segundo o documento acima, é compreendido em quatro
setores: 1) núcleo estratégico - é o setor central de governo e é quem define as leis
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e as políticas públicas; 2) atividades exclusivas – é o setor onde são prestados os
serviços de competência absoluta do Estado; 3) serviços não exclusivos ou
competitivos – setor em que o Estado pode atuar ao lado de outras organizações
públicas não-estatais e privadas; e, 4) produção de bens e serviços para o mercado
– é o setor de atuação das empresas voltado para o lucro como, por exemplo, o
setor de infraestrutura (BRASIL/MARE, 1995, p. 41).

A modificação da estrutura organizacional do aparelho do Estado também propõe
alterações na forma de propriedade como também na forma de gestão. Para
Bresser-Pereira (1999, p. 17), admite-se no capitalismo contemporâneo a existência
de quatro esferas ou formas de propriedade relevantes: a propriedade pública
estatal, a pública não-estatal, a corporativa e a privada. Segundo esse autor,
A pública estatal detêm o poder de Estado e/ou é subordinada ao aparato
do Estado; a pública não-estatal está voltada para o interesse público, não
tem fins lucrativos, ainda que sendo regida pelo Direito privado; a
corporativa também não tem fins lucrativos, mas está orientada para
defender os interesses de um grupo ou corporação; a privada, finalmente,
está voltada para o lucro ou o consumo privado (BRESSER-PEREIRA,
1999, p.17)

Assim, no que se refere à forma de propriedade, de acordo com essa configuração,
o aparelho estatal brasileiro deveria concentrar no plano estatal o núcleo estratégico
e as atividades exclusivas; os serviços competitivos passariam por um processo de
publicização, ou seja, as organizações estatais seriam transformadas em
organizações de direito privado de concepção pública não estatal; e, o setor de
produção para o mercado, passaria por processo de privatização, transformando-o
em propriedade privada (BRASIL/MARE, 1995, p. 43-44)

No tocante à forma de administração, o núcleo estratégico deve ter um misto de
administração burocrática e gerencial, no setor das atividades exclusivas, bem como
nos serviços competitivos e na produção para o mercado a administração deve ser
necessariamente gerencial (BRASIL/MARE, 1995, p. 42-43).

Segundo Bresser-Pereira (2001, p. 16), à medida que os mercados ampliam seu raio
de ação para novos setores da economia e absorvem antigos setores, tornando-se
mais complexos e interdependentes, e a sociedade civil mais exigente e atuante no
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controle social, “aumentam o caráter estratégico das decisões políticas, e a
necessidade de que sejam tomadas por políticos e altos servidores governamentais
dotados de mais autonomia”. Neste sentido, a administração gerencial responde a
essa complexidade e interdependência, além de garantir o princípio da eficiência, ou
seja, a garantia de uma relação ótima entre qualidade e custo dos serviços
prestados aos cidadãos-clientes.

Para Menezes, a proposta de reforma do Estado brasileiro é uma evidente
subordinação do país aos ditames do capital financeiro internacional que não se
interessa pelas políticas sociais e sim pelas áreas estratégicas da economia, como
as telecomunicações, e tinha como objetivo o ajuste fiscal e a redução do tamanho
do Estado. “[...] a proposta de reforma do Estado brasileiro consolida o processo de
privatização, objetivando alcançar o ajuste fiscal, e cria a figura das organizações
sociais para atingir o fim de minimizar o tamanho do Estado” (MENEZES, 2000, p.
361).

Segundo Santos (2005, p.13-15), defensor da “reinvenção solidária e participativa do
Estado”, esse tipo de proposta de reforma do Estado, denominado por ele de
Estado-empresário, propõe uma íntima articulação entre o princípio do Estado e o
princípio do mercado sob a égide deste último e define o governo como uma
empresa que estimula a concorrência entre os serviços públicos, foca suas ações
nos objetivos e resultados, arrecada mais e gasta menos e transforma os cidadãos
em consumidores. Segundo o autor, esse modelo de Estado, pautado pelas
orientações do Banco Mundial, se baseia em duas diretrizes básicas:
[...] privatizar todas as funções que o Estado não tem de desempenhar com
exclusividade; submeter a administração pública a critérios de eficiência,
eficácia, criatividade, competitividade e serviço aos consumidores próprios
do mundo empresarial (SANTOS, 2005, p.13).

Nesse contexto, a Bahia nos anos finais da década de 1990 implementa a reforma
de estado, reordenando suas estruturas administrativas, controlando o gasto público,
privatizando estatais, implementando novos modelos de gestão baseado nas
organizações

sociais,

nas

agências

reguladoras,

na

terceirização

e

no

gerenciamento dos programas, descentralizando políticas sociais, inclusive, o ensino
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fundamental,

criando

e

redefinindo

as

carreiras

dos

servidores

públicos,

modernizando a infraestrutura tecnológica e focando as ações nos resultados
(BENVINDA, 2002, p.17-22).

As políticas educacionais concebidas nesse período só podem ser entendidas a
partir da compreensão do processo de reestruturação do Estado, que reorganizava
suas estruturas visando se adequar às mudanças pelas quais passava o capitalismo
mundial sob a tutela dos princípios neoliberais. Como exemplo, destaca-se o
Programa Educar para Vencer, concebido a partir dos principio da administração
gerencial, implementado na Bahia, como estratégia do governo focalizada no
fortalecimento da escola e na melhoria da qualidade da educação básica pública.

Nesse sentido, as propostas de reformas educativas desenhadas nesse processo de
transformações econômicas e reestruturação do aparelho do Estado no Brasil, em
curso a partir dos anos de 1990, são fortemente influenciadas por uma série de
documentos elaborados por organismos internacionais e agências multilaterais de
desenvolvimento, o que é tema da próxima seção.

2.2 A REFORMA EDUCACIONAL BRASILEIRA E A INFLUÊNCIA DOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Na seção anterior, nota-se que o Estado brasileiro a partir dos anos de 1990, em
meio à globalização e à reestruturação do processo produtivo, é caracterizado por
transformações pautadas por uma concepção de Estado que cede lugar para o
mercado, diminuindo seu tamanho, reduzindo gastos públicos e abrindo suas
fronteiras para o capital internacional.

Assim, tornando-se refém dos organismos internacionais, consolida a reforma de
suas estruturas e aparato de funcionamento, desregulamentando a economia,
privatizando empresas públicas, reformando e descentralizando os serviços de
proteção social e flexibilizando as relações trabalhistas, configurando-se, assim, pela
minimização do papel do Estado no que se refere às políticas públicas.
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É nesse contexto que as reformas da educação e as políticas públicas educacionais
no período de 1997 a 2005 são gestadas no Brasil e, particularmente, na Bahia, sob
forte influência dos relatórios e diagnósticos elaborados pelos organismos
multilaterais de financiamento, como o Banco Mundial (BM) e pelas instituições
internacionais de cooperação técnica, como o Programa das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) entre outras
(SOUZA, D. e FARIA, 2004, p 927).

Segundo os mesmos autores, esses organismos internacionais são unânimes na
defesa da descentralização como meio de desburocratizar o Estado e implementar
novas formas de gestão da coisa pública, da autonomia gerencial das escolas e do
incremento dos índices de produtividade dos sistemas públicos (SOUZA, D. e
FARIA, 2004, p 927-928).

Como exemplo desses documentos internacionais cita-se a Declaração Mundial de
Educação para Todos, resultado da Conferência Mundial de Jomtien na Tailândia,
em 1990, promovida pelo BM, em conjunto com o PNUD, a UNESCO e a UNICEF,
que tem como objetivo firmar o compromisso de satisfazer às necessidades básicas
de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, é formulado um
Plano de Ação que estabelece orientações prioritárias em âmbito nacional, regional
e mundial.

Os principais compromissos assumidos na Conferência Mundial realizada em
Jomtien são: satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de cada pessoa criança, jovem ou adulto, enriquecendo os valores culturais morais comuns,
universalizando o acesso à educação, promovendo a equidade, concentrando
atenção na aprendizagem, ampliando os meios e o raio de ação da educação
básica, propiciando um ambiente adequado à aprendizagem e fortalecendo alianças
(UNESCO, 1990, p. 2-8)
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Segundo Gadotti (1999, p. 4), a Declaração Mundial de Jomtien prevê ainda a
necessidade do fortalecimento da solidariedade internacional, a fim de corrigir as
disparidades econômicas e proporcionar a integração de conhecimentos e
experiências de cada nação e, para a concretização das necessidades básicas de
aprendizagem, foram propostas políticas e orientações para os países envolvidos
adotarem medidas fiscais e realizarem reformas na política educacional.

De acordo com Sofia Vieira (2001, p. 65-67), outro documento fonte inspiradora para
a formulação de políticas educacionais foi a Declaração de Nova Delhi, em 1993,
que reafirma os compromissos da Declaração de Jomtien e identifica as principais
dificuldades enfrentadas por países com grandes contingentes populacionais, como
o Brasil, para ofertar uma educação de qualidade a todos os povos e sinaliza
também que a educação é responsabilidade da sociedade, incluindo igualmente os
governos, as famílias, as comunidades e as organizações não-governamentais.

Destacam-se também duas propostas na década de noventa voltadas para a
América Latina formuladas pela CEPAL em conjunto com a UNESCO: Educación e
Conocimiento: eje de la transformación produtiva com equidad e Focalización y
Pobreza, produzidas no ano de 1992.

A ideia central de Educación e Conocimiento gira em torno da concepção de que a
educação deve se articular com o setor produtivo, adotando medidas de avaliação
da qualidade da educação e estabelecendo estratégias visando estimular uma maior
produtividade do rendimento escolar incluindo a premiação de escolas e professores
como estimulo à melhoria da qualidade. Nesse sentido, com o desafio de consolidar
a democracia e a cidadania, bem como o acesso aos bens e serviços disponíveis no
mundo moderno, adota-se como objetivo a competitividade, como diretriz política o
desempenho e, como estratégia institucional, a descentralização (OLIVEIRA, 2001,
p. 3; VIEIRA, 2001, p. 70).

O documento Focalización y Pobreza apresenta estudos sobre o impacto de
programas de focalização em paises da América Latina e propõe em matéria de
políticas sociais a racionalização do gasto, entendendo focalização como concepção
de programas voltados para o atendimento de uma demanda específica, de uma
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necessidade de responder a um determinando segmento que interessa atingir
(VIEIRA, 2001, p. 71-72).

É nesse contexto e em sintonia com as premissas apontadas nesses documentos
que foram aprovadas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei n°
9.394/96, a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) - Lei n° 9.424/96, o Plano
Nacional de Educação (PNE) – Lei nº 10.172/2001, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) e foram implementados os diversos programas e projetos no
período, como por exemplo: o programa do transporte escolar, da alimentação
escolar, do livro didático e o programa de formação e valorização dos trabalhadores
em educação. Nessa direção, afirma Dourado que,
Nos anos 1990, o Brasil intensifica ações políticas e reformas educacionais
em sintonia com a orientação de organismos internacionais, cuja tradução
mais efetiva é expressa pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB, Lei nº 9394/1996) (DOURADO, 2001, p. 50).

Nesse sentido, trata-se de políticas pontuais e segmentadas que rompem com o
princípio da universalização da educação em todos os níveis e que objetivam
atender aos reclames mercadológicos enfatizando a produtividade, a eficiência e a
qualidade total.

De acordo com Saviane (2000, p.200), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/96, afinada com as id eias neoliberais, destacadas nos
cinco primeiros princípios da educação nacional – art. 3º do Título II, redireciona o
paradigma da educação brasileira, adequando-a com os padrões de regulação e
gestão em voga naquele momento e ratifica as ações pontuais que o Ministério da
Educação (MEC) já vinha desenvolvendo, principalmente, em torno do ensino
fundamental, com a criação do FUNDEF, a avaliação da educação básica, os PCNs,
os programas suplementares de apoio aos estudantes do ensino fundamental e
outras ações nos outros níveis de ensino.
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No entanto, um aspecto relevante da LDB é a composição dos níveis escolares em
educação básica - incluindo nesse nível de ensino a educação infantil e o ensino
médio - a ser universalizada - e a educação superior. Segundo Monlevade,
A educação escolar compõe-se – não “se divide” – de dois grandes
momentos: a básica, suficiente para o amadurecimento da cidadania de
todos, se cursada em suas três etapas; e a educação superior, para os que
provarem capacidade e forem selecionados para seus diferentes cursos
(MONLEVADE, 2001, p.138).

Ainda segundo esse autor, outros aspectos representam certo avanço e merecem
destaque como: a concepção de formação dos educadores, relacionando teoria e
prática, determinando que seja de nível superior e apontando a necessidade de uma
base comum pedagógica para qualquer curso; a garantia de sua valorização,
estabelecendo plano de carreira, piso salarial profissional e jornada composta de
horas-aula e horas-atividades; e o tratamento sistemático do financiamento da
educação,

detalhando

as

fontes

e

os

percentuais

para

manutenção

e

desenvolvimento do ensino (MONLEVADE, 2001, p. 174; 176).

Segundo Dourado (2001, p. 50), ao redefinir as formas de gestão, os padrões de
financiamento, a estrutura curricular e a estruturação dos níveis de ensino a LDB
proporciona a adoção de mecanismos de descentralização que desresponsabiliza o
poder público e, ao mesmo tempo, estabelece formas de centralização e controle
pelo poder central.

Desse modo, pode-se afirmar que a LDB, apesar de representar alguns avanços na
organização da educação brasileira, não deixou de estar a serviço dos propósitos
estabelecidos pelas regras da administração gerencial e da concepção política e
econômica em voga naquele momento.

Ao longo do período estudado nesta pesquisa, a LDB foi alvo de uma série de
mudanças que, apesar de não alterar substancialmente a concepção de educação,
proporcionou algumas alterações pontuais. Didonet (2008, 54) e Brzezinski (2008, p.
222-224) apontam algumas dessas alterações: matrícula no ensino fundamental aos
seis anos; duração do ensino fundamental de nove anos; ensino de História e
Cultura Afro-brasileira no ensino fundamental e médio; a responsabilidade do
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transporte escolar; e o PROUNI – Programa Nacional de Universidade para Todos,
dentre outras.

Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização do Magistério (FUNDEF) - Lei n° 9.424 /96, de 24 de dezembro de
1996, ele tem por finalidade regulamentar a Emenda Constitucional nº 14/96, de 12
de setembro de 1996, que altera, entre outros dispositivos, o art. 60 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal que trata do financiamento da educação. Esse
fundo foi transformado em Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), pela Lei 11.494,
de 20 de junho de 2007, que não será tratado aqui por estar fora do escopo desta
pesquisa.

De acordo com Menezes (1999a, p.8), o Fundo tem por objetivo ampliar o papel do
MEC como órgão coordenador e articulador da educação, garantir uma melhor
redistribuição de recursos e obrigações entre as esferas de governo, definir as
fontes dos recursos, como também, aperfeiçoar o processo de gerenciamento da
execução orçamentária e financeira dos recursos destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino.

Segundo Mendes (2001, p. 27), a criação do FUNDEF representou a vinculação de
transferências e de receitas próprias dos estados e municípios para as despesas
com o ensino fundamental público, não significando 'dinheiro novo’ da União para a
educação, mas, “o que ocorre é o fato de um dinheiro, já pertencente aos estados e
aos municípios (receita própria e transferências recebidas) passar a ter seu uso
vinculado ao ensino fundamental”.

O fundo, constituído no âmbito dos estados, é composto por 15% (quinze por cento)
dos recursos dos Estados e municípios referentes ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), ao Fundo de Participação dos Estados (FPE), ao
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), transferido aos estados na proporção de sua exportação de
produtos industrializados; bem como por 15% (quinze por cento) das compensações
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financeiras pagas pela União aos estados, decorrentes da desoneração das
exportações (Lei Kandir) (BRASIL,1996b, s/p).

Conforme o art. 2º da Lei do FUNDEF, os recursos são distribuídos com base na
proporção de alunos matriculados anualmente nas escolas de cada rede e seus
cálculos baseados no censo escolar do ano anterior. O art. 7º assegura que, pelo
menos, 60% (sessenta por cento) sejam aplicados na remuneração dos profissionais
do magistério que exercem suas atividades no ensino fundamental e o art. 4º
determina que o acompanhamento e o controle social do fundo serão exercidos por
conselhos constituídos pelos diversos segmentos da comunidade escolar, nas três
esferas de governo (BRASIL, 1996b, s/p).

Segundo Mendes, o FUNDEF atingiu seus objetivos e exerceu relevantes impactos
sobre o ensino fundamental. Ainda conforme esse autor, o referido fundo teve o
mérito de promover:
[...] o aumento do grau de escolaridade dos professores, o aumento da
duração dos turnos de aula, do total de alunos matriculados, do número de
professores em atividade, bem como promover a redução do atraso escolar
ao substituir prioridades (favorecendo, com isso, as despesas com
professores e com alunos em detrimento das despesas com infra-estrutura);
além de estimular a municipalização do ensino (MENDES, 2001, p. 3).

No entanto, para Verhine et al (2003, p. 10), o financiamento da educação brasileira
é pautado por um conjunto de regras legais que regulam as receitas vinculadas à
educação e sua estrutura burocrática, focada na centralização da arrecadação de
recursos e na descentralização da responsabilidade com as despesas para os entes
federados. Assim, o FUNDEF disciplina a dispersão de recursos, transferindo “o
ônus do financiamento do ensino aos governos subnacionais e mantendo intocado o
pano de fundo do ajuste econômico e fiscal do estado”.

Na mesma direção, Duarte classifica o FUNDEF como um ‘mecanismo de
engenharia’ que não garante a redução das desigualdades regionais no
financiamento da educação. Para ele,
[...] a engenharia política de financiamento, estabelecida após 1996, foi
capaz de induzir de modo contraditório a autonomia e descentralização de
gestão com a adoção local de programas definidos centralmente, porém
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apresentou baixa capacidade de redução das desigualdades de recursos
intersistemas de ensino e interescolares (DUARTE, 2005, p. 822).

Também Menezes considera o Fundo como um ‘mecanismo descentralizante’ que
compromete a autonomia dos entes federados, na medida em que os municípios
são reduzidos a meros executores das políticas educacionais federalizadas, sem
poder de decisão sobre a administração dos recursos garantidos pela Constituição
Federal. Para a autora,
[...] os recursos que, constitucionalmente, pertencem aos estados e
municípios e que estes teriam “autonomia” para designar onde seriam
gastos, são aprioristicamente destinados pela União e/ou estados para
serem gastos com o ensino fundamental (MENEZES, 1999a, p. 14).

Conforme esses autores, verifica-se que o FUNDEF foi formatado, em consonância
com os princípios delineados pela LDB, dentro da matriz do gerencialismo
neoliberal,

que

combina

redução

de autonomia

dos entes federados, a

responsabilidade gerencial da União na coordenação e articulação das ações
voltadas para o ensino fundamental e a atribuição de tarefas para os estados e
municípios, sem dar conta das diferenças regionais e nem da qualidade da
educação.

A elaboração de um Plano Nacional de Educação (PNE) é exigência da LDB,
estabelecida no art. 9º, inciso I, quando preconiza como atribuição da União a
elaboração do PNE em colaboração com os entes federados e no art. 87 determina
o prazo de um ano após a sua publicação para o envio do Plano ao Congresso
Nacional para sua aprovação, ressaltando que esse será construído de acordo com
as diretrizes da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. (BRASIL, 1996a,
s/p).

No entanto, o projeto só foi enviado ao Congresso em 12 de fevereiro de 1998, dois
dias depois de ser protocolada uma proposta de Plano elaborada pela sociedade
brasileira, após a realização de dois congressos. Para Saviani (2008, p.188), a
proposta do governo referendava apenas a política educacional que o MEC já vinha
implementando, pautada nos princípios de redução de gastos, transferência de
responsabilidades e gerenciamento das políticas.
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O texto do PNE aprovado e transformado na Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001,
está estruturado em seis partes que tratam dos objetivos e prioridades, dos níveis de
ensino, das modalidades de educação, da formação dos professores e valorização
do magistério, do financiamento e gestão e acompanhamento e avaliação. Em cada
uma dessas partes é traçado um diagnóstico, as diretrizes e os objetivos e metas.
(BRASIL, 2009, p. 94 – 234).

Dentre as 30 metas estabelecidas para o ensino fundamental, destacam-se a
universalização do atendimento, a ampliação de sua duração para nove anos com
início aos seis anos, a elaboração em cinco anos do padrão mínimo de infraestrutura e a ampliação da jornada escolar para tempo-integral (BRASIL, 2009, p.
126 – 130).

De acordo com Saviani (2008, p. 278), o plano ficou comprometido devido aos vetos
do presidente da época, principalmente, no tocante à questão do financiamento da
educação, pois, sem recursos assegurados, “o plano todo não passará de uma carta
de intenções, cujas metas jamais poderão ser realizadas”.

Corroborando com esse autor, verifica-se que a intenção do plano era de fato
centrar o controle das políticas educacionais no âmbito do MEC e descentralizar sua
execução para os estados e municípios.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram elaborados para serem
referenciais nacionais comuns no processo de reestruturação dos currículos no
âmbito das áreas de conhecimento e das disciplinas da Base Nacional Comum tanto
para o ensino fundamental como para o ensino médio. No tocante ao ensino
fundamental, o documento introdutório afirma o seguinte:
Os Parâmetros Curriculares Nacionais nascem da necessidade de se
construir uma referência curricular nacional para o ensino fundamental que
possa ser discutida e traduzida em propostas regionais nos diferentes
estados e municípios brasileiros, em projetos educativos nas escolas e nas
salas de aula (BRASIL, 1998, p. 9).

Assim, para cada área ou tema transversal foi elaborado um documento
especificando objetivos, conteúdos, avaliação e orientações didáticas com o intuito
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de nortear a proposta curricular das escolas de todo o país. Segundo Pereira e
Texeira (2008, p. 122), o nível de detalhamento dos PCNs leva ao questionamento
sobre a autonomia e criatividade da escola para elaborar uma proposta pedagógica
própria que reflita sua identidade e atenda de fato a comunidade escolar a que se
destina. Isso denota o caráter centralizador do MEC na elaboração das políticas
educacionais.

Buscando referenciais externos, os PCNs estão pautados nos princípios da
Declaração Mundial sobre a Educação para Todos e no Relatório para a UNESCO
da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por
Jacques Delors, que aponta os quatro pilares da educação: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (BRASIL, 1998, p. 17).

No tocante às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), elaboradas pelo Conselho
Nacional da Educação (CNE) e expressas pela Resolução CEB nº 2, de 7 de abril de
1998, pode-se dizer que foram concebidas sem a devida articulação com os PCNs
elaborados pelo MEC, apesar de se tratar de uma orientação mais ampla do que os
Parâmetros Curriculares. Segundo Bonamino e Martínez (2002, p. 383), o CNE
adotou uma metodologia na elaboração do documento que não só ignorou o PCNs
como os tornou não obrigatórios.

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 2, as DCNs são o conjunto de orientações
sobre princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica que nortearão
as escolas na organização, implementação e avaliação de suas propostas
pedagógicas (BRASIL/CNE, 1998, s/p).

Gracindo considera (2008, p. 220 - 221) que, ao longo desses dez anos pós LDB, as
políticas educacionais sofreram mudanças tanto na legislação como nos programas
e projetos, no entanto, as DCNs e os PCNs tiveram certa continuidade, ma medida
em que foram revistas ou revisitadas (as primeiras) ou deixados em stand-by (os
segundos).

Programs e Projetos, que serão tratados nessa pesquisa mais adiante, como o do
transporte escolar, da alimentação escolar, do livro didático, da formação dos
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professores, da avaliação de desempenho, foram modificados ou ampliados ao
longo desses dez anos.

De acordo com Chagas Fernandes (2004, p. 92-99), então Secretário de Educação
Básica do MEC, em palestra realizada em Audiência Pública promovida pela
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, em junho de 2004,
com o advento do novo governo, o MEC passou atuar voltado para a observância de
quatro eixos prioritários: alfabetização e inclusão; reforma universitária; FUNDEB; e
ensino proficionalizante. E a educação básica passou a ser pautada pela formação e
valorização dos trabalhadores em educação, redefinição do financiamento da
educação e implementação do FUNDEB, ampliação do ensino fundamental para
nove anos, democratização da gestão na educação pública e universalização do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

Vale destacar que foi a reestruturação do SAEB, que se concretizou em 2005 com a
aplicação da Prova Brasil, de forma universalizada nas quartas e oitavas séries do
ensino fundamental, que proporcionou as condições para

implantação do novo

indicador de desempenho, o IDEB, lançado em 2007.

2.3 DESCENTRALIZAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Dentre as estratégias de implementação da reforma do aparelho do Estado,
evidencia-se a defesa da descentralização como diretriz para uma nova forma de
gestão das políticas públicas e setoriais e para a desburocratização do aparelho
estatal.

A descentralização implica em transferência de funções e recursos do setor estatal
para o não estatal e em transferência de competências para outras esferas de
governo, bem como em participação e autonomia no processo de tomada de
decisões. Como afirmam Parente e Luck,
A descentralização propriamente dita refere-se à transferência de
competências para outros níveis de governo, de decisão e gestão com
autonomia e personalidade jurídica próprias, como federalização,
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regionalização, municipalização ou privatização (PARENTE e LUCK, 1999,
p. 5)

Esse processo de redefinição de atribuições da gestão das políticas sociais tem se
dado no Brasil a partir de uma estrutura institucional de um Estado federativo,
fortalecida com a Constituição de 1988, que concebeu os municípios como entes
federativos autônomos, ou seja, os governos locais também podem ser gestores de
políticas públicas.

O Federalismo, sistema político em que vários estados se reúnem para formar um
Estado federal, no caso do Brasil, está definido no artigo 1º da Constituição Federal
de 1988 nos termos: “A República Federativa do Brasil formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituí-se em Estado
Democrático de Direito [...]” (BRASIL, 2008, p. 13).

Portanto, trata-se de um sistema político em que os municípios, os estado e o distrito
federal formam um todo que valida um governo federal. Vale ressaltar que a
Constituição de 1988 ampliou as bases do federalismo com mais descentralização e
autonomia para as entidades federativas. No Título III, que trata da Organização do
Estado, a Constituição estabelece o princípio da autonomia no Art.18: “A
organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos
desta Constituição”. Ainda no Título III, estabelece também as competências
exclusivas da união, estados e municípios e as competências comuns e
concorrentes dos entes federados (BRASIL, 2008, p. 29).

Dessa forma, as unidades da federação são autônomas, já que possuem um
conjunto de competências ou prerrogativas garantidas pela Constituição que não
podem ser abolidas ou alteradas de modo unilateral pelo governo central.

Segundo Arretche (1999, p. 114), os anos de 1980 foram marcados pela
recuperação das bases do federalismo no Brasil com a democratização e a
descentralização fiscal isntituida na Constituição de 1988. Assim, os governadores e
prefeitos foram dotados de autoriadade política com o voto popular direto e
autoridade sobre os recursos financeiros. Para a autora,
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[...] no Brasil pós-1988, a autoridade política de cada nível de governo é
soberana e independente das demais. [...] os municípios brasileiros foram
declarados entes federativos autônomos, o que implica que um prefeito é
autoridade soberana em sua circunscrição (ARRETCHE, 1999, p. 114).

Assim, a Constituição de 1988 também ampliou o grau de autonomia financeira dos
municípios, consolidando o processo de descentralização fiscal, elevando o
montante das transferências intergovernamentais, mas sem ampliar a capacidade de
arrecadar. Segundo Menezes,
[...] a ampliação do grau de autonomia financeira de estados e municípios
se deu, no lado das receitas, mais pela elevação do montante das
transferências intergovernamentais garantidas constitucionalmente do que
pelo aumento da capacidade de arrecadar (MENEZES, 2003, p.809).

No entanto, Menezes e Menezes (1998, p.5;) e Menezes (1999a, p.14; 2003, p. 809810) ressaltam que, apesar desse processo de descentralização fiscal, essa
autonomia está longe de ser alcançada em termos concretos, não indo além dos
termos legais/formais, tendo em vista que não foi ampliada a capacidade do
município arrecadar, haja visto a criação de dois impostos no âmbito municipal – o
Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis (ITBI) e o Imposto de Venda
a Varejo sobre os Combustíveis (IVVC), já que o primeiro representa muito pouco
na arrecadação tributária municipal e o segundo já nasceu com data para acabar
(em 1993). Além disso, a União continuava arrecadando e controlando a maioria dos
recursos e os municípios tiveram suas despesas ampliadas proporcionalmente ao
crescimento dos recursos devido ao processo de desobrigação do governo federal
em gastos com programas na área social transferidos aos estados e municípios. E
ainda, a inadimplência dos municípios, no que se refere às suas dívidas para com a
União, tenderia a torná-los dependentes políticos frente aos interesses do governo
federal em implementar seus programas e políticas.

Menezes (2003, p. 809-810), sobre a diminuição da autonomia dos municípios,
destaca, ainda, que os anos de 1990 foram marcados pela tentativa da União
recentralizar os recursos tributários, por meio da criação de novas contribuições não
partilhadas, como se pode observar com a criação do Fundo Social de Emergência
(FSE) - posteriormente transformado em Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) - em
que os recursos são retirados do bolo tributário antes de serem feitas as
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transferências para os estados e municípios, bem como por meio da Lei Kandir, que
isenta os produtos e serviços destinados à exportação do Imposto sobre Mercadoria
e Serviços (ICMS).

Assim, considerando que a noção de autonomia engloba os aspectos políticos,
financeiros e administrativos, pode-se dizer que a autonomia dos municípios
brasileiros,

preconizada

na

Constituição

Federal,

não

foi

concretizada,

enfraquecendo o princípio do federalismo e favorecendo fortes tendências
centralizadoras. Segundo Menezes,
O federalismo brasileiro tem se constituído, historicamente, de forma
bastante frágil, posto que a União tem demonstrado uma força relativa em
face de suas atribuições constitucionais que, em última instância, levam à
subordinação jurídico-política dos estados e municípios que com autonomia
jurídico-administrativa limitada sobre os eventos transcorridos em seu
território, e com capacidade tributária diminuta, ficam dependentes do
arbítrio do poder central (MENEZES, 2003, p. 811).

Nessas condições, a dependência intergovernamental e a transferência de encargos
para os entes federativos, sem o devido aporte financeiro, levam os administradores
locais a uma avaliação sobre os ganhos a serem obtidos a partir da assunção de
atribuições de gestão de determinadas políticas sociais.

Desse modo, a transferência de competências implica na adesão ou não do ente
federado que irá ser o responsável pela gestão das políticas a serem transferidas, e
que para tal é necessário que os governos locais sejam incentivados. Para Arretche,
A recuperação das bases federativas do Estado brasileiro tem impacto
sobre o processo de descentralização das políticas sociais no país pelo fato
de que, resguardados pelo princípio da soberania, estados e/ou municípios
assumem a gestão de políticas públicas sob a prerrogativa da adesão,
precisando, portanto, ser incentivados para tal (ARRETCHE, 1999, p.114).

Portanto, o processo de descentralização está associado à questão do federalismo
e da adesão dos entes federados, implicando em relações intergovernamentais
pautadas pelo princípio da autonomia.

Além disso, a descentralização, como possibilidade de transferência do processo de
tomada de decisões para os gestores locais, também está associada às tendências
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democratizantes ao mesmo tempo em que representa a modernização gerencial da
gestão pública, dependendo da concepção política vigente.

Nesse

processo,

está

inserida

a

descentralização

das

políticas

públicas

educacionais implementadas no final da década de 1990 pelo Brasil, visando
atender as orientações dos organismos internacionais, as novas demandas do
processo produtivo e, consequentemente, os princípios da gestão gerencial.

A descentralização educacional brasileira vem sendo prevista desde a Constituição
de 1988, mas é com a Emenda Constitucional nº 14/1996, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, e a criação do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF),
Lei 9.424/96, que o discurso descentralizante tem maior amplitude e a
municipalização do ensino é estimulada (BRASIL, 2008; 1996a; 1996b).

No entanto, não há consenso de que o processo desencadeado nesse setor possa
ser caracterizado de fato como um processo de descentralização, visto que, para
alguns estudiosos do tema, ele não passou de uma transferência de recursos em
que os agentes locais eram meros executores de serviços federalizados ou de um
processo de desconcentração, entendido como um processo imposto de “cima pra
baixo”, em que apenas são transferidas as decisões administrativas e as
responsabilidades correspondentes.

Segundo Abreu apud Donaldo Souza e Lia Faria (2004, p. 931), a descentralização
da educação sob a forma de municipalização tem se reduzido a prefeiturização, com
mera transferência de encargos e problemas no plano administrativo.

Para Menezes e Menezes (1997, p. 11) e Menezes (1999, p.11), que concebem a
descentralização nos seus aspectos administrativos, financeiros e políticos,
interligados entre si, contemplando a autonomia municipal, o que vem ocorrendo no
Brasil, no que se refere à educação, está muito mais para a desconcentração, visto
que as transferências de competências e recursos dos níveis superiores para as
esferas governamentais subnacionais não são acompanhadas do poder decisório,
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tornando ”as esferas de governo subnacionais (estados e municípios) em meros
executores de tarefas federalizadas”.

Rodriguez (2001, s/p), ao analisar os impactos do FUNDEF no processo de
descentralização educacional, define-a como uma descentralização selvagem, já
que os municípios recebem novas matrículas no ensino fundamental sem
planejamento, sem prioridades claras, e desaparelhados do ponto de vista
administrativo e pedagógico.

Na mesma direção, Arretche (1996) afirma que a mudança tem sido apenas no
processo de oferta de matrículas, no desempenho de algumas funções como a
compra de merenda escolar, no custeio das escolas, que são transferidos para os
municípios, sem a redefinição do poder decisório e a clareza das competências
exclusivas. Segundo a autora,
A ausência de um programa nacional planejado de descentralização dos
programas educacionais tem implicado os mesmos resultados: tendências
de transferência de parcelas das atividades envolvidas na prestação de
serviços, sem uma efetiva redistribuição de competências (ARRETCHE,
1996, s/p).

No entanto, Mendes (2001, s/p), ao analisar a descentralização do ensino
fundamental na perspectiva da descentralização fiscal, defende que a criação do
FUNDEF, ao estabelecer a vinculação das transferências dos recursos do ensino
fundamental, viabilizou importantes avanços qualitativos e quantitativos nesse nível
de ensino, além de estimular o processo de municipalização.

Pode-se dizer que o processo de descentralização do ensino fundamental, como
analisam a maioria dos autores pesquisados acima, limitou-se a transferir
responsabilidades e recursos, sem efetivamente redistribuir competências e sem
atribuir aos gestores locais o poder de decisão, sendo, portanto, muito mais um
processo de desconcentração. E o FUNDEF, ao definir a natureza das despesas,
deixa pouca ou quase nenhuma autonomia para os municípios gerirem os recursos
conforme as demandas locais.
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Dentre os Estados brasileiros, a Bahia foi um dos primeiros Estados a implementar a
Reforma do Estado nos moldes neoliberais e a fazer a descentralização do ensino
fundamental mediante a municipalização das escolas de 1ª a 4ª série.

O processo de descentralização na Bahia iniciou-se em 1998, a partir da publicação
do Decreto 7.254, de 20 de março de 1998, que instituiu o Programa de Ação de
Parceria Educacional Estado-Município. Conforme esse Decreto, a descentralização
do ensino fundamental se justifica diante da necessidade de melhorar a qualidade
desse nível de ensino, de melhor distribuir as responsabilidades entre os entes
federados, bem como pelo esforço do Estado em ampliar as condições de acesso à
escola a todas as crianças (BAHIA, 1998).

O processo de municipalização foi materializado por meio de convênios celebrados
entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e os Municípios e tinha por
objetivo a articulação das ações educacionais entre os convenentes para
universalizar a educação básica e elevar o padrão de qualidade do ensino nas redes
de ensino.

O Termo de Convênio determina, na sua cláusula segunda, as obrigações das
partes convenentes, cabendo à SEC: prestar assistência técnica aos municípios na
elaboração do Plano Municipal de Educação (PME); estabelecer mecanismos de
acompanhamento, controle e avaliação da qualidade das escolas; e negociar a
cessão temporária de servidores, mediante o ressarcimento em dinheiro ou cessão
de pessoal do município à Secretaria da Educação do Estado. Aos Municípios cabe:
a elaboração do PME de acordo com as orientações da SEC; a absorção da gestão
das escolas conforme os requisitos estabelecidos pelo Estado; a alimentação do
banco de dados para a implementação dos mecanismos de avaliação; e a
negociação quanto à cessão de pessoal docente e de apoio administrativo (BAHIA,
1999).

No período de 1999 a 2002, foram firmados convênios com 350 municípios,
municipalizando cerca de 1.6 mil escolas de ensino fundamental, na sua maioria,
escolas isoladas localizadas na zona rural, atingindo mais de 329 mil alunos. Foram
transferidos com custos para a esfera municipal 4 mil professores, na maioria, com
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formação de ensino médio e cerca de 10 mil servidores municipais foram colocados
à disposição das escolas estaduais, sem ônus para a SEC (BAHIA, 2004, p. 24).

Para Bahiense (2003, p. 44), a oferta de ensino fundamental pelos municípios
baianos teve um contínuo crescimento nesse período, ampliando sua participação
em relação à esfera pública estadual, ofertando, em 2001, 62,41% (sessenta e dois
vírgula quarenta e um por cento) do total de matrículas do Estado nesse nível de
ensino contra 32,55% (trinta e dois vírgula cinquenta e cinco por cento) da rede
estadual.

Em 2004, o número de municípios conveniados era de 381, atingindo quase 438 mil
alunos. Considerando-se o período de 1996 a 2005, verifica-se que a taxa de
crescimento da matrícula inicial do ensino fundamental de 1ª a 4ª série na esfera
municipal foi de 34,1% (trinta e quatro vírgula um por cento), enquanto que na esfera
estadual teve um crescimento negativo de 83,2% (oitenta e três vírgula dois), o que
demonstra que nesse período os municípios ampliaram a oferta dessa etapa de
ensino. De 5ª a 8ª série, verifica-se também um crescimento de 228,8% (duzentos e
vinte e oito vírgula oito por cento) na matrícula inicial contra um crescimento
negativo de 17,8% (dezessete vírgula oito por cento) na esfera estadual, o que
demonstra que nessa fase do ensino fundamental houve uma ampliação significativa
de oferta por parte dos municípios, mas o Estado continuou a assumir as escolas
com esse nível de ensino, sendo reduzido aí o processo de municipalização (BAHIA,
2005, p.19).

Segundo o Coordenador de Articulação Municipal da SEC, levando em consideração
o número de adesão dos municípios e o número de escolas municipalizadas, podese dizer que houve sucesso no processo de descentralização na Bahia, mas esse
sucesso foi alcançado às custas de diversas reações de servidores que foram
cedidos e de muitos prefeitos que tiveram que assumir os custos com a cessão de
pessoal. Ainda segundo ele, o processo foi iniciado com muita desconfiança por
parte dos gestores e atores envolvidos, e com o FUNDEF, que representou a
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esperança de mais recursos para os municípios, é que os Prefeitos se sentiram
estimulados a aderir à municipalização (informação verbal)2.

Em 2008, existiam 146 escolas, atendendo exclusivamente às séries iniciais do
ensino fundamental, a serem municipalizadas, o que demonstra ainda certa reação
dos gestores locais pela descentralização. Como exemplo, cita-se dois municípios
que estão sendo estudados nesta pesquisa, Maiquinique e Barra da Estiva, que, até
então, contam com escolas de ensino fundamental de 1ª a 4ª série mantidas pela
rede estadual de ensino.

Os dois municípios participaram da primeira fase da municipalização, recebendo
parte das escolas estaduais de ensino fundamental, mas até 2008 não haviam se
manifestado favoráveis para municipalizar as escolas que restavam - uma em Barra
da Estiva e duas em Maiquinique.

Nesse

contexto,

entendendo

a

descentralização

como

transferência

de

competências para outras esferas de governo que implica em participação e
autonomia no processo de tomada de decisões, nota-se que a descentralização na
Bahia foi caracterizada por um processo de desconcentração, isto é, transferência
de encargos e recursos em que os agentes locais são meros executores de serviços
federalizados sem serem dotados de poder decisório; portanto, um processo
pautado pelas diretrizes de uma administração gerencial e pelos princípios
neoliberais, visto que o Estado transferiu responsabilidades e encargos, mas
manteve centralizado o poder de formular políticas e programas voltados para o
ensino fundamental.

O caráter autoritário e centralizador do processo pode ser verificado nos termos do
convênio que determina uma série de compromissos para os municípios, bem como
nos programas e projetos elaborados nos gabinetes da SEC e impostos às
Secretarias Municipais de Educação, visando a qualidade do ensino e o
fortalecimento dos municípios. Assim foram os projetos de regularização do fluxo,
2

Informações obtidas junto ao Coordenador de Articulação Municipal, da Superintendência de
Avaliação e Informações Educacionais (SUPAV/SEC), Antonio José Cerqueira Costa, em 06 agosto
de 2008.
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fortalecimento da gestão e autonomia educacional, avaliação externa, que faziam
parte do programa Educar para Vencer, Programa estratégico do governo estadual
focalizado no fortalecimento da escola e na melhoria da qualidade dos ensinos
fundamental e médio da rede pública.

Maria Oliveira, analisando a gestão descentralizada da educação na Bahia, afirma
que
[...] nunca se falou tanto em autonomia dos municípios, em fortalecer os
municípios e a gestão municipal, pelo contrário, o que ocorre é o
fortalecimento da tutela do Estado que através da Secretaria de Educação,
coloca-se como gerenciador da educação na Bahia (assim como o MEC
está para toda a educação nacional), tendo a pretensão de querer
estabelecer desde a quantidade até uma suposta qualidade da educação
que os municípios devem oferecer, além de colocar-se na posição de
“ensinar” e de “orientar os municípios” elaborando manuais ou cartilhas de
orientações básicas, e cursos de capacitação para as secretarias Municipais
de Educação (OLIVEIRA, M. s/d) .

Dessa forma, a assistência preceituada nos termos do convênio de municipalização
se reduziu a transferência de determinações e diretrizes através de manuais e
cursos. O que se verificou, de fato, foi que os municípios receberam encargos, como
os custos com os professores estaduais, causando um desconforto diante dos
demais professores da rede municipal que, na maioria das vezes, recebiam salários
mais baixos, bem como tiveram que disponibilizar servidores para atuar nas escolas
do Estado.

Esse fato também pode ser constatado em Barra da Estiva e Maiqunique, que
receberam juntos, na assinatura do convênio, respectivamente em 2000 e 2001, 17
professores e tiveram que disponibilizar servidores municipais que atuam até hoje
em escolas da rede estadual.

Desse modo, pode-se dizer que as políticas públicas educacionais implementadas
no Brasil, no final de 1990, principalmente no ensino fundamental, são pautadas
pelas orientações da reforma do aparelho do Estado, buscando se adequar ao
modelo gerencial de gestão e à racionalização dos recursos.

75

No que se refere à municipalização das escolas baianas, pode-se afirmar que se
deu de uma forma autoritária e centralizante, caracterizando-se como um processo
de desconcentração, visto que era a SEC que elaborava os programas e políticas,
visando o pretenso fortalecimento dos municípios e a qualidade do ensino
fundamental, sem a participação dos atores locais no processo decisório, reduzindo
as esferas municipais a meros executores dos serviços educacionais.

Traçado esse contexto em que se deu o processo de formulação e implementação
das políticas educacionais no Brasil e na Bahia, no período de 1997 a 2005,
caracterizado pelas marcas do neoliberalismo e fortemente influenciado pela reforma
do estado brasileiro, é discutido na seção seguinte o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), como uma nova estratégia de avaliação das políticas
educacionais.

2.5 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: uma estratégia de
avaliação

Nessa seção, busca-se discutir a concepção do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), como uma nova estratégia de avaliação das políticas
educacionais, destacando seu objetivo, a metodologia do cálculo para construção do
índice e as metas para o Brasil, para a Bahia, para os municípios e as escolas objeto
desta pesquisa.

Até o ano de 2005, a educação no Brasil era monitorada por informações de
desempenho fornecidas por exames padronizados como o Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB)3 e por indicadores de aprovação, reprovação e abandono
produzidos pelo Censo Escolar, mas sem estabelecer relações entre esses
indicadores e as informações de desempenho do SAEB. Segundo Fernandes
(2007a, p. 7), “é importante ressaltar que os estudos e análises sobre desempenho
educacional raramente combinam as informações produzidas por esses dois tipos
de indicadores, ainda que a complementaridade entre elas seja evidente”.
3

Exame padronizado de português e matemática aplicado na quarta e oitava séries do ensino
fundamental.
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O SAEB era um exame amostral para um grupo de alunos de cada estado,
acompanhado de um questionário, aplicado a cada dois anos, que não
proporcionava uma avaliação clara de cada rede e de cada escola uma vez que a
amostra de alunos não era representativa de cada rede municipal ou de cada
escola. Somente em 2005, com a reformulação do SAEB, passou a se realizar uma
avaliação universal da educação básica pública, a Prova Brasil, aplicada aos alunos
da quarta e oitava séries das escolas públicas municipais e estaduais.

A Prova Brasil proporcionou um retrato mais detalhado da realidade educacional
brasileira, mostrando dados relativos ao desempenho médio dos alunos por escola,
revelando problemas relativos à aprendizagem e a existência de desigualdades
regionais, mas também revelou práticas exitosas em escolas e redes que resultam
em boa aprendizagem.

No entanto, se a Prova Brasil melhor detalhou o desempenho dos alunos por escola,
não se pode deixar de lado as altas taxas de abandono e repetência existentes no
País. Assim, a preocupação de melhorar o desempenho poderia aumentar ainda
mais a retenção dos alunos na escola, ou por outro lado, para se melhorar o fluxo
poderia se estimular a aprovação automática comprometendo o desempenho.

Para Fernandes (2007a, p. 7), é relevante em um sistema educacional a
combinação dos indicadores avaliativos de rendimento e de desempenho, pois não é
interessante para o sistema a reprovação que ocasiona o abandono, ainda que seus
concluintes sejam bem avaliados nos exames padronizados, como também não vale
se os alunos concluem uma determinada etapa do ensino na idade adequada com
pouca aprendizagem. O novo indicador torna clara a taxa de troca entre
probabilidade de aprovação e desempenho dos estudantes. De acordo com o autor,
o indicador proposto
[...] possui a vantagem de ser de fácil compreensão, simples de calcular,
aplicável às escolas e explícito em relação à “taxa de troca” entre
probabilidade de aprovação e proficiência dos estudantes. Ou seja, o
indicador torna claro o quanto se está disposto a perder na pontuação
média do teste padronizado para se obter determinado aumento na taxa
média de aprovação (FERNANDES, 2007a, p 8).
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Desse modo, torna-se necessário o monitoramento do fluxo e do desempenho em
nível de escolas e redes de ensino e, para tanto, como estratégia de
acompanhamento e avaliação das políticas implementadas, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) elaborou e o Ministério da
Educação (MEC) lançou, em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB).

O novo indicador tem o mérito de considerar direta e conjuntamente dois fatores que
interferem na qualidade da educação: as taxas de rendimento escolar (taxas de
aprovação, reprovação e abandono) aferidas pelo Censo Escolar da Educação
Básica e as médias de desempenho extraídas a partir do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) e da Prova Brasil, realizados pelo INEP para diagnosticar
a qualidade dos sistemas educacionais (FERNANDES, 2007a, p. 8).

Essa combinação entre fluxo e aprendizagem, expressada em valores de 0 a 10,
tem como objetivo monitorar o andamento dos sistemas educacionais, em âmbito
nacional, nas unidades da Federação e nos municípios, identificando as escolas e
redes de ensino com perfil crítico no tocante às altas taxas de reprovação e
abandono, como também no que se refere às boas taxas de aprovação com baixo
desempenho. Esse indicador visa também o monitoramento objetivo do sistema de
ensino brasileiro, em termos de diagnóstico, norteamento de ações políticas e
financiamento

de

programas

focalizados

na

melhoria

do

desenvolvimento

educacional de sistemas e/ou redes de ensino em que os alunos apresentam
desempenho insatisfatório.

O IDEB foi concebido também como ferramenta para monitorar as ações e as metas
de qualidade estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), no
âmbito da educação básica, lançado em 2007.

O PDE é um plano executivo,

ancorado numa concepção de educação que perpassa todos os níveis e
modalidades educacionais, que visa a construção do sistema nacional articulado de
educação e a articulação entre educação, ordenação territorial e desenvolvimento. O
PDE busca operacionalizar por meio de ações as políticas traçadas no Plano
Nacional de Educação (PNE). O PDE estabelece como meta que O IDEB do Brasil
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seja 6,0 (seis) em 2022, meta comparável aos dos países desenvolvidos
(BRASIL/MEC, 2007a, p. 5-12).

O indicador proposto pelo MEC é calculado a partir de dois componentes: taxa
média de rendimento escolar (taxa de aprovação) e taxa média de proficiência nos
exames padronizados (Prova Brasil e SAEB), por meio da seguinte fórmula geral:

IDEBji = Nji Pji;

em que: 0 ≤ Nj ≤ 10; 0 ≤ Pj ≤1 e 0 ≤ IDEBj ≤ 10;

onde,
i = ano do exame padronizado de proficiência (SAEB e Prova Brasil e do Censo
Escolar;
j = unidade escolar, rede de ensino, município, estado ou união;
N ji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para
um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição
do exame realizado ao final da etapa de ensino, 4ª e 8ª séries do ensino
fundamental e 3º ano do ensino médio;
P ji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino
dos alunos da unidade j (FERNANDES, 2007a, p. 13).

Assim, a média de proficiência, Nj, dos alunos de certa unidade j é extraída a partir
da aplicação de uma determinada edição do exame padronizado, ao final da etapa
de ensino considerada, isto é, 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do
ensino médio, e padronizada para ficar entre zero e dez, de modo que Nj seja menor
ou igual a dez. Já a taxa média de aprovação ou indicador de rendimento, Pj, é
calculada de acordo a proporção de estudantes aprovados em cada uma das séries
de uma determinada etapa de ensino, extraída diretamente do Censo Escolar do
ano de referência, considerando o tempo médio de duração da etapa para os
estudantes da unidade j, de modo que o indicador seja expresso de zero a um, onde
Pj seja menor ou igual a um (FERNANDES, 2007a, p. 13-15).

Como exemplo, pode-se observar no quadro I como o INEP chegou ao cálculo do
IDEB da segunda etapa do ensino fundamental dos municípios de Barra da Estiva e
Maiquinique.
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QUADRO I
TAXA DE APROVAÇÃO, SAEB 2005 E IDEB DOS ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
BARRA DA ESTIVA E MAIQUINIQUE, 2005
Tx aprovação
SAEB 2005 8ª
Municípios
2005/série
série
IDEB
IDEB =
5ª
6ª
7ª
8ª Matem.
Ling.
P* N** NxP
portug.
77,6
75,4
89,5
92,8
230,30
0,83 5,14
4,3
Barra da Estiva
277,80
6,0
7,8
11,8 12,2
218,70
207,50
0,09 3,77
0,3
Maiquinique
* P = Indicador de Rendimento
** N = Nota Média Padronizada de Proficiência
FONTE: BRASIL: INEP. Elaborado pelo autor

O IDEB é mais que um indicador, é o produto de um conjunto de índices expressos
em P e N, em valores de zero a dez, que possibilita o acompanhamento dos
sistemas de ensino, em âmbito nacional, nas unidades da Federação, municípios e
escolas, possibilitando a apreciação das metas estabelecidas no Termo de Adesão
ao Compromisso Todos pela Educação, um dos eixos do PDE para a educação
básica do país.

Segundo Fernandes, a partir do IDEB/2005, o MEC estabeleceu a projeção de
metas intermediárias por escola, rede de ensino e estados visando impulsionar a
qualidade do ensino e fazer o Brasil alcançar, em 2021, o padrão educacional que
tem hoje os países que compõem a Organização de Cooperação e de
Desenvolvimento Econômicos (OCDE). Isso significa que a educação nacional
precisa avançar da média do IDEB/2005 de 3,8 e do IDEB/2007 de 4,2 para 6,0, na
primeira etapa do ensino fundamental (FERNANDES, 2007b, p. 2).

Essa comparação foi feita pelo INEP a partir da compatibilização entre os níveis de
proficiência observados no Programme for International Student Assessment (PISA)
de 2003 com a escala do (SAEB) de 2003, ou seja, identificação das notas da escala
do SAEB que correspondam a um determinado desempenho no PISA e vice-versa
(BRASIL/MEC, 2007b, p.1).

As metas, isto é, o caminho traçado de evolução individual dos índices no âmbito
nacional, bem como dos estados, municípios e escolas, são diferenciadas para
todos e apresentadas a cada dois anos, de 2007 a 2021, de modo que o Brasil
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alcance a meta 6,0 em 2021, mediante o esforço conjunto de todas as esferas de
governo. Segundo Fernandes,
A meta nacional norteia todo o cálculo das trajetórias intermediárias
individuais do IDEB para o Brasil, unidades da Federação, municípios e
escolas, a partir do compartilhamento do esforço necessário em cada esfera
para que o País atinja a média almejada no período definido (FERNANDES,
2007b, p. 2).

O ano de 2021 foi estabelecido como parâmetro temporal tendo em vista que os
resultados do IDEB/2021 serão divulgados em 2022, ano de comemoração dos
duzentos anos da Independência do Brasil. Assim, as redes de ensino e as escolas
com baixo IDEB deverão concentrar esforços, visando melhorar a qualidade do
ensino e contribuir com a redução da desigualdade entre as esferas educacionais,
em um tempo mais curto e, para tanto, deverão contar com apoio diferenciado para
reduzir essas disparidades.

Para o cálculo da projeção das metas para o Brasil, demais entes federados e
escolas, ao longo do tempo, parte-se de três princípios considerados por Fernandes
(2007b, p. 3) como necessários para a definição da trajetória do IDEB. Primeiro,
essa trajetória tem um comportamento de uma função logística, ou seja, conforme
um dado “esforço”, o indicador cresce menos ao longo da trajetória (gráfico 1);
segundo, o esforço de cada rede deve contribuir para o Brasil atingir a Meta de
2021, mediante metas individuais diferentes; e terceiro, as trajetórias do IDEB, por
rede, devem contribuir para reduzir as desigualdades entre redes e escolas, por
meio de esforços diferentes, conforme gráfico 2.

Ainda segundo Fernandes (2007b, p. 3), para o cálculo da trajetória do IDEB é
necessário que se conheça o IDEB inicial (IDEB/2005), a meta para 2021, o tempo
para a Meta em anos e, por fim, será conhecido o esforço necessário para cada
esfera de ensino, resultado de uma função logística, conforme gráfico 1.

81

GRÁFICO 1
PROJEÇÃO DA TRAJETÓRIA DO IDEB
BRASIL, 2005 -2021
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FONTE: FERNANDES, 2007b. Pautado em dados do MEC/INEP.

GRÁFICO 2
ESFORÇO DAS REDES PARA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE
BRASIL, 2005 -2095
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FONTE: FERNANDES, 2007b. Pautado em dados do MEC/INEP.

Vale ressaltar que, conforme o gráfico 2, cada rede terá uma trajetória diferenciada
ao longo dos anos, visto que, partindo do seu IDEB inicial, terá esforço individual e
metas diferentes; mas, após o processo de convergência, terão as desigualdades
corrigidas e chegarão ao IDEB 9,9 no ano de 2095. Desse modo, enquanto o Brasil
terá nota 6,0 no IDEB de 2021, o estado 1 terá 5,0 e o estado 2 nota 6,8.
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Considerando o IDEB/2005 do Brasil de 3,8, a meta para 2021 de 6,0, para os anos
iniciais do ensino fundamental, e o tempo para cumprimento da meta de 16 anos,
obtem-se o esforço necessário e o tempo de convergência para o Brasil chegar à
nota máxima do IDEB, 9,9, de acordo com o gráfico 3.
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GRÁFICO 3
PROJEÇÃO PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
BRASIL, 2005 -2095

ano
FONTE: FERNANDES, 2007b. Pautado em dados do MEC/INEP.

Segundo Fernandes (2007b, p.5), a soma dos esforços e trajetórias individuais
percorridas pelas redes e escolas contribuirá para o Brasil atingir em 2021 a meta
6,0, nível de qualidade desejável para a educação brasileira. Assim, o esforço
calculado para a Bahia ajudar o Brasil atingir essa meta nos anos iniciais do ensino
fundamental, por exemplo, será de 0,062, o de Barra da Estiva será 0,0482 e o de
Maiquinique será 0,0563.

O quadro II demonstra as metas para os anos finais do ensino fundamental do
Brasil, da Bahia e dos municípios estudados nesta pesquisa, onde observa-se que
as metas são diferentes porque partem de IDEB/2005 e esforço diferenciados.
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QUADRO II
IDEB REAL E METAS PROJETADAS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
BRASIL, BAHIA, BARRA DA ESTIVA, MAIQUINIQUE, 2005 - 2021
IDEB Real
Metas projetadas
Esferas de
2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
governo
Brasil
3,5
3,8
3,5
3,7
3,9
4,4
4,7
5,0
5,2
5,5
Bahia
2,6
2,7
2,7
2,8
3,1
3,5
3,9
4,2
4,4
4,7
Barra da Estiva
4.3
4.0
4.3
4.4
4.7
5.1
5.5
5.7
5.9
6.2
Maiquinique
0,3
2,2
0,6
1,3
2,1
3,0
3,6
3,9
4,2
4,4
FONTE: BRASIL/INEP. Elaborado pelo autor.

No IDEB/2005, mais da metade dos municípios brasileiros tem média menor do que
4,0, nas primeiras séries do ensino fundamental, numa escala de 0 a 10. Dentre as
4.349 cidades avaliadas em 2005, 2.814 (64,57%) estão abaixo de 4,0. A média
nacional fica em torno de 3.8 pontos na primeira etapa do ensino fundamental e 3,5
nos anos finais. A média da Bahia é de 2.6 para os anos iniciais e finais desse nível
de ensino, estando entre os três estados de pior desempenho. Dentre as capitais
brasileiras, Salvador apresenta a pior média, 2.8. No IDEB/2007, o Brasil supera a
meta estabelecida e a Bahia tem um resultado igual (BRASIL/INEP, 2005/2007).

Os municípios de Barra da Estiva e Maiquinique, localizados na mesorregião do
Centro-sul da Bahia, que participaram desse processo de avaliação e vivenciaram a
implantação de políticas públicas educacionais, delineadas pelo Ministério da
Educação, destacam-se por resultados distintos na segunda etapa do ensino
fundamental, em Barra da Estiva a média foi de 4.3 e em Maiquinique 0,3.

Os dados observados no quadro II reiteram a constatação de que transformar a
educação brasileira implica em forte investimento na qualidade do ensino,
considerando as diversas dimensões do processo educativo, como a gestão do
sistema escolar para melhor gerenciamento das políticas educacionais, a infraestrutura das escolas, a formação e valorização dos trabalhadores em educação e
as práticas pedagógicas para a elaboração coletiva do projeto político-pedagógico e
a promoção do desenvolvimento do conhecimento em sala de aula.
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Com base nessas considerações sobre o IDEB, a partir do capítulo seguinte, é
investigado os fatores que influenciaram as políticas públicas educacionais
implementadas nos municípios de Barra da Estiva e Maiquinique que favoreceram
resultados tão distintos no desempenho educacional desses municípios.
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3 OS MUNICÍPIOS PESQUISADOS, SEUS GESTORES E OS RESULTADOS DO
IDEB: um estudo de caso

Contextualizado, no capítulo anterior, o processo de formulação e implementação
das políticas públicas educacionais no Brasil nas últimas décadas, que desencadeou
a concepção de um novo indicador que proporcionasse uma avaliação mais
consistente dessas políticas, é traçado neste capítulo, em duas seções, o perfil dos
municípios pesquisados, bem como a concepção dos gestores desses municípios
sobre as políticas públicas de educação ali implementadas.

Assim, na primeira seção, são caracterizados os municípios no tocante aos aspectos
geográfico-históricos, econômicos, sócio-políticos e educacional, observando-se o
nível de desigualdades econômicas e sociais, como também as possíveis
divergências na caracterização educacional, que levaram a diferentes resultados de
desempenho no IDEB/2005. Na segunda seção, a preocupação é investigar a
concepção dos gestores sobre os processos de gestão da educação no âmbito de
seus municípios, no que se refere às prioridades no planejamento municipal, à
autonomia e transparência e à participação da comunidade.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Na seção em tela é traçado o perfil dos municípios de Barra da Estiva (foto 1) e
Maiquinique (foto 2), a partir de pesquisa documental e eletrônica, ressaltando os
aspectos geográfico-históricos, econômicos, sócio-políticos e educacionais e as
possíveis influências desses aspectos nos resultados do IDEB.

Verifica-se que Barra da Estiva tem uma população mais rural, enquanto
Maiquinique mais urbana. Nos dois municípios encontra-se uma economia
basicamente

baseada

na

agropecuária

com

poucas

indústrias,

grandes

desigualdades sociais, concentração de renda e um acentuado nível de pobreza,
com características educacionais semelhantes, apesar dos diferentes resultados.
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FOTO 1
SEDE DO MUNICÍPIO
BARRA DA ESTIVA - BAHIA

Barra da Estiva
FONTE: Pesquisa de campo. Pelo autor em 14 fev. 2008.

FOTO 2
SEDE DO MUNICÍPIO
MAIQUINIQUE - BAHIA

Maiquinique
FONTE: Pesquisa de campo. Pelo autor em 26 jan. 2009.

Verifica-se, ainda, que o modelo de desenvolvimento adotado nos dois municípios é
o mesmo que vem sendo aplicado há anos nas demais regiões da Bahia, no qual se
privilegia Salvador e os grandes centros, em detrimento das pequenas localidades
do interior, as quais ficam isoladas. Essas cidades ficam à espera do
desenvolvimento que vem de fora, através das grandes indústrias ou dos
atravessadores de plantão.
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Percebe-se que não existe, nesses municípios, nenhuma iniciativa na perspectiva do
desenvolvimento sustentável, apesar do potencial dos pequenos plantadores de café
em Barra da Estiva, que vendem a sua produção para os atravessadores em vez de
buscarem uma alternativa coletiva.

3.1.1 Perfil Geográfico-histórico

Barra da Estiva e Maiquinique estão localizados na mesorregião do Centro-sul da
Bahia, sendo Barra da Estiva no Território de Identidade da Chapada Diamantina e
Maiquinique no Território de Itapetinga, conforme mapa 1.

MAPA 1
MESORREGIÃO DO CENTRO-SUL BAIANO
BARRA DA ESTIVA E MAIQUINIQUE

FONTE: BAHIA/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/CMO, 2010. Adaptado por Bento Tuffy Erbnes Neto.
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Barra da Estiva limita-se a leste com o Município de Iramaia, ao sul com Contendas
do Sincorá e Manoel Vitorino, a oeste com Jussiape e Ituaçu, e ao norte com
Ibicoara e Iramaia. O acesso, a partir de Salvador, se dá pelas rodovias
pavimentadas BR-324, BR-116, BR-242 e BA-142, num percurso total de 549 km.

O município tem uma área de 1.402 km² (tabela I), faz parte do "Polígono das
Secas", apresenta tipo climático semi-árido, subúmido a seco e úmido, sofrendo
longos períodos de estiagem, e pertence à Bacia Hidrográfica do Rio de Contas.

Conforme o censo de 2000, Barra da Estiva tinha uma população residente de
24.440 habitantes, sendo uma população urbana de 8.933 habitantes e rural de
15.507. No entanto, a estimativa de 2008 foi de 20.918 habitantes, conforme tabela I
(BRASIL/IBGE, 2000/2008).

A origem do município se dá em finais do século XVIII, a partir dos povoamentos de
Geralzinho e Ponte da Pedra. É emancipado em 26 de outubro de 1892, com a
denominação de Jussiape e tem sua sede transferida definitivamente para Barra da
Estiva em 1921, e em 1927 a povoação foi elevada à categoria de cidade.

TABELA I
ASPECTOS GEOGRÁFICOS
BARRA DA ESTIVA E MAIQUINIQUE, 2000/2008
Município
Área km²
População
2000
2008
Barra da Estiva
1.402
24.440
20.818
Maiquinique
414
7.326
8.713

Distância da
Capital Km
549
630

FONTE: BRASIL,IBGE. Elaborada pelo autor

Maiquinique limita-se a leste com o Município de Itarantim, ao sul com Jordânia
(Estado de Minas Gerais), a oeste com Macarani e ao norte com Itapetinga. O
acesso, a partir de Salvador, pode se dá pelas rodovias pavimentadas BR-324, BR101, BR-415 e BA-270, num percurso total de 630 km.

O município tem uma área de 414 km² (tabela I), apresenta um clima subúmido a
seco e é banhado pelos rios Maiquinique e Pirabanha.
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De acordo com o censo de 2000, tabela I, Maiquinique tinha uma população
residente de 7.326 habitantes, sendo uma população urbana de 5.208 habitantes e
rural de 2.118. A estimativa de 2008 foi de 8.713 habitantes (BRASIL/IBGE,
2000/2008).

O Município de Maiquinique foi criado, com o território do Distrito de mesmo nome,
desmembrado do Município de Macarani, pela Lei Estadual nº. 171, de 16 de julho
de 1962, sendo instalado em 07 de abril de 1963. Sua origem se deve a um
armazém e uma hospedaria que abrigava os viajantes, tropeiros e boiadeiros, no
início do século XX, pertencente ao Sr. Permínio Melo Flores, que posteriormente
doou uma área de terra ao Sr. Francisco Martins que fundou o povoado em 1935.

3.1.2 Perfil Econômico

A economia de Barra da Estiva é basicamente baseada na agropecuária e serviços,
representando em 2006 um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 94.893.000,00
(noventa e quatro milhões, oitocentos e noventa e três mil reais) e PIB per capita de
R$ 3,191,00 (três mil, cento e noventa e um reais), conforme a tabela II. A
agropecuária representa 37,19% (trinta e sete vírgula dezenove por cento) e os
serviços 51,78% (cinquenta e um vírgula setenta e oito por cento) do PIB. O PIB é
expresso em valores monetários e corresponde à soma de todos os bens e serviços
produzidos num período e em uma determinada região, seu cálculo é feito a partir da
soma do consumo das famílias, investimentos totais, gastos do governo mais a
diferença entre a exportação e a importação. (BRASIL/IBGE, 2006).

O café é a principal cultura, com 11.000 hectares de área cultivada e 6.600
toneladas produzidas em 2007, o que coloca o município como um dos maiores
produtores da Bahia. Na pecuária, destaca-se a criação de gado bovino de corte e
de leite, com 24.302 cabeças em 1996. Nos serviços se destacam a administração
pública, as atividades imobiliárias e o comércio (BRASIL/IPEADATA, 1996/2007).

O Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) do município é de 4.990,16, no
ranking baiano está na posição 147 (tabela II). O IDE é constituído a partir de três
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indicadores: Índice de Infraestrutura (INF), composto pelo consumo de energia
elétrica, total de terminais telefônicos, número de estabelecimentos bancários,
comerciais e de serviços; Índice de Qualificação de Mão-de-obra (IQM), constituído
com base no nível de escolaridade dos trabalhadores do setor; e Índice de Produto
Municipal (IPM), calculado a partir da estimativa de renda no setor agropecuário, no
setor industrial, no setor de comércio e serviços e no setor financeiro (BAHIA/SEI,
2000).

Em Maiquinique, a economia está baseada na agropecuária, indústria e serviços,
representando em dados de 2006 um PIB de R$ 25.453.000,00 (vinte e cinco
milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil reais) e um PIB per capita de R$
3.661,00 (três mil, seiscentos e sessenta e um reais), conforme tabela II. A
agropecuária representa 14,69% (quatorze vírgula sessenta e nove por cento) do
PIB, a indústria 21,76% (vinte e um vírgula setenta e seis por cento) e os serviços
58,22% (cinquenta e oito vírgula vinte e dois por cento) (BRASIL/IBGE, 2006).

A agricultura desenvolvida em Maiqunique é de subsistência e a pecuária é
caracterizada pela criação de gado bovino para corte e produção de leite. Na
indústria, destaca-se a produção de sapatos Azaléia, a produção de grafita e outras
pequenas indústrias de derivados de leite. Nos serviços, o destaque é para o
comércio e a administração pública (BRASIL/IPEADATA, 1996/2007).

De acordo com a tabela II, o Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) do
município é de 4.968,53 e no ranking baiano está na posição 231 (BAHIA/SEI,
2000).
TABELA II
ASPECTOS ECONÔMICOS
BARRA DA ESTIVA E MAIQUINIQUE,2000/2006
Município
PIB R$
PIB per capita IDE**
(milhões)*
R$ (mil)*
Barra da
94.893,00
3.191,00
4.990,16
Estiva
Maiquinique
25.453,00
3.661,00
4968,53
FONTE:*BRASIL/IBGE, 2006; **BAHIA/SEI,2000. Elaborada pelo autor

Posição no
Estado/IDE**
147
231
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A tabela II mostra que Maiquinique, apesar de apresentar um PIB per capita maior
do que o de Barra da Estiava, apresenta um Índice de Desenvolvimento Econômico
(IDE) inferior, posicionando-se no ranking baiano bem abaixo do que Barra da
Estiva.

3.1.3 Perfil Sócio-político

Barra da Estiva tem uma população mais concentrada na zona rural e, segundo o
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), tem um IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano) de 0,639, o que o coloca no ranking da Bahia na
posição 145, conforme apresentado na tabela III. O IDH é um indicador que mede o
grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população, é
expresso de zero a um e calculado com base nos fatores: educação, taxa de
alfabetização e escolarização; longevidade, expectativa de vida da população; e
renda per capta (BRASIL/PNUD, 2000).

O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) de Barra da Estiva é 4.952,75 e está na
posição 338 no ranking baiano (tabela III). O IDS é a composição de quatro outros
indicadores que expressam o nível de desenvolvimento social de uma população:
Índice do Nível de Saúde (INS), calculado a partir de coeficientes como, ocorrências
de doenças, número de óbitos, de profissionais de saúde, de estabelecimentos e de
leitos para cada mil habitantes; Índice do Nível de Educação (INE), calculado por
meio da taxa de matrícula da educação básica ao nível superior; Índice dos Serviços
Básicos (ISB), constituído a partir do índice de consumo de energia elétrica e água
tratada; e Índice da Renda Média dos Chefes de Família (IRMCH), obtido através da
informação do censo sobre a renda dos chefes de família (BAHIA/SEI, 2000).

As construções habitacionais da cidade são em alvenaria, cerca de 70% (setenta por
cento) das casas são ligadas à rede de esgoto pluvial e toda a cidade dispõe
gratuitamente de água encanada à rede geral, já que o serviço é municipalizado. Na
zona urbana, todas as casas dispõem de energia elétrica e na zona rural apenas
algumas contam com esse serviço. No município em geral, 66,4% (sessenta e seis
vírgula quatro por cento) da população dispõe de água potável com canalização
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interna, 60,4% (sessenta vírgula quatro por cento) das pessoas contam com energia
elétrica, 88,6% (oitenta e oito vírgula seis por cento) tem acesso à coleta de lixo e
1,5% (um vírgula cinco por cento) possui computador (BRASIL/IPEA, 2000).

O município dispõe de um hospital que atende pequena e média complexidade,
postos de saúde e unidades da saúde da família.

Conforme a Rede Brasileira para o Desenvolvimento Municipal – Muninet – dados
de 2000, como no resto da Bahia, é grande a desigualdade social no município de
Barra da Estiva. Os 10% (dez por cento) mais ricos abocanham em torno de 40%
(quarenta por cento) da renda e os 40% (quarenta por cento) mais pobres pouco
mais de 12% (doze por cento) da renda municipal. De acordo com a tabela III, o
percentual de pobres em Barra da Estiva é de 45,87% (quarenta e cinco vírgula
oitenta e sete por cento) e de indigentes é de 28,80% (vinte e oito vírgula oitenta por
cento), dados um pouco melhor que os da Bahia que é de 53,63% (cinquenta e três
vírgula sessenta e três) de pobres e 31,13% (trinta e um vírgula três por cento) de
indigentes (MUNINET, 2000).

Conforme a tabela III, o IDH de Maiquinique é de 0,623, no ranking da Bahia está na
posição 207 (BRASIL/PNUD, 2000). O município, com sua população mais
concentrada na zona urbana, tem um IDS de 5.016,89, ficando na posição 119 no
ranking baiano (BAHIA/SEI, 2000).

As construções da cidade são de alvenaria, de características simples na sua
maioria, com 82,8% (oitenta e dois vírgula oito por cento) da população contando
com serviços de energia elétrica, 82% (oitenta e dois por cento) com água potável
com canalização interna e 93,1% (noventa e três vírgula um por cento) dos
habitantes do município contam com serviço de coleta de lixo. Apenas 1,6% (um
vírgula seis por cento) da população tem acesso a computador (BRASIL/IPEA,
2000).

Maiquinique tem um hospital que atende baixa complexidade e unidades de saúde
da família. Os casos de saúde mais complexos são encaminhados para as cidades
vizinhas.
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De acordo com a Rede Brasileira para o Desenvolvimento Municipal – Muninet –
dados de 2000, também em Maiquinique é grande a desigualdade social. Os 10%
(dez por cento) mais ricos são donos de 39,31% (trinta e nove vírgula trinta e um por
cento) da renda e os 40% (quarenta por cento) mais pobres tem acesso a 11,67%
(onze vírgula sessenta e sete por cento) da renda municipal. Conforme a tabela III, o
percentual de pobres em Maiquinique é de 62,26% (sessenta e dois vírgula vinte e
seis por cento) e de indigentes é de 30,25% (trinta vírgula vinte e cinco), bem acima
dos percentuais apurados na Bahia (MUNINET, 2000).

TABELA III
ASPECTOS SOCIAIS
BARRA DA ESTIVA E MAIQUINIQUE, 2000
Município
IDH¹
Ranking
IDS²
baiano¹
0,639
145
4.952,75
Barra da
Estiva
Maiquinique
0,623
207
5.016,89

Ranking
baiano²
338

%
Pobres³
45,87

%
Indigentes³
28,80

119

62,26

30,25

FONTE: ¹BRASIL/PNUD,2000; ²BAHIA/SEI,2000; ³MUNINET,2000. Elaborada pelo autor

Desse modo, conforme a tabela III, pode-se dizer que Barra da Estiva apresenta um
melhor desenvolvimento humano do que Maiquinique, com um percentual menor de
pobres e indigentes, apesar de um Índice de Desenvolvimento Social inferior ao
desse município.

No que se refere aos aspectos políticos de Barra da Estiva, o município possuía, em
2008, 15.278 eleitores, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
(TRE) (BAHIA/TRE, 2008). De acordo com os prefeitos entrevistados, verifica-se que
nos últimos quarenta anos o município tem sido administrado por dois grupos
políticos que se revezam no poder, denominados de ‘saramandaia’ e ‘bole-bole’,
ligados em termos de conjuntura estadual ao ‘grupo carlista’ liderados pela família
do ex-senador Antonio Carlos Magalhães. O município, de 1997 a 2004, foi
administrado pelos ‘saramandaia’, filiados ao Partido da Frente Liberal (PFL) e a
partir de 2005 até os dias atuais pelos ‘bole-bole’ filiados ao Partido Liberal (PL),
atualmente a Prefeita é filiada ao Partido Republicano (PR). A Câmara de
Vereadores tem nove membros, geralmente ligados ao prefeito eleito no período.
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Em Maiquinique, dados do TRE de 2008, apontam 6.096 eleitores (BAHIA/TRE,
2008). A partir das entrevistas com os prefeitos, nota-se que o município tem
passado por períodos de muita instabilidade política. De 1997 a 2004, foram quatro
prefeitos que administraram a cidade, sendo que um renunciou ao mandato com
menos de um ano de governo e outro foi assassinado com menos de quatro meses
à frente da administração. Os grupos políticos majoritários são também ligados ao
carlismo, sendo que, em 2000, o prefeito foi eleito pelo Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), em 2004 pelo Partido Progressista (PP) e o atual prefeito foi eleito
pelo Partido Republicano Progressista (PRP). A Câmara de Vereadores é composta
de nove membros que, em geral, apresenta a mesma tendência político-ideológica
dos prefeitos.

3.1.4 Perfil Educacional

Nesta seção, destaca-se os indicadores educacionais, ressaltando o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), bem como as características
educacionais dos municípios pesquisados, referentes a sua organização e
funcionamento, à rede escolar, ao perfil dos educandos, à valorização dos
profissionais da educação e aos recursos financeiros destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino.

Com relação às características educacionais (quadro III), pode-se afirmar que em
Barra da Estiva a educação municipal é mais estruturada do que em Maiquinique,
pois já existe Sistema Municipal de Ensino implantado, Conselho Municipal de
Educação instalado, Secretaria da Educação dotada de estrutura própria. Nos dois
municípios existiam, em 2005, Conselho do FUNDEF e da Merenda Escolar, embora
o funcionamento fosse insatisfatório conforme a análise dos dados a seguir.
Verificou-se também que em Barra da Estiva, além do melhor IDEB/2005, apresenta
uma menor taxa de distorção idade-série e de analfabetismo de pessoas com mais
de 15 anos.
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QUADRO III
CARACTERISTICAS EDUCACIONAIS
BARRA DA ESTIVA E MAIQUINIQUE, 2005
Perfil educacional – Ano 2005
Sistema de ensino*
Secretaria da educação/estrutura
administrativa*
Conselho Municipal de Educação*
Conselho do FUNDEF*
Conselho da alimentação Escolar*
Escolas municipais**
Nº Alunos**
Tx Aprovação/2005/urbana**
Tx Reprovação/2005/urbana**
Tx Abandono/2005/urbana**
4
IDEB/2005 ***
Dsitorção idade-série urbana**
Analfabetismo + 15 anos**
Professores/formação**
Receita FUNDEF****

Barra da Estiva
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
63
4.174
90,4 %
6%
3,6 %
4,3
62,9
30,9
279 / nível médio
R$ 2.063.447,85

Maiquinique
Não
Não
Não
Sim
Sim
12
2.226
0,0 %
4,5 %
95,5 %
0,3
70,5
33,8
41 / nível médio
R$ 1.172.087,73

FONTE: *SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO (pesquisa direta); **BRASIL/INEP/EDUDATABRASIL, 2005; *** BRASIL/INEP, 2005;
****BAHIA/TCM, 2005; Elaborado pelo autor.

Em Barra da Estiva, a educação municipal está estruturada em Sistema de Ensino
desde abril de 2002, com a Lei Municipal nº 002/2002, que cria e define a
organização da Educação Básica do município. Conforme está estabelecido nessa
Lei, o Sistema compreende: a Secretaria Municipal de Educação, como órgão
executivo; o Conselho Municipal de Educação (CME), como órgão assessor e
normativo; e as escolas de educação infantil, de ensino fundamental e médio
mantidas pelo município e as escolas de educação infantil mantidas pela iniciativa
privada (BARRA DA ESTIVA, 2002).

A Secretaria Municipal de Educação, conforme o art. 3º da citada Lei, deverá contar
com estrutura administrativa própria, pessoal para cargo comissionado e pessoal de
carreira e conta bancária própria para movimento dos recursos vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino. No entanto, na prática, a secretaria conta
com essa estrutura administrativa, mas os recursos da educação são administrados
de forma centralizada na prefeitura (BARRA DA ESTIVA, 2002).
4

O IDEB/2005 de Maiquinique para os anos finais do ensino fundamental, divulgado pelo INEP, de
0,3, não corresponde ao real, pois foi constatado pelo autor que as informações do Censo Escolar
fornecida pela gestão municipal, em 2005, foram inconsistentes levando ao erro do resultado.
Considerando os reais dados da Taxa de aprovação de 2005, fornecida pela Secretaria Municipal de
Educação, e aplicada a fórmula para cálculo do IDEB fornecida pelo INEP, o IDEB real do município
para essa etapa da educação básica corresponde a 2.4.
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O CME foi criado pela Lei Municipal nº 017/97, de 28 de novembro de 1997, com a
finalidade de assessorar o governo municipal e definir as prioridades na formulação
de políticas e planos educacionais, tendo uma composição paritária de membros do
governo municipal e da comunidade escolar, com mandato de dois anos (BARRA
DA ESTIVA, 1997).

O município conta também com o Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEF, criado em maio de 1998 e o Conselho de Alimentação Escolar,
instituído em abril de 1997, ainda que ambos tenham funcionamento precário.

Em 2005, o município mantinha escolas que ofereciam educação infantil, ensino
fundamental I, que corresponde a 1ª à 4ª série, ensino fundamental II, 5ª à 8ª série,
e ensino médio, contava com escolas particulares oferecendo também esses níveis
de ensino e escolas estaduais que ofereciam ensino fundamental e médio, conforme
quadro IV (BRASIL/INEP, 2000/2005).

QUADRO IV
NÚMERO DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA,
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E NÍVEIS DE ENSINO
BARRA DA ESTIVA, 2000/2005
Dependência administrativa
Níveis de ensino
Estadual
Municipal
Particular*
2000
2005
2000
2005
2000
2005
Educação Infantil
55
56
2
Ensino fundamental I
3
2
70
60
2
Ensino fundamental II
3
2
5
6
2
Ensino Médio
1
2
1
1
FONTE: BRASIL/INEP/EDUDATABRASIL, 2000 - 2005; *SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO (pesquisa direta). Elaborado pelo autor.

Conforme o quadro V, das 63 (sessenta e três) escolas municipais, em 2005, 4
(quatro) estão localizadas na zona urbana, sendo que o Colégio Pe. Vergílio Zoopi,
oferece todas as etapas da Educação Básica e 59 (cinquenta e nove) localizadas na
zona rural, tendo 5 (cinco) oferecendo até o ensino fundamental II.
O Colégio Pe. Vergílio Zoopi foi criado em 2002 para atender a clientela do Centro
Educacional Cenecista Mons. Fernando Santana, escola mantida pela Companhia
Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), que atendia da educação infantil ao
ensino médio e foi vendida para uma instituição privada.
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QUADRO V
NÚMERO DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA,
POR LOCALIZAÇÃO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
BARRA DA ESTIVA, 2005
Localização
Dependência administrativa
Estadual
Municipal
Particular*
Urbana
3
4
2
Rural
59
Total
3
63
2
FONTE: MEC/INEP/EDUDATABRASIL; * SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO (pesquisa direta). Elaborado pelo autor.

A educação de Barra da Estiva se destacou na Bahia, em 2005, apresentando o
melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nos anos finais do
ensino fundamental, quadro VI. Nessa etapa de ensino em 2005, o IDEB da Bahia
foi de 2.6 e o do Brasil 3.5. No entanto, em 2007, o município ultrapassou a meta
estabelecida para os anos iniciais do ensino fundamental e não conseguiu alcançar
a meta para os anos finais (BRASIL/INEP, 2005/2007).
QUADRO VI
IDEB REAL E METAS PROJETADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
BARRA DA ESTIVA, 2005 - 2021
IDEB Real
Metas projetadas
Ensino
2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
fundamental
Anos iniciais 3.2
4.2
3.3
3.6
4.1
4.3
4.6
4.9
5.2
5.5
Anos finais
4.3
4.0
4.3
4.4
4.7
5.1
5.5
5.7
5.9
6.2
FONTE: BRASIL/INEP, 2005 - 2007.

Com relação às matrículas no ensino fundamental, a grande maioria é ofertada
pelas escolas municipais e, no período 2000 – 2005, tem apresentado crescimento
negativo na zona rural e pequeno crescimento na zona urbana, seguida das escolas
estaduais que apresentaram, em 2005, uma queda de cerca da metade das
matrículas comparando com o ano de 2000, como pode ser observado no quadro
VII. Vale destacar que o total de matrículas do município também caiu, visto que a
estimativa

da

população

(BRASIL/INEP, 2000/2005).

para

2008

apresenta

um

crescimento

negativo
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QUADRO VII
EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E LOCALIZAÇÃO
BARRA DA ESTIVA, 2000 - 2005
Anos
Municipal
Estadual
Privada

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Total

Urbana

%*

Rural %* Urbana %* Rural Urban %* Rural

758
277
767
953
925
978

-63
167
24
-3
5,7

2501
2899 16
2596 -10
2470 -5
2208 -10
2262 -2

1828
1787
1682
1342
999
934

-2
-6
-20
-25
-6

-

99
55
-

-44
-

-

5087
4963
5144
4946
4132
4174

FONTE: MEC/INEP/EDUDATABRASIL, 2000 – 2005. Elaborado pelo autor. *Percentual de crescimento da matrícula

A Taxa de escolarização líquida do município Barra da Estiva, isto é, a relação entre
a matrícula na faixa etária adequada à etapa de ensino e a população dessa faixa da
idade, em 2000, é de 73,2% (setenta e dois vírgula dois por cento), e a Taxa de
escolarização bruta, que é a relação entre o total de matrículas e a população da
faixa etária adequada à etapa de ensino, é de 107% (cento e sete por cento), como
pode ser visto no quadro abaixo.
QUADRO VIII
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
BARRA DA ESTIVA, 2000
Escolarização População de 7 a 14
Matrícula de 7 a 14
anos¹
anos²
Líquida
4751
3482
Bruta
4751
5087

Taxa³
73,2
107,0

FONTE: ¹BRASIL/IBGE, 2000; ²BRASIL/INEP/ EDUDATABRASIL, 2000; ³calculada pelo autor. Elaborado pelo autor.

A taxa de atendimento, que se refere ao porcentual da população de 7 a 14 anos
que frequenta a escola, é de 86,17% (oitenta e seis vírgula dezessete por cento),
enquanto que 20,77% (vinte vírgula setenta e sete por cento) nessa faixa etária são
de analfabetos (BRASIL/PNUD, 2003).

No que se refere à taxa de distorção idade-série do ensino fundamental II, das
escolas municipais, verifica-se que a zona urbana, em 2005, apresenta 41,4%
(quarenta e um vírgula quatro por cento) contra uma taxa de 87% (oitenta e sete por
cento) em 2000, enquanto que na zona rural essa taxa, em 2005, era de 73,2%
(setenta e três vírgula dois por cento) contra 88,3% (oitenta e oito vírgula três por
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cento) em 2000, o que demonstra uma regularização do fluxo mais eficiente na zona
urbana, conforme se observa no quadro abaixo (BRASIL/INEP, 2000/2005).

QUADRO IX
EVOLUÇÃO DA TAXA DE DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE NO ENSINO
FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
BARRA DA ESTIVA, 2000
Localização
Séries
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Urbana
87
100
92,3
68
45
41,4
Rural
88,3
85,1
81,5
77
76,1
73,2
Total
88,1
87,1
83,9
73,8
66,5
62,9
FONTE: BRASIL/INEP/EDUDATABRASIL, 2000 – 2005. Elaborado pelo autor.

O Quadro X demonstra a evolução das taxas de aprovação, reprovação e abandono
do ensino fundamental II, das escolas municipais de 2002 a 2005, ressaltando um
crescimento positivo na taxa de aprovação na zona urbana, enquanto que na zona
rural a taxa, em 2002, era de 82,4% (oitenta e dois vírgula quatro por cento) e caiu
para 76,8 (setenta e seis vírgula oito por cento), em 2005.
QUADRO X
EVOLUÇÃO DA TAXA DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO DO
ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
BARRA DA ESTIVA, 2002 - 2005
Ano
Taxa de Aprovação
Taxa de
Taxa de Abandono
Reprovação
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
2002
33
82.4
10.9
8.8
56.1
8.8
2003
36.2
69.2
14.5
20.6
49.3
10.2
2004
82.5
61.5
9.7
16.4
7.8
22.1
2005
90.4
76.8
6
11.7
3.6
11.5
FONTE: MEC/INEP/EDUDATABRASIL, 2002 – 2005. Elaborado pelo autor.

A elevada taxa de abandono, nos anos de 2002 e 2003, na zona urbana, se justifica
pelo fechamento da escola mantida pela Companhia Nacional de Escolas da
Comunidade (CNEC) e a transferência de muitos alunos para uma instituição
privada, o Centro Educacional Senhor Bom Jesus, em 2002, e com a criação do
Colégio Pe. Vergílio Zoopi, escola municipal criada para absorver parte dos alunos
da antiga CNEC. Esse fato gerou desconfiança da comunidade com relação à
escola municipal e muitos alunos migraram para o Centro Educacional Bom Jesus
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ou para as escolas estaduais, como argumenta o diretor II, do Colégio Pe. Vergílio
Zoopi:
[...] a pessoa que tentou comprar a CNEC, abriu uma outra escola com o
nome de Colégio Bom Jesus e o argumento que eles tinham para atrair
essa clientela da CNEC era de que o Zoppi não iria pra frente, que não
estava registrado, que era uma escola que o município estava criando sem
nenhum critério, então isso trazia um descrédito muito grande para a escola
que a gente estava começando gerenciar [...].

Na zona rural, o abandono em 2004 e 2005 foi maior que na zona urbana e pode ser
explicado pela falta de um calendário escolar adequado à realidade rural, visto que a
base econômica do município é a cultura do café, e assim, no período da colheita
muitos alunos terminam abandonando a escola para ajudar os pais na lavoura.

No tocante à população jovem, de 15 a 17 anos, registra-se, no ano de 2000, que
mais de 66% (sessenta e seis por cento) frequentavam a escola e 7,5% (sete e meio
por cento) eram analfabetos. A população de 18 a 24 anos tem cerca de 83%
(oitenta e três por cento) com até 8 (oito) anos de estudo e as pessoas com mais de
25 anos apresentam uma taxa de quase 42% (quarenta e dois por cento) de
analfabetos, enquanto que a taxa de analfabetismo para a população maior de 15
anos é de 30,9% (trinta virgula nove por cento) (BRASIL/PNUD, 2003).

Quanto ao apoio ao educando, o município implementa três Programas
Suplementares ao Ensino, estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional: o Programa do Transporte Escolar, da
Alimentação Escolar e do Livro didático (os quais serão analisados no capítulo 4).

O quadro do magistério do município de Barra da Estiva, em 2005, era composto por
279 profissionais, na sua maioria, com formação em nível médio, inclusive os 52
professores que atuavam nas séries finais do ensino fundamental, conforme o
quadro XI. A partir de 2005, cerca de 90% (noventa por cento) dos professores
iniciaram a formação de nível superior, com previsão de conclusão para o ano de
2009.
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QUADRO XI
NÚMERO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, QUE LECIONA NO
ENSINO FUNDAMENTAL II, POR NÍVEL DE FORMAÇÃO
BARRA DA ESTIVA, 2000 - 2005
Formação Ensino
Ensino
Anos
fundamental
médio
Superior
Total
2000
0
25
0
25
2001
0
37
0
37
2002
0
47
1
48
2003
0
56
6
62
2004
0
49
3
52
2005
0
52
0
52
FONTE:BRASIL/INEP/EDUDATABRASIL, 2000 – 2005. Elaborado pelo autor.

Por meio da Lei nº 007/2000, de 22 de dezembro de 2000, foi instituído o Plano de
Carreira para o magistério, apesar de considerado tanto pelos gestores quanto pelo
professores como deficitário, tanto nos aspectos de organização da carreira como na
questão dos direitos da categoria, além de deixar de fora os profissionais de serviços
e apoio escolar, a exemplo do pessoal administrativo, da preparação de alimentos e
da manutenção da escola.

O quadro XII demonstra como foi executado o financiamento da educação no
município de Barra da Estiva, de 2000 a 2005, destacando o orçamento geral, as
receitas e despesas gerais, bem como as despesas totais com manutenção e
desenvolvimento do ensino, a receita do FUNDEF e o seu percentual empregado na
remuneração do magistério. Ressalta-se que o município nesses anos analisados
cumpriu com a aplicação do percentual constitucional mínimo de 25 % (vinte e cinco
por cento) com a educação, chegando até a aplicar 30 % (trinta por cento) nos anos
de 2001 e 2002 (BAHIA/TCM, 2000-2005).

QUADRO XII
ORÇAMENTO MUNICIPAL E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
BARRA DA ESTIVA, 2000 - 2005
ANO

Orçamento
Geral

Receita
Total

Despesa
Executada

2000
7.000.000,00
5.750.404,73
5.657.354,63
2001
8.500.000,00
6.936.164,75
7.538.802,69
2002
7.104.018,69
8.446.171,05
8.151.097,66
2003
8.166.000,00
8.696.025,30
8.416.304,31
2004 10.006.977,00 10.385.398,26 10.370.417,85
2005 11.010.174,70 13.235.064,13 12.508.023,71
FONTE: BAHIA/TCM, 2000 – 2005. Elaborado pelo autor.

Despesa
Educação

%
C.F.

Receita
FUNDEF

1.521.423,10
2.456.906,62
2.446.343,01
2.899.634,95
3.273.721,50

27,82
30,60
30,00
27,17
27,43
26,42

946.776,22
1.221.301,31
1.377.082,61
1.550.616,89
1.860.696,93
2.063.447,85

%
Remu.
Mag.
72,00
67,77
78,50
60,60
61,44
68,12

Despesa
Glosada
128.723,78
11.420,10
209.925,93
211.197,44
68.514,61
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No tocante à remuneração do magistério, observa-se o cumprimento do que
determina o artigo 7º, da Lei Federal nº 9.424/96, ou seja, uma aplicação mínima de
60% (sessenta por cento) dos recursos originários do FUNDEF, na remuneração de
profissionais em efetivo exercício do magistério, assim entendido aqueles que
exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais
atividades (BAHIA/TCM, 2000 – 2005; BRASIL, 1996b).

Destaca-se ainda que, entre os anos de 2000 a 2005, apenas em 2002 a prestação
de contas da educação não teve despesas glosadas pelo TCM, devido a
inconsistências nos processos de pagamento.

O município de Maiquinique ainda não constituiu seu sistema de ensino próprio, nem
criou o Conselho Municipal de Educação, estruturando-se em Rede Municipal de
ensino, no entanto, já existem o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEF, instituído em julho de 2002, pela Lei Municipal nº 006/2002, de 20 de julho
de 2002, (a qual não se teve acesso) e o Conselho de Alimentação Escolar criado
pela Lei nº 05/2002, de 07 de maio de 2002 (MAIQUINIQUE, 2002).

A Rede municipal de ensino de Maiquinique, em 2005, era composta de doze
escolas, sendo quatro localizadas na zona urbana e oito na zona rural, uma delas
oferecendo matrículas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. O Centro
Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, localizada na cidade, ofertava
matriculas da 1ª a 8ª séries do ensino fundamental e ensino médio. As demais
escolas oferecem as séries iniciais do ensino fundamental e duas delas, oferecem,
ainda, educação infantil. O município conta ainda, na zona urbana, com duas
escolas estaduais de ensino fundamental I e duas escolas particulares atendendo da
educação infantil aos anos finais do ensino fundamental, e uma delas ofertando o
ensino médio, conforme quadro XIII (BRASIL/INEP, 2005).
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QUADRO XIII
NÚMERO DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA,
POR LOCALIZAÇÃO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
MAIQUINIQUE, 2005
Localização
Dependência administrativa
Estadual
Municipal Particular*
Educação Infantil
2
2
Ensino fundamental I
2
11
2
Ensino fundamental II
2
2
Ensino Médio
1
1
FONTE: BRASIL/INEP/EDUDATABRASIL, 2005 ; *SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO (Pesquisa direta). Elaborado pelo autor.

Conforme dados oficiais do INEP em 2005, o IDEB de Maiquinique foi o pior da
Bahia e também do Brasil, nos anos iniciais do ensino fundamental o índice foi de
0,7 e nos anos finais 0,3. No entanto, em 2007, o município ultrapassou a meta de
2009, conforme quadro XIV, o que aponta para erros nos resultados apurados em
2005, devido ao grande salto em apenas dois anos (BRASIL/INEP, 2005 - 2007).

QUADRO XIV
IDEB REAL E METAS PROJETADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
MAIQUINIQUE, 2005 - 2021
IDEB Real
Metas projetadas
Ensino
2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
fundamental
Anos iniciais
0,7
2,6
1,2
2,3
3,1
3,4
3,7
4,0
4,3
4,6
Anos finais
0,3
2,2
0,6
1,3
2,1
3,0
3,6
3,9
4,2
4,4
FONTE: BRASIL/INEP

Verifica-se que os resultados apresentados em 2005 foram equivocados tendo em
vista que os dados do censo escolar não foram fornecidos com precisão e
apontaram na zona urbana, ou seja, no Centro Educacional Municipal Nataniel
Souza Silveira, taxas irreais de aprovação, reprovação e abandono, conforme pode
ser verificado no quadro XV. Segundo uma técnica da Coordenação Geral de
Informações e Indicadores Educacionais do INEP, em entrevista feita pelo autor em
dezembro de 2009, uma taxa de aprovação zero seria praticamente impossível de
corresponder à realidade.
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QUADRO XV
TAXA DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABADONO
MAIQUINIQUE / ZONA URBANA, 2005
Taxa de
Taxa de
Taxa de
Aprovação
Reprovação
Abadono
INEP
0
4,5
95,5
ESCOLA*
60,1
5,0
34,9
FONTE: BRASIL/INEP; *Pesquisa de campo, dados fornecidos pela Escola e cálculo do autor

Assim, conforme cálculos realizados pelo autor a partir de dados fornecidos pela
Secretara da Educação Municipal e de uma fórmula Excel fornecida pelo INEP,
quadro XVI, o IDEB do município em 2005, para os anos finais do ensino
fundamental, seria em torno de 2.4 e não o índice de 0,3 como o apurado pelo INEP,
bem como o índice do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, que
nem foi divulgado pelo INEP em função dessa inconsistência, seria 2.3 para a
mesma etapa de ensino.

QUADRO XVI
TAXA DE APROVAÇÃO, SAEB 2005 E IDEB DOS ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
MAIQUINIQUE, 2005
Anos finais
Tx aprovação
SAEB 2005 8ª
Ens. Fundamental
2005/série
série²
IDEB
IDEB =
5ª
6ª
7ª
8ª Matem.
Ling.
P* N** NxP
portug.
49,5
59
75,4 77,6
218,70
207,50
0,61 3,77
2,4
Município¹
CEM Nataniel Silveira¹
INEP 2005/Município²

48,6
6,0

55,9
7,8

74,3
11,8

76,2
12,2

218,70
218,70

207,50
207,50

0,63
0,09

3,77
3,77

2,3
0,3

* P = Indicador de Rendimento
** N = Nota Média Padronizada
FONTE: ¹Secretaria Municipal de Educação/cálculo das taxas do autor; ² BRASIL/INEP, 2005. Elaborado pelo autor.

No que se refere à evolução das taxas de aprovação, reprovação e abandono do
ensino fundamental II, das escolas municipais de 2000 a 2005, quadro XVII,
ressalta-se uma elevada taxa de abandono na zona urbana. Os gestores da
educação municipal entrevistados foram unânimes em afirmar que esse fenômeno
acontece devido à excessiva carga horária e falta de flexibilidade do horário de
trabalho impostos aos alunos trabalhadores pelas empresas de produção de
calçados e de grafita localizadas no município (BRASIL/INEP, 2000/2005).
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QUADRO XVII
EVOLUÇÃO DA TAXA DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO DO
ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
MAIQUINIQUE, 2000 – 2005
Ano
Taxa de
Taxa de
Taxa de
Aprovação
Reprovação
Abandono
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
2000
31,9
63,5
9,7
6,8
58,4
29,7
2001
60
83,8
10,2
5,4
29,8
10,8
2002
66
75,1
7,6
2,7
26,4
9,3
2003
100
82,7
0
5,1
0
12,2
2004
54,6
72,8
13,9
14,6
31,5
12,6
2005
0
80,9
4,5
13,5
95,5
5,6
FONTE: BRASIL/INEP/EDUDATABRASIL, 2000 – 2005. Elaborado pelo autor.

No tocante às matrículas no ensino fundamental, no período de 2000 a 2005,
verifica-se que as matriculas municipais mantêm um crescimento estável, enquanto
se registra queda da matricula na rede estadual, devido à municipalização e ao
crescimento na matrícula da rede privada, conforme quadro XVIII (BRASIL/INEP,
2000/2005).
QUADRO XVIII
EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E LOCALIZAÇÃO
MAIQUINIQUE, 2000 - 2005
Anos
Municipal
Estadual
Privada
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
2000
1276
523
454
32
2001
1246
443
462
34
2002
1318
511
378
48
2003
1440
532
376
75
2004
1339
445
302
160
2005
1378
386
289
173
-

Total
2285
2185
2255
2423
2246
2226

FONTE: BRASIL/INEP/EDUDATABRASIL, 2000 – 2005.

A Taxa de escolarização líquida de 2000, isto é, relação entre a matrícula na idade
adequada à etapa de ensino e a população dessa faixa etária, é de 101,2 % (cento e
um vírgula dois por cento). Conforme depoimentos da maioria dos dirigentes das
escolas e gestores da educação municipal entrevistados, esse fenômeno acontece
porque alunos da educação infantil, com menos de sete anos de idade, eram
matriculados na 1ª série do ensino fundamental. E a Taxa de escolarização bruta,
que é a relação entre o total de matrículas e a população da faixa etária adequada à
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etapa de ensino, é de 180,4 % (cento e oitenta vírgula quatro por cento), como pode
ser confirmado com os dados do quadro XIX.

QUADRO XIX
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MAIQUINIQUE, 2000
Escolarização População de 7 a 14
Matrícula de 7 a 14
anos¹
anos²
Líquida
1266
1282
Bruta
1266
2285

Taxa³
101,2
180,4

FONTE: ¹BRASIL/IBGE, 2000; ²BRASIL/INEP/ EDUDATABRASIL, 2000; ³calculada pelo autor

A taxa de atendimento da faixa etária de 7 a 14 anos que frequenta a escola é de
89,14 % (oitenta e nove vírgula quatorze por cento), e nessa faixa de idade 18.47 %
(dezoito vírgula quarenta e sete por cento) são de analfabetos (BRASIL/PNUD,
2003).

A taxa de distorção idade-série do ensino fundamental II das escolas municipais,
observadas no quadro XX, no ano 2000, apresenta na zona urbana uma taxa menor
do que a zona rural, enquanto que em 2005 a situação se inverte com uma taxa de
70,9 % (setenta vírgula nove por cento) na zona urbana e 67,4 % (sessenta e sete
vírgula quatro por cento) na zona rural, ressaltando-se nas duas localidades uma
queda da referida taxa no período de 2000 a 2005, o que demonstra os resultados
da implementação do programa de regularização do fluxo (BRASIL/INEP,
2000/2005).

QUADRO XX
EVOLUÇÃO DA TAXA DE DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE NO ENSINO
FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
MAIQUINIQUE, 2000 - 2005
Localização
Anos
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Urbana
78,5
77,6
72,8
68,3
73,6
70,9
Rural
88,1
87,5
88,5
78,2
71,2
67,4
Total
79,3
78,6
74,4
69,4
73,3
70,5
FONTE: BRASIL/INEP/EDUDATABRASIL, 2000 – 2005. Elaborado pelo autor.

Quanto à população jovem, de 15 a 17 anos, no ano de 2000, verifica-se que quase
69% (sessenta e nove por cento) frequentavam a escola e cerca de 8% (oito por
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cento) eram analfabetos. No tocante aos jovens de 18 a 24 anos, cerca de 82%
(oitenta e dois por cento) tem até 8 (oito) anos de estudo e as pessoas com mais de
25 anos apresentam uma taxa de quase 42% (quarenta e dois por cento) de
analfabetos, enquanto que a taxa de analfabetismo para as maiores de 15 anos é de
33,8% (trinta e três vírgula oito por cento) (BRASIL/PNUD, 2003).

Maiquinique também implementou os Programas Suplementares ao Ensino,
estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, como o Programa do Transporte Escolar, da Alimentação
Escolar e do Livro didático, os quais serão analisados no capítulo 4. Vale destacar
que o transporte escolar só trafega pelas vias principais, tendo os alunos, de várias
localidades rurais, de caminhar até 6 Km para ter acesso ao transporte.

Como em Barra da Estiva, o quadro de professores do município de Maiquinique
também, basicamente, é composto por profissionais com formação em nível médio.
Dos 41 professores que atuavam nas séries finais do ensino fundamental em 2005,
apenas oito tinham formação de nível superior; e, entre os anos de 2001 e 2003,
existia apenas um professor licenciado, o que mostra o não investimento na
formação inicial, conforme o quadro XXI. Vale destacar que atualmente quase todos
os professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental estão fazendo
cursos de licenciatura, por iniciativa própria contando apenas com uma ajuda de
custo da Prefeitura para o transporte.

QUADRO XXI
NÚMERO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, QUE LECIONA NO
ENSINO FUNDAMENTAL II, POR NÍVEL DE FORMAÇÃO
MAIQUINIQUE, 2000 - 2005
Formação Ensino
Ensino
Anos
fundamental
médio
Superior
Total
2000
0
27
2
29
2001
0
31
1
32
2002
0
34
1
35
2003
0
44
1
45
2004
0
29
5
34
2005
0
33
8
41
FONTE: BRASIL/INEP/EDUDATABRASIL, 2000 – 2005. Elaborado pelo autor.
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O município, além de não proporcionar qualificação profissional, não tinha Plano de
Carreira para o magistério até 2008, quando foi aprovado um plano com limitações
tanto na organização da carreira quanto na garantia dos direitos dos trabalhadores
em educação.

O financiamento da educação no município de Maiquinique, de 2000 a 2005, foi
executado conforme o quadro XXII, que destaca o orçamento geral, as receitas e
despesas gerais, bem como as despesas totais com educação, a receita do
FUNDEF e o seu percentual empregado na remuneração do magistério (BAHIA/
TCM, 2000 – 2005).

QUADRO XXII
ORÇAMENTO MUNICIPAL E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
MAIQUNIQUE, 2000 - 2005
ANO

Orçamento
Geral

Receita
Total

Despesa
Executada

2000
6.000.000,00
2.967.111,11
2.971.386,56
2001
5.000.000,00
3.313.724,97
3.383.131,51
2002
3.693.864,67
3.844.961,88
3.793.169,66
2003
4.091.599,95
4.160.027,48
3.998.560,63
2004
4.533.821,61
4.802.943,64
4.861.519,08
2005
5.021.552,88
5.497.913,99
5.303.701,83
FONTE: BAHIA/TCM, 2000 – 2005. Elaborado pelo autor.

Despesa
Educação

%
C.F.

Receita
FUNDEF

951.532,59
1.365.782,37
1.296.778,06
1.672.118,20

17,41
26,16
33,49
27,77
25,18
26,11

620.780,39
683.727,69
738.925,97
848.547,15
1.079.301,20
1.172.087,73

%
Remu.
Mag.
49,48
68,60
67,63
61,40
64,54
61,85

Despesa
Glosada
18.938,41
346,05
589,00
19.947,79
1.600,00
-

Destaca-se que o poder municipal, no ano de 2000, não cumpriu com a aplicação do
percentual constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) com a manutenção e
desenvolvimento do ensino, bem como não executou o mínimo de 60% (sessenta
por cento) dos recursos originários do FUNDEF, na remuneração de profissionais
em efetivo exercício do magistério. Entre os anos de 2000 a 2004, várias despesas
foram glosadas pelo TCM, por não pertencerem à rubrica da manutenção do ensino.

3.2

CONCEPÇÃO DOS GESTORES SOPRE POLÍTICAS EDUCACIONAIS

A segunda hipótese desta pesquisa é que a concepção dos gestores sobre políticas
públicas educacionais influencia no seu processo de formulação e implementação.
Para analisar essa assertiva, parte-se de indicadores como: formação dos prefeitos,
secretários de educação e diretores; posição político-partidária dos gestores;
prioridades de governo; planejamento das ações - Plano Municipal de Educação
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(PME) e Lei Orçamentária Anual (LOA); autonomia na gestão dos recursos da
educação;

aplicação

transparente

dos

recursos

da

educação

(FUNDEF);

organização das informações educacionais; e critérios de escolha de dirigentes e
participação da comunidade / existência, composição e funcionamento de
conselhos.

De 1997 a 2005 o Município de Barra da Estiva foi governado por dois gestores, que
neste texto será denominado como Prefeito 1 e Prefeito 2; a Secretaria da Educação
foi dirigida por duas secretárias da educação, denominadas aqui como Secretária A
e Secretária B; e o Colégio Pe. Vergílio Zoppi foi dirigido por três diretores
denominados como Diretor I, Diretor II e Diretor III.

Enquanto que Maiquinique, no mesmo período, foi governado por cinco gestores,
dos quais somente quatro foram entrevistados, visto que um deles já é falecido
(assassinado), denominados como Prefeito 3, Prefeito 4, Prefeito 5 e Prefeito 6; a
Secretaria da Educação foi dirigida por cinco dirigentes (sendo que uma deles não
foi encontrado para entrevista) e são denominados aqui como Secretário C,
Secretário D, Secretário E e Secretário F; e à frente do Centro Educacional
Municipal Nataniel Souza Silveira, também cinco diretores (sendo que um deles não
foi encontrado para entrevista) denominados aqui Diretor IV, Diretor V, Diretor VI e
Diretor VII.
No que se refere à formação, verifica-se que tanto os prefeitos quanto as secretárias
de educação de Barra da Estiva, que governaram durante o período estudado, têm
ensino médio com formação de magistério, enquanto que dos cinco prefeitos de
Maiquinique, três tinham ensino médio e dois ensino fundamental.

Dos cinco

dirigentes da Secretaria Municipal de Maiquinique, quatro tem nível médio e apenas
um com formação de nível superior em Direito. Quanto aos três diretores do Colégio
Pe. Vergílio Zoopi, dois têm nível médio e um tem nível superior, enquanto que os
do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira todos têm nível médio.

Observa-se que a gestão municipal em Maiquinique no período estudado foi
marcada por constantes alternâncias de poder, principalmente, no período 2001 –
2004, implicando também em várias mudanças de gestores tanto na secretaria
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municipal de educação quanto no Centro Educacional Municipal Nataniel Souza
Silveira. Portanto, a pouca formação dos prefeitos, o curto tempo de administração e
a descontinuidade da gestão podem ter influenciado nos baixos resultados do IDEB.
Enquanto que em Barra da Estiva os gestores municipais, além de ter uma formação
em magistério, ficaram mais tempo à frente da gestão gerando estabilidade e
continuidade das políticas educacionais.

Conforme Gouveia (2009, p. 451), a descontinuidade das ações no campo
educacional é uma armadilha para a avaliação de políticas educacionais e um
problema de fundo da ação governamental, que demonstra a falta de prioridades
nas políticas. Segundo a autora,
Historicamente constata-se que entre as gestões na área educacional não
há necessariamente continuidade, o que pode tornar-se uma armadilha,
visto que não se têm impactos da política para serem avaliados e se altera a
política sem considerar seus impactos (GOUVEIA, 2009, p.451).

Portanto, a descontinuidade das ações somada com a falta de formação adequada
dos gestores em Maiquinique constitui-se um dos fatores que tem comprometido a
educação no município, enquanto que o tempo mais longo da administração
municipal em Barra da Estiva adicionado com gestores que, mesmo com formação
de ensino médio, têm experiências com o magistério possibilita um olhar mais
cuidadoso para as questões educacionais.

A posição política partidária dos gestores dos dois municípios, nesse período, está
ligada ao grupo carlista, uma vertente conservadora da política baiana, que no
campo educacional pensa a educação como meio para o indivíduo vencer através
do desenvolvimento das habilidades necessárias para a vida na sociedade existente
desvinculada da ideia da educação como um direito social e sem compromisso com
a transformação e o atendimento das necessidades de todos.

Para Gouveia (2009, p. 455), uma visão política de direita pensa a “educação
articulada à formação para a sociedade existente” e a política educacional como
“oferta de oportunidades segundo as habilidades de cada um”.
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Nos dois municípios não se verifica um planejamento articulado numa perspectiva
democrática, apesar dos gestores municipais afirmarem que a educação é uma
prioridade.

Ao ser indagado sobre o programa de governo e as prioridades do município, afirma
o Prefeito 1, de Barra da Estiva:
[...] quando se trata de um lugar pequeno como Barra da Estiva, na minha
época, não se tinha assim uma programação efetiva de plano de governo.
Ia-se sentindo as dificuldades que ia surgindo no município e ia criando o
meio certo de resolver esses problemas. [...] a educação foi prioritária no
meu governo, [...] a prova tá aí, criei o Virgilio Zoppi e criei o Nercy Antonio
Duarte.

Um dos prefeitos de Maiquinique, Prefeito 7, também indagado sobre o plano de
governo e as prioridades da gestão, afirmou:
[...] eu sempre digo o seguinte: “darei-me por satisfeito que ao final do
mandato, tiver varrido as ruas, recolhido o lixo, trocado as lâmpadas
queimadas dos postes, pago em dia os funcionários e mantido o
funcionamento do hospital municipal. Darei-me por satisfeito se eu fizer
essas coisas e ai a gente cumpriu o que eu chamo de básico de uma
administração. Não dá pra sonhar muito, [...] pagar a folha, varrer a rua,
trocar as lâmpadas dos postes, [...] e vem paralelo a isso aí, um
investimento na educação, que a gente tem um recurso próprio para tal e a
gente procurou da melhor maneira possível aplicar esse recurso [...]”.

Todos os prefeitos entrevistados colocaram a educação como prioridade; mas, como
se pode verificar nesses dois depoimentos, além de não existir um plano de governo
nos municípios, a gestão está voltada para atender as necessidades imediatas da
comunidade, a partir do improviso sem um planejamento e sem uma avaliação dos
impactos da gestão.

Vale ressaltar que a gestão iniciada a partir de 2005 em Barra da Estiva tem uma
preocupação maior com o planejamento, como afirma o Prefeito 2, ao ser
questionado sobre o Plano de Governo: “primeiro nós fizemos o diagnóstico de tudo
o que o município não tinha, [...] então [o plano de governo] foi elaborado baseado
nisso, dando prioridade para a educação[...]”. A secretaria da Educação também
iniciou a elaboração do seu planejamento estratégico em 2005 e o concluiu em
2006.
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Em Maiquinique, duas dos quatro dirigentes da pasta da educação afirmaram que a
educação, na prática, não era prioridade da gestão devido à falta de recursos ou
falta de autonomia para planejar e gerir as despesas com a educação. Segundo a
Secretária C,
[...] a educação e saúde durante as campanhas eleitorais é o que é mais
divulgado, mas quando a gente parte pra prática mesmo, fazer no dia a dia,
não é priorizado, então a gente ali tem alguma dificuldade pra fazer um
trabalho de conscientização, de mostrar a importância da educação [...]

A Secretária F, também questionada se a educação era prioridade da gestão
municipal, afirmou:
Ainda não, infelizmente ainda não é, porque os recursos que vêm
destinados à educação, eu acho que seria prioridade, que seria melhor pra
o município se o secretário fosse gestor da verba da educação, mas você
sabe que infelizmente [...] Não tem autonomia pra administrar os recursos.

O Diretor II, do Colégio Pe. Vergílio Zoopi, em Barra da Estiva, indagado sobre a
prioridade da educação no município, respondeu:
Pergunta difícil. Bom, de um lado sim, do outro tenho dúvida. O lado que eu
afirmo sim, com essa questão da CNEC mesmo, que procurou aí pra tornála pública e beneficiou um monte de alunos que até hoje está lá, me parece
a maior escola do município, isso é positivo, entendeu? Agora, em outras
questões, eu acho que ficou a desejar, por exemplo, essa questão mesmo
da estrutura. Eu passei os três anos pedindo essa melhoria no telhado, não
aconteceu, na quadra não aconteceu, era grande o anseio dos alunos que
houvesse um parquinho pra crianças da educação infantil. Me lembro que a
prefeitura dispunha desses recursos, enfim havia o projeto para a prefeitura
construir uma praça e colocar esses aparelhos, mas não aconteceu a
construção das praças, [...] eu pedi então que colocasse na escola, foi
prometido a gente, mas não aconteceu. E o outro sério problema que a
gente enfrentou era o atraso de pagamento do salário dos professores. Eu
inclusive digo que nossos professores eram heróis, heróis e heroínas,
porque faziam um trabalho tão interessante, que trouxe resultados tão
expressivos e, no entanto, muitos deles estavam ali fazendo o trabalho
maravilhoso com suas contas atrasadas [...].

Constata-se, ainda, que os instrumentos de planejamento obrigatórios, como o
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária
Anual (LOA), são elaboradas pela equipe técnica da prefeitura nos dois municípios,
sem participação da comunidade e sem ouvir os dirigentes das diversas secretarias,
inclusive a de Educação.
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Questionado sobre a elaboração do Orçamento Municipal, o Prefeito 7, de
Maiquinique, argumenta que
[...] o orçamento é um orçamento eminentemente técnico, [...] porque os
recursos são poucos, não tem como você chegar à casa do secretário e
fazer assim um orçamento das prioridades dos setores, você faz, faz uma
peça orçamentária muito bonita, muito bem feita, muito discriminada, muito
cheia de item e depois você não tem o recurso pra fazer isso, entendeu?
Agora, a gente sempre fez um orçamento coerente com a realidade do
município, dentro daquilo que a gente conhece, até pela experiência que a
gente tem, mas eu tenho certeza que todas as secretarias foram
contempladas com o orçamento que a gente fez.

Nota-se que o planejamento é um documento técnico-burocrático, principalmente em
Maiquinique, onde ficou claro a não participação dos secretários municipais de
educação no seu processo de elaboração.

Se o planejamento é uma peça burocrática, a autonomia na gestão dos recursos da
educação passa longe dos dirigentes da pasta. Conforme depoimentos dos quatro
dirigentes entrevistados da Secretaria Municipal de Educação de Maiquinique e as
duas dirigentes de Barra da Estiva, foi constatado que, nos dois municípios
pesquisados, os recursos eram administrados pelo prefeito e pelo tesoureiro
municipal. Assim afirmou a Secretária F, em Maiquinique, ao ser questionada sobre
esse tema: “na minha gestão, não fui gestora da verba da educação, e é difícil
porque você não tem acesso, por mais que a gente esteja envolvida nisso, assina
uma pasta, mas, às vezes, a gente assina muita coisa até no escuro”. No mesmo
sentido, a Secretária A, em Barra da Estiva, disse: “a prefeitura que fazia toda a
gestão desse recurso, a secretaria de educação não tinha acesso”.

Segundo os depoimentos dos gestores das duas escolas pesquisadas, as verbas
que chegavam às escolas eram administradas com autonomia, geralmente a direção
e o colegiado escolar é que faziam o planejamento e execução dos recursos
conforme a realidade e necessidades da escola. Vale ressaltar que as escolas só
recebiam recursos oriundos do Projeto Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e em
alguns anos não recebiam nada devido à falta de prestação de contas,
principalmente em anos de mudança de gestão.
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O Diretor V, do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, em
Maiquinique, ao ser indagado sobre a autonomia da escola para gerir os recursos,
respondeu: “[...] o diretor que compra aqui, reúne a equipe do caixa escolar, como te
disse antes, a gente reunia pra poder ver qual era a necessidade da escola, aí
buscava com os professores qual era a necessidade da escola pra aplicar esse
recurso”.

Apesar disso, os gestores também foram unânimes em afirmar que, como os
recursos que as duas escolas recebiam eram poucos, dependiam sempre da
Prefeitura para a maioria das necessidades da escola e que nem sempre eram
atendidas de pronto.

Sobre esse tema o Diretor II, do Colégio Pe. Vergílio Zoppi, em Barra da Estiva,
comentou que
[...] a única autonomia que nós não conseguimos de forma plena, e que foi
um desafio que eu saio sem vencer, era o aspecto financeiro, então por ser
uma escola mantida pelo município, as verbas que nós gerenciamos com a
caixa escolar vinha do PDDE, elas eram realmente só pra consumo,
materiais de consumo e materiais básicos, fundamentais, mas no dia a dia
da escola, desde material de despesa à um conserto de uma telha
danificada, uma carteira quebrada, então tudo isso nós dependíamos da
prefeitura e isso nos incomodava muito, porque a gente via a escola com
uma estrutura tão carente e demorava de ser atendida, muitas vezes por
gastos por parte da secretaria, então isso nos prejudicou bastante, a gente
não tinha autonomia financeira.

Assim, observa-se que a autonomia da escola, no tocante à capacidade de
autogestão, fica completamente reduzida à aplicação de alguns recursos que a
escola recebe. Conforme Martins (2002, p.231) afirma, ao tratar da autonomia das
escolas, “o conceito de autonomia encontra-se reduzido à redefinição de
procedimentos administrativos e financeiros da rede de escolas, com ampliação de
encargos e responsabilidades para elas”.

A partir dos depoimentos dos prefeitos dos dois municípios pesquisados, constatase que não havia uma aplicação transparente dos recursos da educação e,
conforme análise dos pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM) sobre as Prestações de Contas do período de 1997 a 2005,
verifica-se que tanto em Barra da Estiva quanto em Maiquinique a aplicação dos
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recursos, no que se refere à educação, era eivada de irregularidades e nem sempre
cumpria as determinações legais, ou seja, o artigo 212 da Constituição Federal, que
determina aos municípios a aplicação de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento)
da receita de impostos, inclusive proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino, e o artigo 7º, da Lei Federal nº 9.424/96, que determina
uma aplicação mínima, pelos municípios, de 60% (sessenta por cento) dos recursos
originários do FUNDEF, na remuneração de profissionais em efetivo exercício do
magistério, assim entendido aqueles que exercem atividades de docência e os que
oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades e na habilitação de professores
leigos (BAHIA/TCM, 1997 – 2005; BRASIL, 2008; 1996b).

Em Barra da Estiva constata-se que em 1999 não foi aplicado o percentual legal de
25% (vinte e cinco por cento) na educação e nem cumpriu os 60% (sessenta por
cento) dos recursos originários do FUNDEF na remuneração de profissionais em
efetivo exercício do magistério. Em 2003 e 2004 as contas da Prefeitura Municipal,
apesar de ter cumprido a aplicação dos percentuais legais dos recursos da
educação, foram rejeitadas pelo TCM, dentre outros motivos: por atrasos no
pagamento de pessoal em exercício no ensino fundamental; folhas de pagamento do
pessoal relacionado ao FUNDEF contendo erros em valores e na contabilização;
devolução de cheques por insuficiente provisão de fundos; saída de numerário da
conta bancária do FUNDEF sem suporte em documento de despesa, em 2003, no
montante R$ 35.351,07 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta um reais e sete
centavos); desvio de finalidade na aplicação de recursos do FUNDEF, no valor de
R$ 209.925,93 (duzentos e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e
três centavos) em 2003 e de R$ 211.197,44 ( duzentos e onze mil, cento e noventa
e sete reais e quarenta e quatro centavos) em 2004; e não restituição completa, com
recursos do município, à conta do FUNDEF de recursos aplicados com desvio de
finalidade referente aos exercícios de 2000 e 2001, respectivamente, no valor de R$
128.723,78 (cento e vinte e oito mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e oito
centavos) e R$ 11.420,10 (onze mil, quatrocentos e vinte reais e dez centavos) , no
total de R$ 140.143,88 (cento e quarenta mil, cento e quarenta três reais e oitenta
oito centavos) (BAHIA/TCM, 1999; 2003; 2004).
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Indagado sobre o atraso de pagamentos dos profissionais do magistério, o Prefeito
1, de Barra da Estiva, respondeu que havia atraso devido às construções de
escolas, o que demonstra o desconhecimento ou desrespeito à legislação do
FUNDEF, que determina a aplicação de 60% (sessenta por cento) dos recursos do
Fundo na remuneração dos professores, e frente a regularidade dos repasses não
se justificam esses atrasos.

Além disso, a partir da análise das atas, verifica-se que o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF não dava conta das competências
previstas no art. 4º da Lei nº 05/1998, de 27 de maio de 1998, visto que das 16
reuniões realizadas no período pesquisado, apenas três trataram de forma
superficial da análise de prestação contas; as 11 reuniões de 2002 e 2003 foram
supostamente realizadas, uma vez que as atas foram lavradas por um mesmo
funcionário da Secretaria e não foram assinadas por nenhum membro do conselho,
e em 2004 não houve nenhuma reunião, e ainda, não houve renovação dos
membros do conselho desde 2001. Assim como, constata-se que o Conselho
Municipal de Alimentação Escolar, nas 13 reuniões, realizadas de 1997 à 2005,
somente 3 trataram de prestação de contas, demonstrando total falta de
transparência na aplicação dos recursos do FUNDEF e da alimentação escolar
(BARRA DA ESTIVA, 1998, p. 2; 1998 – 2005, p. 1 – 17v; 1997 -2005, p. 1- 14).

Em Maiquinique, os pareceres prévios do TCM sobre as contas municipais de 1997 2000, 2003 e 2004, apontam falhas na gestão dos recursos referentes à educação,
como: emissão de cheques sem provisão de fundos; ausência de processos
licitatórios, além de licitações irregulares; atraso no pagamento dos profissionais do
magistério do ensino fundamental; despesas excessivas com aquisição de material
didático; e despesas realizadas com desvio de finalidade de 1999 a 2004,
totalizando um valor de R$ 45.870, 78 (quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta
reais e setenta e oito centavos). As contas de 2000 e 2004 foram rejeitadas por
falhas dessa ordem, além de não ter cumprido os percentuais legais referente à
aplicação dos recursos da educação no ano de 2000, nos demais anos os
percentuais foram aplicados corretamente conforme aponta o TCM (BAHIA/TCM,
1997-2005).
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A Controladoria Geral da União (CGU) também verificou uma série de
irregularidades e ilegalidades na aplicação dos recursos da educação de
Maiquinique, na fiscalização realizada in loco no Município, no período de 24 a 28 de
novembro de 2003, nas prestações de contas de recursos federais referentes ao
FUNDEF, no período de janeiro a dezembro de 2002 e de janeiro a julho de 2003,
totalizando R$ 1.234.472,40 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos
e setenta e dois reais e quarenta centavos), referentes ao Programa de Alimentação
Escolar (PNAE), no exercício de 2002 e no período de janeiro a outubro de 2003,
totalizando um valor de R$ 91.574.40 (noventa e um mil, quinhentos e setenta e
quatro reais e quarenta centavos) e referentes ao Bolsa-escola no total de R$
94.440,00 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais) (BRASIL/CGU,
2003, p. 1 – 17).

Com relação ao FUNDEF, as irregularidades apontadas pela CGU foram de desvio
de recursos relativos à parcela dos 40% (quarenta por cento), no montante de R$
88.876,71 (oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e um
centavos), mediante fraude nos processos de pagamento, com participação de
servidores municipais, inclusive o prefeito e o Secretário da Educação. Segundo o
relatório da CGU,
A operacionalização dos desvios foi feita através da montagem de
processos de pagamento visando permitir as prestações de contas dos
recursos federais. Nestes processos foram utilizadas Notas Fiscais
“clonadas” de empresas idôneas de vários municípios da região,
especialmente Vitória da Conquista e Notas Fiscais “frias” originadas de
empresas inexistentes faticamente – criadas apenas para obtenção de
talões de Notas Fiscais, algumas delas já caracterizadas como irregulares
[...] (BRASIL/CGU, 2003, p.4)

Além disso, o relatório da CGU aponta como ilegalidade a aplicação de recursos do
FUNDEF em ações não caracterizadas como de manutenção e desenvolvimento do
ensino fundamental e valorização do magistério, como as despesas com o
pagamento de professores e demais funcionários da Creche Lar da Esperança,
vinculadas ao custeio do ensino infantil e as despesas de combustíveis para o
abastecimento de veículos que não servem às ações ligadas ao ensino fundamental
e, ainda, ressalta a ineficácia na atuação do Conselho de acompanhamento do
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FUNDEF e composição inadequada de seus membros (BRASIL/CGU, 2003, p. 2,
11).

A Secretária C, ao comentar sobre a aplicação do FUNDEF, ressaltou como positivo
a questão da vinculação dos recursos da educação, mas destacou a falta de
fiscalização na aplicação dos recursos e o não funcionamento do Conselho de
acompanhamento do Fundo. Segundo ela,
[...] a questão do Fundef é fundamental, foi um marco realmente dentro da
educação, a gente percebeu que houve mais investimento e houve um
investimento direcionado para a educação, mas, por outro lado, a gente viu
também que não existiu uma fiscalização que contasse esse dinheiro e
fosse totalmente aplicado corretamente, porque a própria lei dava respaldo
pra gente não ser correto.

Com relação aos recursos do Programa de Alimentação Escolar, a CGU relata o
desvio de recursos, no valor de R$ 42.346,00 (quarenta e dois mil, trezentos e
quarenta e seis reais), por meio do uso de documentação fiscal fraudulenta e/ou
realização de pagamentos a empresas fictícias (BRASIL/CGU, 2003, p. 12).

Conforme atestam o TCM e o relatório da CGU, observa-se a falta de rigor na
aplicação dos recursos educacionais nos dois municípios pesquisados, a prática de
irregularidades e ilegalidades na gestão financeira e a inexistência de transparência
na execução orçamentária, o que pode comprometer a educação como prioridade
da administração municipal.

Segundo

Mendes,

a

descentralização

fiscal,

em

municípios

com

grande

concentração de pobreza e baixo grau de informação, facilita os desvios de recursos
e a má gestão dos programas descentralizados. Segundo o autor, “uma grande
quantidade de eleitores mal informados e sem condições de acompanhar os atos da
administração municipal facilitaria que a elite local desviasse os recursos recebidos
em proveito próprio” (MENDES, 2001, p.14).

Desse modo, pode-se constatar que alguns gestores de Maiquinique, município com
grandes desigualdades sociais, como já demonstrado na seção anterior, apoiavam-
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se na carência e desinformação dos seus munícipes para promover as
irregularidades apontadas pelo TCM e CGU.

Com

relação

às

informações

educacionais,

não

foi

verificada

nenhuma

inconsistência nos dados e estatísticas analisadas em Barra da Estiva, a partir dos
registros observados no Colégio Zoppi, nos dados de matrícula fornecidos pela atual
gestão da escola e nos dados fornecidos pela Secretaria da Educação, bem como
da análise das informações do censo educacional, apesar da precariedade de dados
informatizados. Já em Maiquinique, verifica-se imprecisão nas informações
fornecidas pelos gestores da Secretaria da Educação e do Centro Educacional
Municipal Nataniel Souza Silveira nos dados do censo de 2005, conforme visto na
seção anterior, constituindo-se uma das causas do baixo IDEB do município.

Observa-se também incorreção na organização das informações do censo, quando
se classifica alunos de educação infantil como 1ª série do ensino fundamental.
Conforme atesta a Secretária C, de Maiquinique,
[...] dados do censo escolar não foram dados fidedignos,[...] a forma que era
feito o censo, que era uma forma manual, tem esse também, esse espaço
para erros maiores, erros, acredito, que possam ter acontecido,[...] em
relação aos dados do censo escolar e, acredito também, [...]que a questão
da criança na 1ª série[...], ela é trabalhada como se fosse alfabetização e
ela é informada como 1ª série,[...].

A inconsistência das informações educacionais no município de Maiquinique é um
dos fatores que comprometeu o resultado do IDEB em 2005. Pois, como
demonstrado na seção anterior, a taxa de aprovação zero puxou para baixo a nota
final do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira. De forma que,
considerando as informações fornecidas pela atual gestão desse Centro
Educacional, referentes ao ano de 2005, a nota do IDEB dessa escola seria 2,3, o
que naturalmente elevaria o resultado do município para 2,4.

Foi verificado também junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e constatado que não houve nenhuma
manifestação do município para retificação do censo escolar informado em 2005 e
para correção da nota do IDEB. Conforme afirmou a técnica da Coordenação Geral
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de Informações e Indicadores Educacionais do INEP (que não quis gravar
entrevista),
O município poderia ter solicitado a correção tanto do censo como do
próprio resultado do IDEB, inclusive alguns municípios solicitaram até
judicialmente e o INEP fez os devidos ajustes, mas o município de
Maiquinique não registrou nenhuma solicitação.

A Secretária F, em Maiquinique, informou que havia até conversado com a equipe
do MEC em Salvador, mas o município não formalizou nenhuma solicitação para
revisão do resultado do IDEB.

O prefeito 7, de Maiquinique, sobre o resultado do IDEB ressaltou:
[...] concordando ou não a gente tem que aceitar, então o quê, que eu fiz, eu
fiz foi chamar a secretária de educação, funcionários da área da educação
para que a gente pudesse rever, não questionar, na verdade não questionei,
eu apenas tomei aquilo ali como sinal vermelho, sinal de alerta e a gente
procurou então vê se realmente tinha, onde era que tava a deficiência do
município, mas a gente chegou a uma conclusão, onde tinha aqueles dados
ali, ele tinha alguma coisa que não correspondia com a realidade do
município , mas eu não fui questionar, sinceramente eu não sou muito em
questionar não, se tem o problema eu vou buscar o problema e resolvo [...].

Como se pode notar, não houve interesse dos gestores em verificar a veracidade do
resultado e, mesmo constatando as falhas nas informações do censo, não buscaram
sua revisão, comprometendo a avaliação da educação do município de Maiquinique.

Com relação à escolha dos dirigentes escolares, tanto em Barra da Estiva como em
Maiquinique, conforme afirmação dos gestores das duas secretarias de educação,
por se tratar de cargo de confiança na estrutura administrativa dos municípios, o
critério utilizado é a indicação política. O Secretário D, de Maiquinique afirmou que
[...] infelizmente a gente tem que ser honesto, como sempre, através de
indicação e não de eleição. Cargo de confiança, e cargo de confiança você
sabe como funciona, é dessa forma, é indicação do próprio prefeito, aquela
coisa toda, político, aquela velha..., infelizmente ainda é dessa forma, não é
por eleição.

O Secretário B, de Barra da Estiva, afirmou que também a escolha dos dirigentes
escolares é feita mediante indicação política, mas destacou outros critérios: “tem que
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ser professor concursado, efetivo da prefeitura, isso é dado certo, tem que ser
professor formado [...]”.

Portela e Atta (2007, p.38), ao destacarem a preocupação com o processo de
escolha dos diretores pautados em princípios democráticos, ressaltam como um dos
critérios que o diretor seja um professor. Segundo as autoras, “o importante é que o
diretor, antes de tudo, seja um professor, um educador, e para gerir a escola, ele
deve assumir essa posição com clareza e domínio dos requisitos que vão lhe
possibilitar atuar a partir de critérios pedagógicos”.

Desse modo, pode-se afirmar que a combinação entre a escolha democrática e
critérios pedagógicos é fundamental para uma gestão escolar que garanta a
aprendizagem e o exercício da cidadania, proporcionando o fortalecimento da
participação e o crescimento dos professores e alunos.

Com relação à participação da comunidade na gestão da educação, tanto em Barra
da Estiva quanto em Maiquinique, é quase inexistente, apesar de que em Barra
Estiva verifica-se a existência do Conselho Municipal de Alimentação Escolar desde
1997, do Conselho Municipal da Educação também de 1997 e o Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF instalado em 1998. Em
Maiquinique, existe apenas o Conselho do FUNDEF e o Conselho de Alimentação
Escolar, instalados somente a partir de 2002. Questionado sobre a criação dos
conselhos, o Secretário D, de Maiquinique, respondeu: “estava dentro das nossas
metas

criar

conselho

municipal,

mas

não

foi

possível

devido

algumas

eventualidades, algumas circunstâncias, é o espaço de tempo, muita coisa
organizando, então algumas coisas não foi possível criar”.

A composição dos conselhos tanto em Barra da Estiva quanto em Maiquinique não
seguia os princípios democráticos de escolha direta pelos seguimentos neles
representados. A Secretária A, de Barra da Estiva, afirmou, com relação à
composição dos conselhos: “não era uma coisa bem democrática como hoje, na
época estava mais direcionado ao poder executivo, ele dava a relação das pessoas
pra que a gente convocasse e fosse feita a eleição”. A secretária C, de Maiqunique,
afirmou: “[...] tinha comissão do Fundef que era uma comissão que era
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especialmente é..., havia a indicação de cada setor, mas na verdade quem aprovava
essa comissão era o prefeito de acordo com seus interesses [...]”.

Conforme análise das atas do Conselho do FUNDEF de Barra da Estiva, do período
de 1998 a 2005, verifica-se que o órgão não funcionava regularmente, já que não se
reunia mensalmente como determina o art. 4º da Lei Municipal nº 05/1998, de 27 de
maio de 1998, bem como não dava conta de suas competências visto que das
dezesseis reuniões realizadas, no período pesquisado, apenas três trataram de
forma superficial da análise de prestação contas, como se constatou nas atas de
reunião. (BARRA DA ESTIVA, 1998, p. 2; 1998 – 2005, p. 1 – 17v).

As atas das reuniões do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, de Barra da
Estiva, apontam que apenas três reuniões trataram de análise das prestações de
contas e três da composição do cardápio, das treze reuniões realizadas no período,
além de não realizar as reuniões mensais como determina o art. 7º da Lei Municipal
nº 05/1997, de 07 de abril de 1997, demonstrando a incipiente participação da
comunidade no acompanhamento da implementação e execução das políticas
educacionais no município (BARRA DA ESTIVA, 1997a, p. 3; 1997 -2005, p. 1 -14).

Em Maiquinique, a inexistência de acompanhamento sistemático do Conselho do
FUNDEF foi constatada pela análise de algumas atas de supostas reuniões, que
apresentavam textos semelhantes e justificativas pelo não acesso às prestações de
contas, apesar de três atas de 2005 apontarem para a existência da reunião,
embora sem uma análise das contas do Fundo (MAIQUINIQE, 2003 – 2005). O
relatório de fiscalização nº 06, de 2003, da Controladoria Geral da União (CGU)
também aponta a atuação ineficaz do Conselho do FUNDEF e a composição
inadequada de seus membros, ressaltando que em 2002 não houve atividade de
acompanhamento e controle social sobre a execução dos recursos do Fundo e em
2003, conforme o relatório:
Foram apresentadas nove Atas de “possíveis” reuniões do Conselho do
FUNDEF em 2003. As referidas Atas seriam decorrentes de reuniões
realizadas em 26 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril, 30 de maio, 30 de
junho, 31 de julho, 29 de agosto, e 30 de setembro e 31 de outubro. O teor
de todas as Atas é idêntico: os membros do Conselho analisaram os
relatórios e demonstrativos, aprovando-os, em seguida, por unanimidade.
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As cinco primeiras Atas foram redigidas com caneta esferográfica que
apresentava o mesmo tipo de falha (BRASIL/CGU, 2003, p. 2).

Com relação à composição do conselho, o relatório afirma também que “todos os
representantes do Conselho foram indicados pelo atual Prefeito e têm em comum o
fato de possuírem vínculo de trabalho com o município” (BRASIL/CGU, 2003, p. 2).

Com relação ao Conselho de Alimentação Escolar, o estudo das atas atestam que,
de 2003 até 2005, apenas 8 reuniões foram realizadas, apesar da Lei nº nº 05/2002,
de 07 de maio de 2002, que cria o referido conselho, estabelecer reuniões mensais,
além de só constar nas atas a fala do secretário, sem nenhuma análise das contas
(MAIQUINIQUE, 2002; 2003 – 2005).

Como se pode verificar, em Maiquinique, há indicação de não ter havido nenhuma
participação da comunidade na implementação e execução das políticas
educacionais, além de não se notar interesse dos gestores em promover essa
participação, haja visto a criação tardia do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar.

Os gestores, quando comprometidos com a comunidade que administram,
promovem o debate sobre as políticas públicas a serem implementadas, como
também proporcionam os meios para que a escola seja um espaço apropriado para
esse debate e para a discussão sobre a própria cidadania.

A partir da análise dos indicadores propostos acima, verifica-se que, apesar da
posição política dos gestores de Barra da Estiva, da falta de planejamento
adequado, de autonomia e transparência na gestão dos recursos da educação, da
participação incipiente da comunidade, há certa preocupação desses gestores com
a importância da educação para o desenvolvimento municipal. O perfil e concepção
desses gestores, se não interferiram positivamente na educação, também não se
pode afirmar que influenciaram negativamente, a ponto de comprometer os seus
resultados. Entende-se que um aspecto relevante em Barra da Estiva foi a
continuidade da gestão na Secretaria da Educação, que proporcionou certa
estabilidade nas ações, na gestão e no quadro de profissionais das escolas.
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Enquanto que em Maiquinique, o perfil e a concepção dos gestores municipais,
caracterizada pela posição política de direita, pelo descomprometimento com as
políticas educacionais e com a educação de qualidade, pela má gestão e a falta de
transparência na execução dos recursos, bem como pela não participação e controle
social na execução das políticas, não só comprometeu os resultados educacionais
do município, como a falta de planejamento e desorganização das informações
educacionais induziram o INEP a informar um resultado do IDEB que não
corresponde à realidade educacional do município como demonstrado acima. Vale
ressaltar que a descontinuidade da gestão do município também contribuiu para o
comprometimento das ações educacionais e de seus resultados.
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4 RESULTADOS DO IDEB E AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NOS
MUNICÍPIOS DE BARRA DA ESTIVA E MAIQUINIQUE DE 1997 – 2005

Este capítulo é dedicado ao estudo da materialização das políticas educacionais nos
municípios e escolas pesquisadas e às práticas pedagógicas desenvolvidas no
Colégio Pe. Vergílio Zoopi, em Barra da Estiva, e no Centro Educacional Municipal
Nataniel Souza Silveira, em Maiquinique, buscando-se investigar como os
programas e projetos foram materializados e a relevância das práticas pedagógicas
no ‘chão da escola’ para o desenvolvimento educacional.

Assim, na primeira seção é analisada a política de formação e valorização dos
trabalhadores em educação e a implementação dos programas definidos
constitucionalmente como suplementares ao ensino: programa do transporte
escolar; da alimentação escolar; e do livro didático. Verificou-se que esses
programas foram materializados nos municípios e escolas estudadas. E na segunda
seção, são investigadas as práticas pedagógicas das duas escolas em tela,
ressaltando-se o compromisso dos profissionais da educação, o processo de
elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), a frequência e a rotatividade dos
professores e a avaliação da aprendizagem.

4.1 MATERIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NOS MUNICIPIOS E
NAS ESCOLAS PESQUISADAS

A terceira hipótese desta pesquisa é que o processo de materialização das políticas
educacionais nas redes e, consequentemente, nas unidades escolares interfere
tanto no rendimento escolar quanto na média de desempenho dos alunos. Para se
verificar essa afirmação foram selecionados os programas formação e valorização
dos trabalhadores em educação, transporte escolar, alimentação escolar e livro
didático, tendo em vista que esses programas estão preceituados na Constituição
Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) como relevantes e
indispensáveis para a garantia do acesso e permanência do estudante no ensino
fundamental obrigatório e gratuito, bem como para a universalização do ensino de
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qualidade e, ainda, por serem considerados pelo autor como mais impactantes nas
escolas pesquisadas, os quais são analisados, aqui, a partir de alguns indicadores
propostos.

4.1.1 Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação

É unânime no meio dos pensadores da educação que a valorização dos seus
profissionais é um dos pré-requisitos para a melhoria da qualidade do processo
educacional e para a construção de uma aprendizagem socialmente referenciada; e
essa valorização perpassa pela formação inicial e continuada, pelas condições
dignas de trabalho, pela remuneração e pela carreira. Segundo Leitão de Melo,
[...] a formação compõe com a carreira e a jornada de trabalho, que por sua
vez devem estar vinculadas à remuneração, elementos indispensáveis à
formulação e à implementação de uma política de valorização profissional
que contribua tanto para o resgate das competências profissionais dos
educadores, como para a (re)construção da escola pública de qualidade
(LEITÃO DE MELO, 1999 p.47).

Nessa mesma direção, Carvalho ressalta a importância da valorização docente para
a melhoria da qualidade do ensino:
No momento atual, necessitamos de uma política pública de formação, que
trate, de maneira ampla, simultânea, e de forma integrada, tanto da
formação inicial, como das condições de trabalho, remuneração, carreira e
formação continuada dos docentes. Cuidar da valorização dos docentes é
uma das principais medidas para a melhoria da qualidade do ensino
ministrado às nossas crianças e aos nossos jovens (CARVALHO, 2006, p.
82).

A valorização dos trabalhadores em educação está preconizada desde a
Constituição Federal de 1988, no art. 206, inciso V e VIII, quando estabelece a
necessidade de plano de carreira, ingresso por concurso público e piso nacional
profissional (BRASIL, 2008, p. 136).

A LDB no Titulo VI, Dos Profissionais da Educação, nos artigos 61 ao 67,
modificados pela lei 11.301/2006 e pela Lei 12.056/2009, estabelece os
fundamentos e critérios, delimita os níveis e o locus da formação, aponta a
responsabilidade pela promoção da formação dos profissionais da educação, bem
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como preceitua as linhas gerais que devem nortear a valorização dos profissionais
da educação mediante a elaboração dos estatutos e planos de carreira (BRASIL,
1996a; 2006; 2009).

O Decreto 3.276/99, de 6 de dezembro de 1999, regulamenta a formação de
professores em nível superior, estabelecendo os requisitos e os princípios da
organização curricular dos cursos, como também define as instituições de ensino
que podem ministrá-los (BRASIL, 1999).

Segundo Leitão de Melo, a LDB trata da formação dos professores de forma
reduzida e esse ‘enxugamento’ no seu conteúdo se deu quando da tramitação do
projeto de lei entre a Câmara de Deputados e o Senado Nacional. “Em apenas seis
artigos, a lei pretende definir os fundamentos, delimitar os níveis e o locus da
formação e relacioná-la aos requisitos da valorização do magistério” (LEITÃO DE
MELO, 1999, p. 47).

Ainda segundo a autora, a formação deve ser entendida como uma política pública e
defendida como um direito do professor, de modo que sejam superadas as
iniciativas individuais para aperfeiçoamento próprio (LEITÂO DE MELO, 1999, p.
47).

Somente em 2002 o Conselho Nacional de Educação (CNE) institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, primeira normativa legal
pós-LDB sobre essa questão. A Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002,
orienta a organização curricular das instituições de ensino, estabelece os princípios,
a concepção e as linhas gerais do projeto pedagógico dos cursos de formação
(BRASIL, 2002).

De acordo com Chagas Fernandes (2004, p. 92), então Secretário de Educação
Básica do MEC, em palestra realizada em Audiência Pública promovida pela
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, em junho de 2004,
desde 2003 o governo começou a implementar a Rede Nacional de Formação
Continuada de Professores, desatrelando a formação da pauta da certificação de
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professores, modelo de avaliação focado nas competências, e estimulando as
universidades a produzirem materiais condizentes com a realidade dos docentes e
com maior vinculação com a formação inicial.

No que se refere aos Planos de Carreira e Valorização do Magistério, a Resolução
CNE 3, de 8 de outubro de 1997, fixa as Diretrizes para a sua elaboração, definindo
a carreira, os requisitos de ingresso, a qualificação mínima exigida, a jornada de
trabalho, a remuneração e os mecanismos de progressão na carreira (BRASIL/CNE,
1997).

Assim, todos os Estados da Federação e os municípios têm a obrigação de
proporcionar a formação inicial e continuada dos profissionais de educação, bem
como promover sua valorização por meio da elaboração e implementação dos
planos de carreira.

A implementação do programa de Formação e Valorização dos Trabalhadores em
Educação em Barra da Estiva e em Maiquinique será analisada a partir dos
seguintes indicadores: existência de programas de formação inicial de professores
da educação básica; qualificação dos professores que atuam nos anos/séries finais
do ensino fundamental; existência e implementação de políticas para a formação
continuada de professores, nos anos/séries finais do ensino fundamental; existência
e implementação de políticas para a formação dos profissionais de serviços e
apoio escolar; e existência de plano de carreira para o magistério e grau de
participação dos professores na sua elaboração.

Em Barra da Estiva, no período de 1997 a 2004, não foi feito nenhum investimento
em programas de formação inicial do professor da educação básica para dotá-lo de
licenciatura plena nas diversas disciplinas que compõem o currículo do ensino
fundamental. No entanto, foi implementado programa de formação para os
professores leigos, que ainda não tinham formação em magistério, e cursos de
capacitação para os professores que tinham magistério. Segundo a Secretária A,
[...] os leigos depois da LDB, que houve aquela proibição, que leigos não
poderiam mais estar em regência, então nós levamos para um curso de
formação geral, o Proformação. Eles concluíram o ensino médio lá e
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voltaram para os seus lugares de origem, eles estudavam e trabalhavam na
escola normalmente, quando eles saiam a gente colocava um substituto,
quando eles iam para Brumado tomar o curso que eles passavam 15 dias,
nós colocávamos um substituto para as crianças não ficarem sem aula, isso
no período de 2 anos e os demais professores que já eram habilitados, nós
oferecíamos cursos de capacitação [...].

Somente em 2005, o município fez convênio com a Faculdade de Tecnologia e
Ciências (FTC) para proporcionar formação de nível superior para seus professores,
na modalidade à distância. O município oferecia uma bolsa para custear parte da
mensalidade do curso e as demais despesas corriam por conta dos professores.
Também através da FTC eram promovidos cursos de formação continuada, de
capacitação e de especialização, na área de pedagogia. Questionada sobre esse
tema, a Prefeita 2 afirmou:
[...] a nossa primeira preocupação foi criar, foi trazer uma faculdade para
que esses professores pudessem melhorar, se aprimorar e nesse ano de
2009 eu acredito que 70% dos nossos professores já terão nível
universitário [...]. A prefeitura dá uma bolsa para todos os professores que
fazem parte do quadro do município.

No que se refere à implementação de políticas para a formação dos profissionais de
serviços e apoio escolar, não foi feito também nenhum investimento por parte do
município de Barra da Estiva.

Em Maiquinique, no período de 1997 a 2005, não foi implementado nenhum
programa de formação inicial para os professores da educação básica, nem para os
professores leigos e nem para os professores que não tinham licenciatura plena,
como também não foi desenvolvido nenhum programa de formação continuada para
os professores das séries finais do ensino fundamental. Conforme os depoimentos
dos prefeitos, secretários de educação, diretores e professores entrevistados, havia
apenas uma ajuda de custo para o transporte de alguns poucos professores que, por
iniciativa própria, buscavam uma formação universitária em outras cidades da
região. Segundo o prefeito 4, de Maiquinique,
[...] tentamos trazer a UNEB, mas não deu certo porque em Macarani já
havia um pólo e eles acharam que era mais fácil levar o pessoal daqui pra
Macarani, mas, que infelizmente também a UNEB acabou lá {...], a
prefeitura oferecia uma ajuda de custo pra que os professores fossem pra
faculdade [...].
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Sobre a questão da formação, o Secretário E afirmou que o município não elaborou
nenhum projeto e realizou apenas alguns cursos de capacitação:
Na época, a gente, assim, tinha muitas necessidades de fazer um projeto
para que os professores pudessem atingir a graduação, [...] mas, o que a
gente podia, a gente fazia na época, que era dar uma ajuda de custo, para
que alguns professores pudessem estudar fora, [...] mas, implantação
mesmo aqui no município de uma faculdade, não. E em termos da formação
continuada, o que a gente fazia muito era o curso de capacitação para os
professores, geralmente demorava cinco dias, com uma carga horária de
cinco dias, outro seis dias, que era interessante esses cursos de
aperfeiçoamento para professores.

O Diretor VII, do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, em
Maiquinique, também ratificou que a formação inicial era uma iniciativa dos próprios
professores:
O município não ofereceu, mas os professores, individualmente, tem
buscado formação como necessidade mesmo até de manter seu emprego,
seu trabalho, como a maioria é concursado e que sentiu a necessidade.
Então, a maioria já fez ou está fazendo ou terminando essa formação, mas
por conta própria, o município dá uma ajuda que é mínima, eu vejo como
mínima, mas que está correndo atrás, mas o próprio professor tem tido a
necessidade de buscar [...].

Também não foi implementado nenhum programa de formação para os profissionais
de serviços e apoio escolar; no geral, esses profissionais não tinham nem ensino
fundamental completo. A Diretora VII, indagada sobre a existência de formação para
as merendeiras, afirmou: “Não [existia formação], como geralmente eram
merendeiras que..., a nossa mesmo, que trabalhava conosco, até se aposentou, que
já tinha anos, não era efetiva no município, mas realmente elas cozinham muito
bem, [...]”.

Verifica-se, assim, que em Barra da Estiva só no final do período estudado houve
uma preocupação com a formação dos professores, enquanto que em Maiquinique
não se observou nenhuma preocupação de investimento na formação, apesar da
iniciativa própria de cerca de cinco professores buscarem a formação superior.

Assim, considerando as afirmações de Freitas, com essa responsabilização
individual, a formação deixa de ser entendida como um dever do Estado e direito
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dos professores para um direito do Estado e dever dos professores. Segundo o
autor,
Defendida pelos educadores como dever do Estado e das instituições
contratantes - públicas e privadas - e direito dos professores, nas políticas
educacionais atuais tal formação tem essa relação invertida. No quadro da
responsabilização individual pelo aprimoramento da formação, esta deixa de
fazer parte de uma política de valorização do magistério para ser entendida
como um direito do Estado e um dever dos professores (FREITAS, 2002, p.
149).

Quanto à formação para os profissionais de serviços e apoio escolar, tanto em Barra
da Estiva quanto em Maiquinique não houve nenhum investimento.

No tocante ao Plano de Carreira para o magistério, constatou-se que em Barra da
Estiva existia um Plano desde dezembro de 2000, apesar de considerado tanto
pelos gestores quanto pelo professores como deficitário. Analisando o Plano de
Carreira, Lei nº 007/2000, de 22 de dezembro de 2000, observou-se que estabelecia
uma carreira composta por três níveis de habilitação: formação de magistério
(admitindo, inclusive, a formação de “2º grau completo” sem exigir formação
específica), licenciatura curta e licenciatura plena; e seis classes para promoção de
acordo com o tempo de serviço e merecimento (BARRA DA ESTIVA, 2000)

O Plano ainda estabelece o acesso ao cargo público por concurso, admitindo-se
contratação temporária, e a carga horária de vinte horas semanais e, de acordo com
o art. 24, estabelece os vencimentos em forma de coeficientes. A prerrogativa de
contratação temporária é a forma adotada pelas administrações municipais para
burlar o concurso e adotar o clientelismo; além disso, o plano não trata da
qualificação do professor e não estabelece uma política clara de sua valorização,
deixando fora do plano os demais trabalhadores da educação (BARRA DA ESTIVA,
2000).

Em Maiquinique, enquanto os Prefeitos entrevistados afirmaram a existência de um
plano de carreira, admitindo que ele não era colocado em prática, os secretários e
diretores foram unânimes em afirmar que não havia plano de carreira, o salário era
praticamente igual ao salário mínimo e eram constantes os atrasos de pagamento. O
Prefeito 4, sobre a existência do Plano de Carreira, afirmou: “já existia o plano de
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carreira, porém não colocado em prática, mas já existia”. O Prefeito 5 disse também
que tinha Plano de Carreira no município, mas que não funcionava:
Tinha, tinha, às vezes não funcionava, mas tinha. [...] Que às vezes um
lugar pequeno, acaba dando um jeitinho de não funcionar, porque o
professor, na realidade, ele ganha muito pouco, ele ganha pouco e se você
for realmente pagar o que deve para o professor, os recursos acabam não
dando pra pagar. Então, às vezes, não funciona realmente como deveria
funcionar.

Os gestores da Secretaria Municipal da Educação de Maiquinique não tomaram
conhecimento da existência desse Plano de Carreira, pois a Secretária C afirmou:
“falta o plano de carreira, então todos ganham a mesma coisa, não tem diferença e
quando faz nível superior aumenta um pouquinho, então, assim, a questão do
salário de Maiquinique está muito complicado porque da região toda, a nossa é
menor”. O Secretário D disse: “não tínhamos o plano de cargos, mas os professores
de nível superior ganhavam X % a mais”. O Secretário E afirmou: “a gente já chegou
sim, fazer alguns estudos para elaboração do plano, mas não deu tempo”.

Os diretores do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira também foram
unânimes para afirmar a inexistência de um plano de carreira. O Diretor IV,
referindo-se ao ano de 2008, disse,: “o plano de carreira começou o ano passado”.
Os demais diretores entrevistados também afirmaram que foi somente na gestão
que se iniciou em 2005 que o Plano de Carreira começou a ser discutido e aprovado
no final de 2008.

Outra questão que merece ressalva em Maiquinique é o atraso de pagamento dos
salários, principalmente na gestão de 1997 – 2000, bem como o não pagamento de
13º salário e 1/3 de férias, além de ser realizado na prefeitura ou na casa dos
diretores. Chamou atenção o depoimento do Diretor IV ao dizer:
[...] teve uma época que o pagamento não era feito na prefeitura, a diretora
recebia esse dinheiro da prefeitura e fazia o pagamento aos funcionários e
eu me lembro que eu e meu filho fomos receber o dinheiro e, quando eu
estava recebendo o dinheiro e peguei o dinheiro, ele chegou e disse: “mamãe, minha mãe isso ai é o meu, é meu”. E puxou, e aí quando eu fui
receber o meu já não tinha mais e eu falei assim: “ô Pedro, é para o filho
tudo bem, é filho”. E fiquei sem receber o salário.
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O Secretário E, questionado sobre o pagamento dos salários, no período citado
acima, afirmou:
A gente não tinha a garantia que iria receber o salário, muitas vezes final do
mês a gente ia para receber na prefeitura, tinha fila, [...] todos os
funcionários, desde gari até professores, todo mundo reunia naquela fila
para receber o salário, muitas vezes, assim, quando a gente chegava,
quando a fila ainda nem estava na metade, chegava o aviso que tinha
acabado o dinheiro, então aqueles funcionários que estavam do meio da fila
para trás não iriam receber seu salário e, assim, 13º era um sonho pra
gente, a gente não recebia 13º. Então tinha tumulto muito grande com
relação isso, em termos assim de pagamento de salário.

Desse modo, pode-se afirmar que em Maiquinique, além da não existência de Plano
de Carreira, a valorização dos profissionais da educação, seja através da
qualificação ou através da garantia dos seus direitos básicos, era apenas um sonho.
Segundo os depoimentos dos secretários e dos diretores, só a partir de 2001 é que
os salários começaram a ser pagos com maior regularidade e no banco.

Assim, Melo (2001, s/p) considera a formação inicial como elemento estratégico para
melhoria da qualidade da educação quando afirma que “a formação inicial de
professores constitui o ponto nevrálgico a partir do qual é possível reverter a
qualidade da educação como um todo”. E considerando o posicionamento de Freitas
(2002, p.148), que a formação inicial e continuada deve estar atrelada às condições
de trabalho, salário e carreira, verifica-se que a negligência do poder público
municipal de Maiquinique com a formação e valorização dos profissionais da
educação foi um dos componentes comprometedores dos resultados auferidos pelo
IDEB em 2005. Ainda segundo Melo,
Ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de
desenvolver em si mesmo. Ninguém promove a aprendizagem de
conteúdos que não domina nem a constituição de significados que não
possui ou a autonomia que não teve a oportunidade de construir (MELO,
2001, s/p).

Portanto, é indispensável que o professor tenha garantido como direito uma
formação inicial e continuada para que possa desenvolver nos seus alunos uma
aprendizagem socialmente referenciada, isto é, uma aprendizagem que garanta a
formação integral do homem, como um cidadão autônomo, consciente e
transformador de sua realidade.
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4.1.2 Transporte Escolar

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) é um dos Programas
Suplementares ao Ensino, estabelecidos pela Constituição Federal no Art. 208,
inciso VII, ratificados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9.394/1996, no Art. 4º, inciso VIII, como estratégia para garantir a prioridade ao
ensino fundamental regular, bem como o acesso e permanência do estudante na
escola (BRASIL, 2008; p.136; BRASIL,1996a, s/p).

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) foi instituído pela
Lei nº 10.880/2004, de 9 de junho de 2004 e é executado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) - autarquia vinculada ao MEC, responsável
pela gestão dos recursos e ações voltadas para o desenvolvimento da Educação visando a garantia do transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público,
residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter
suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios (BRASIL, 2004).

Esse programa tem a sua origem no Programa Nacional de Transporte Escolar,
(PNTE) criado em 1994 com a finalidade de contribuir por meio de repasses
financeiros com os municípios e organizações não-governamentais para a aquisição
de veículos automotores zero quilômetro, destinados ao transporte diário dos alunos
de ensino fundamental da rede pública residentes na zona rural e das escolas de
ensino fundamental com alunos portadores de necessidades educacionais especiais
(BRASIL/INEP, 2005, p. 33).

Desde sua implantação, o PNATE consiste na transferência automática de recursos
financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para
custear despesas do transporte de alunos do ensino fundamental, bem como para o
pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. Os
valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios
são feitos em nove parcelas anuais, de março a novembro (BRASIL, 2005, p. 34).

Conforme dados do FNDE, o investimento no PNATE em 2006 foi de R$
275.900.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões e novecentos mil reais) para
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beneficiar 3,5 milhões de alunos das redes públicas estaduais e municipais
(BRASIL/FNDE, 2006).

No que se refere às responsabilidades dos entes federados com o transporte
escolar, a Lei n° 10.709/2003 alterou a LDB nos art igos 10 e 11, que estabelecem as
incumbências de estados e municípios quanto à oferta de ensino, e passou a
explicitar que lhes caberia assumir o transporte escolar dos alunos matriculados nas
suas respectivas redes, resolvendo assim um antigo problema relativo a essa
competência (BRASIL, 2003).

O Estado da Bahia autorizou o FNDE a efetuar o repasse do valor correspondente
aos alunos de ensino fundamental da rede estadual, que residem na zona rural,
diretamente aos respectivos municípios. No caso do ensino médio, o Estado
implementou o programa em 2004, por meio de convênios com os municípios e
transferência de recursos para que ofereçam o transporte escolar.

Em 2004, foram assinados 205 convênios e repassados R$ 6.419.000,00 (seis
milhões, quatrocentos e dezenove mil reais), em 2005 foram pactuados 199
convênio e repassados um montante de R$ 6.122.000,00 (seis milhões, cento e
vinte e dois mil reais) e, em 2007, foram investidos cerca de R$ 17.000.000,00
(dezessete milhões de reais), repassados para 212 municípios. No entanto, nem
todos os convênios, firmados de 2004 a 2007, foram integralmente pagos, conforme
gráfico 4 (BAHIA, 2007, p.21).

Nº DE CONVÊNIOS

GRÁFICO 4
DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
BAHIA, 2004 - 2007
DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR 2004-2007
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Em Barra da Estiva, o PNATE começou a ser implantado a partir do FUNDEF, em
1998, transportando alunos da zona rural para a sede do município e para as
comunidades rurais de Triunfo, Entroncamento, Placa, Jacu e Rio Preto, onde foi
sendo implantado o ensino fundamental de 5ª a 8ª série. Segundo o Prefeito 1, “o
Fundef foi fundamental, com ele nós conseguimos instalar o sistema de transporte
escolar, conduzindo alunos de toda a zona rural para a sede do município”.

Em Barra da Estiva, o Transporte Escolar foi mantido, durante o período estudado,
basicamente com recursos dos 40% (quarenta por cento) do FUNDEF. Somente no
final de 2004 foi assinado convênio com a Secretaria Estadual de Educação, que
repassou a importância de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). O município recebia
também recursos do Ministério da Educação; mas, segundo os gestores
entrevistados, era um valor irrisório.

O FNDE repassou em 2004 o montante de R$ 66.445,24 (sessenta e seis mil,
quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e, em 2005, o valor
de R$ 93.840,00 (noventa e três mil, oitocentos e quarenta reais) (BRASIL/FNDE,
2004 - 2005).

O Transporte Escolar cobria toda a região do município e era feito por meio de
ônibus, vans e, nas localidades de difícil acesso, com caminhonetes. Questionado
sobre a cobertura do Programa de Transporte Escolar, o Prefeito 1 respondeu:
Praticamente [cobria] todo o município, havia alguns lugares, algumas
localidades com poucos alunos, que não tinha aquela condição de mandar
um ônibus lá, entendeu? Esses aí, a gente levava até um determinado
ponto e dali se viravam, mas [...] nós conseguimos fechar o município todo
com transporte escolar.

A partir da análise das atas de reuniões do Conselho de acompanhamento do
FUNDEF, em Barra da Estiva, constatou-se que o tema transporte escolar foi
abordado nas reuniões de fevereiro, maio e julho de 2002, demonstrando uma
preocupação da comunidade com a garantia do acesso de todos à escola, conforme
demonstrado também no parecer prévio do TCM sobre as contas de 2001, quando
ressalta denúncia da comunidade sobre a falta de transporte escolar para os alunos
do ensino fundamental.
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A partir dos depoimentos dos gestores, constatou-se que o transporte escolar tinha
funcionamento regular, atendendo praticamente a todos os alunos da zona rural,
transportando-os para a sede do município ou para as escolas das comunidades
rurais de ensino fundamental.

Em Maiquinique, o Programa de Transporte Escolar, mesmo com a implantação do
FUNDEF, não foi considerado uma prioridade, tendo em vista que só foi implantado
a partir de 2001. Segundo o Prefeito 3, “[...] o município tinha que complementar e
ajudar as escolas do Estado. Então, diante da pouca arrecadação do FUNDEF, não
tivemos condição de implantar, mas, é uma das coisas mais justas que é feito é o
transporte escolar”.

O Tranporte Escolar, a partir de sua implantação e durante o período pesquisado,
era executado com recursos dos 40% (quarenta por cento) do FUNDEF e do
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE). O município não recebeu
nenhum recurso do governo estadual. Sobre os custos do Programa, o Prefeito 6
afirmou:
O que era possível pagar com o recurso do Fundef a gente pagou, do
Estado a prefeitura não foi contemplada com convênio, enfim, inclusive na
época até eu fui chamado na secretaria, mas os recursos eram tão poucos
e a burocracia da prestação de contas tão grande que abri mão naquele
momento e eu achei melhor não aceitar e nem ia acrescentar quase nada e
recurso federal, você tem o recurso do Programa Nacional do Transporte
Escolar, é pouca coisa e talvez não chega a seis, sete mil reais por ano.

Do FNDE o município recebeu, referente ao Programa em 2004, um total de R$
1.120,32 (hum mil, cento e vinte reais e trinta e dois centavos) e, em 2005, apenas
um valor de R$ 53,32 (cinquenta e três reais e trinta e dois centavos). De fato, um
valor insignificante dada a dimensão do município (BRASIL/FNDE, 2004 - 2005).

Conforme os depoimentos dos gestores de Maiquinique, o Transporte Escolar era
feito em veículos adequados, ônibus e kombi, e transportava os alunos que
concluíam o ensino fundamental no Distrito de Pouso Alegre para a sede do
município, bem como os alunos de ensino fundamental que moravam no trajeto para
a cidade. Segundo o Secretário E, “em Pouso Alegre, só tinha até a 8ª série, então
os alunos que terminavam a 8ª série tinham transporte escolar pra vim estudar aqui
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e alguns alunos e algumas localidades que não tinham escolas próximas, aí eles
aproveitavam e vinham também”.

Vale ressaltar que os veículos para transportar os alunos da zona rural trafegam
apenas nas vias principais de acesso à cidade, tendo os estudantes de algumas
localidades que caminhar até seis quilômetros para chegar ao ponto por onde passa
o transporte, o que contraria as determinações do programa. A Cartilha do
Transporte Escolar estabelece que o itinerário caminhado pelos alunos até o ponto
não deve ser superior a três quilômetros e acrescenta: “alunos que são
transportados por longas distâncias e/ou horários impróprios, costumam ficar sem
concentração nas salas de aula” (BRASIL/INEP, 2005, p. 15).

Desse modo, observa-se que em Maiquinique a garantia do transporte ao escolar
não está completamente satisfatório, comprometendo a aprendizagem e os
resultados de desempenho dos alunos que chegam à escola depois de longas
caminhadas, além de ser um dos elementos estimuladores da evasão escolar,
aspectos considerados no cálculo do IDEB.

4.1.3 Alimentação Escolar

Nesta seção é analisado o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
levantando suas características principais, histórico, objetivo, bem como a
materialização do programa em Barra da Estiva e Maiquinique, a partir de
indicadores como: definição do cardápio por nutricionista; processo de aquisição dos
alimentos conforme a legislação; preparo dos alimentos em local adequado;
distribuição dos alimentos a todos os alunos; e existência e funcionamento do
Conselho de Alimentação Escolar.

O PNAE faz parte do rol de Programas Suplementares ao Ensino, estabelecidos
pela Constituição Federal no Art. 208, inciso VII, confirmados pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, no Art. 4º, inciso VIII (BRASIL,
2008; p.136; BRASIL,1996a, s/p).
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O programa que tem sua origem em 1955, com a criação da Campanha de Merenda
Escolar (CME) instituída pelo Decreto nº 37.106/1955, de 31 de março de 1955,
ligada ao Ministério da Educação, passou a ser denominado de Programa Nacional
de Alimentação Escolar somente em 1979 (BRASIL/FNDE, s/d).

Ao longo de sua história até 1993, o programa foi executado de forma centralizada,
isto é, o órgão gerenciador financiado pelo Ministério da Educação definia desde o
planejamento do cardápio, aquisição e controle de qualidade dos alimentos até sua
distribuição em todo o País. A partir de 1994, por meio da Lei nº 8.913/1994, de 12
de julho de 1994, começou a ser instituída a descentralização, mediante celebração
de convênios com os municípios, os estados e o distrito federal (BRASIL/FNDE, s/d).

Com a Medida Provisória n° 1.784/1998, de 14 de dez embro de 1998, o processo de
descentralização, agora gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), consolidou-se por meio do repasse direto e automático dos
recursos, em 10 parcelas, para uma conta específica de todos os municípios e
secretarias estaduais de educação, com base no censo escolar do ano anterior ao
atendimento, proporcionando maior agilidade ao processo de execução do programa
(BRASIL/FNDE, s/d).

Segundo Arretche, o Programa de alimentação escolar teve fácil adesão dos
municípios por requerer dessa instância poucas exigências federais, isto é, estar em
dia com os impostos federais, cumprir os vinte e cinco por cento da educação e criar
conselhos para acompanhamento do programa, bem como por ser um programa
que acrescenta recursos aos cofres municipais. A autora acrescenta, ainda, que,
No caso da descentralização da merenda escolar, a natureza do serviço a
ser oferecido não envolve elevados custos de investimento ou custeio. Até
uma certa escala de operações, trata-se de oferecer alimentos
gratuitamente à população escolar - o que permite angariar benefícios
políticos com baixo custo financeiro - , refeição esta sobre a qual não existe
um rigoroso controle de qualidade e cuja preparação permite a contratação
de funcionários de baixa qualificação e baixos salários (ARRETCHE, 1996,
p. 7).

Como visto em Arretche, uma das exigências do governo federal foi estabelecida
com a Medida Provisória n° 1.784/1988, que institui u a implantação de Conselhos de
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Alimentação Escolar, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, que
atualmente são construídos de representantes do governo, dos professores, dos
pais, dos alunos e da sociedade civil, como órgão deliberativo, fiscalizador e de
assessoramento para a execução do programa (BRASIL/TCU, 2005, p. 12).

De acordo com a Resolução nº 38/2004, de 23 de agosto de 2004, do FNDE, o
PNAE tem como objetivo transferir recursos, em caráter suplementar, para os entes
federados, destinados a suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos
estudantes da educação pré-escolar e ensino fundamental matriculados nas escolas
públicas, contribuindo com a formação de hábitos alimentares saudáveis, bem como
com a melhoria do rendimento escolar e a diminuição da evasão e da repetência
(BRASIL, 2004b, p. 1-2).

As entidades executoras (estados, Distrito Federal e municípios) têm autonomia
para fazer a gestão do programa, cabendo a esses a complementação dos recursos,
a definição do cardápio, a aquisição dos alimentos e prestação de contas ao CAE.
As entidades executoras podem centralizar a execução do programa como também
repassar os recursos para a escola administrar (BRASIL/TCU, 2005, p. 10-11).

O Programa investiu na alimentação dos escolares, entre os anos de 1997 e 2005,
um montante de R$ 8.245.500.000,00 (oito bilhões, duzentos e quarenta e cinco
milhões e quinhentos mil reais) beneficiando uma média anual de 36,6 (trinta e seis
vírgula seis) milhões de estudantes em todo o Brasil, como verifica-se no quadro
seguinte.
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QUADRO XXIII
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
RECURSOS FINANCEIROS E ALUNOS ENEFICIADAS
BRASIL: 1997 - 2005
Ano

Recursos

Alunos

financeiros

atendidos

(milhões de R$)

(em milhões)

1997

672,8

35,1

1998

785,3

35,3

1999

871,7

36,9

2000

901,7

37,1

2001

920,2

37,1

2002

848,6

36,9

2003

954,2

37,3

2004

1.025,0

37,8

2005

1.266,0

36,4

8.245,5

36,6

TOTAL/
MÉDIA ALUNOS

FONTE: BRASIL/FNDE, S/D. Elaborado pelo autor

Em Barra da Estiva e Maiquinique o programa era executado com os recursos
recebidos do FNDE (quadro XXIV) e a complementação dos cofres municipais, de
forma centralizada na prefeitura, a partir do cardápio definido pela Secretaria da
Educação Municipal em conjunto com as escolas.

QUADRO XXIV
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ESCOLAS, ALUNOS ATENDIDOS E RECURSOS RECEBIDOS
BARRA DA ESTIVA, 2004 - 2005
Municípios
Ano
Escolas
Alunos
atendidas
atendidos
Barra da Estiva
Barra da Estiva
Maiquinique
Maiquinique

2004
2005
2004
2005

69
67
17
15

4046
4042
2121
1896

Valor R$

118.685,40
138.625,20
58.539,60
53.467,20

FONTE: BRASIL/FNDE, 2004 – 2005. Elaborado pelo autor

O Prefeito 2, de Barra da Estiva, assim afirma: “em 2005 [...], até que o dinheiro foi
suficiente, o recurso que veio do Ministério foi suficiente, mas como não aumentou e
os alunos aumentaram, a partir de 2006, a prefeitura teve que colocar uma
contrapartida maior”. O Prefeito 5, de Maiquinique, também fez referência à

142

contrapartida da prefeitura: “os recursos vinham muito pouco [...] e a prefeitura
acabava dando mais dinheiro para complementar a merenda”.

Nos dois municípios o cardápio era organizado sem orientação de uma nutricionista
e basicamente sem o acompanhamento do CAE, geralmente era feito pelas próprias
merendeiras, pela direção da escola ou pela secretaria da Educação. Conforme
análise de algumas atas de reunião do conselho, em Barra da Estiva, desde a sua
criação, de 1997 até 2005, apenas em três atas é citado a questão do cardápio,
apesar de chamar atenção para a qualidade da merenda em algumas outras atas.
Vale ressaltar que somente a partir de 2005 a elaboração do cardápio passou a ser
feita por uma nutricionista contratada pelo município, como pode ser verificado na
fala da Secretária B: “nós temos uma pessoa que é responsável pela merenda
escolar, temos o conselho de merenda escolar, tem uma nutricionista e esse
cardápio é feito por ela”. Em Maiquinique, nas seis atas analisadas entre 2003 e
2005, o cardápio é citado apenas uma vez, fazendo referência à criatividade das
merendeiras na definição do cardápio em função dos poucos recursos.

Quanto ao processo de aquisição dos alimentos, nos dois municípios, era
centralizado no setor de compras da Prefeitura e a participação da secretaria era
restrita, na maioria das vezes, em apontar o cardápio e as necessidades da escola.
Verificou-se que nem sempre os produtos eram adquiridos no próprio município e
com os produtores locais.

Em Barra da Estiva, até 2004, as compras eram feitas por meio de uma firma
contratada para esse fim e, a partir de 2005, eram realizadas pelo departamento da
Secretaria da Educação responsável pela merenda em conjunto com o setor de
licitação da Prefeitura, como afirma a Secretária B: “a escola passa a necessidade
para a pessoa responsável, para o departamento responsável e, assim, o
departamento faz a compra com o setor de licitação da prefeitura”. Em Maiquinique,
em determinados períodos, as indicações da Secretaria da Educação não eram
respeitadas, conforme atesta a Secretária C:
Olha, não era a gente que comprava não. Quem comprava era a prefeitura,
a gente às vezes elaborava um cardápio e solicitava quantidades e etc.,
mas que também muitas vezes não era de acordo essa sua solicitação que
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vinha. Então, muitas vezes, pra zona rural mesmo eram comprados
biscoitos e bolachas e a gente dividia pra zona rural e pra aqui pra cidade.

Vale destacar que a Controladoria Geral da União (CGU), na fiscalização realizada
in loco no Município, no período de 24 a 28 de novembro de 2003, verificou uma
série de irregularidades e ilegalidades na execução dos recursos referentes ao
Programa de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2002 e no período de
janeiro a outubro de 2003, totalizando um valor de R$ 91.574,40 (noventa e um mil,
quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Desse total, a CGU
aponta o desvio de recursos no valor de R$ 42.346,00 (quarenta e dois mil,
trezentos e quarenta e seis reais), por meio do uso de documentação fiscal
fraudulenta e/ou realização de pagamentos a empresas fictícias (BRASIL/CGU,
2003, p. 12).

Em Barra da Estiva, após o processo de compra, os alimentos eram distribuídos
para as escolas onde se dava o preparo em cantinas adaptadas para tal fim. Nem
sempre as instalações das cantinas eram adequadas e dispunham de todos os
equipamentos necessários, com se pode verificar na ata do CAE, de fevereiro de
2000, em que um dos assuntos abordados foi a carência de utensílios e fogões
adequados em algumas cantinas, ou na fala da Diretora III: “a cantina teve que
passar por uma reforma grande pra funcionar, porque era um absurdo a situação
[...]”. Em Maiquinique, até o ano 2000, os alimentos eram preparados por uma
cantina central e distribuídos para as escolas, o que trazia uma série de transtornos,
visto que eram os próprios alunos que, muitas vezes, conduziam a merenda da
cantina para a escola, como afirma a Diretora IV, do Centro Educacional Municipal
Nataniel Souza Silveira:
Olha, nessa época a merenda era feita numa cantina da cidade, não era
aqui dentro da escola, a merenda já vinha pronta e eu me lembro que era
uma dificuldade muito grande também pra conduzir essa merenda até a
escola, tinha dia que a quantidade de funcionários não era adequada e aí a
gente tinha que tá pedindo aos alunos a cooperação deles, [...] e aí esses
meninos maiores vinham trazer esse balde de merenda e eu me lembro que
era uma dificuldade muito grande pra essa merenda chegar até nós.

A partir de 2001, a preparação da alimentação escolar passou a ser realizada nas
próprias escolas, mas as cantinas também não ofereciam todas as condições em
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termos de equipamentos e até mesmo de higiene, a exemplo da cantina do Centro
Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira.

Segundo os gestores da Prefeitura e da Secretaria dos dois municípios e os
dirigentes das escolas pesquisadas, a merenda escolar beneficiava a todos os
estudantes do ensino fundamental, da zona urbana e da zona rural, e era um reforço
alimentar, visto que muitos alunos não tinham uma alimentação digna em casa. Vale
lembrar que, conforme as falas dos diretores do Centro Educacional Municipal
Nataniel Souza Silveira, os alunos não gostavam dos alimentos pré-cozidos.

Em Barra da Estiva, o Conselho da Alimentação Escolar (CAE) foi instituído em
1997, pela Lei nº 05/1997, de 07 de abril de 1997, e em Maiquinique foi implantado
em 2000, pela Lei nº 05/2000, de 07 de maio de 2000, com a finalidade de
assessorar o governo municipal na execução e fiscalização do programa. O CAE é
composto por representantes do governo, da comunidade escolar e da sociedade
civil, com mandato de dois anos para os seus membros e previsão de reuniões
ordinárias mensais.

A partir da análise das atas de reuniões realizadas entre abril de 1997 e maio de
2005 em Barra da Estiva, verificou-se que o CAE tinha um funcionamento irregular e
não cumpria integralmente sua finalidade, visto que só realizou 13 reuniões durante
esse período, quando a previsão legal era de reuniões mensais. Conforme as atas,
quatro dessas reuniões foram para posse de novos conselheiros e nas demais foram
abordados assuntos como as responsabilidades do conselho, a distribuição e
armazenamento da merenda, a qualidade do cardápio e, somente em três reuniões,
a prestação de contas do programa. Em Maiquinique a situação não era diferente,
foram realizadas apenas cerca de oito reuniões no período de maio de 2003 a
novembro de 2005, sendo que, em seis atas analisadas, só foi registrado a fala do
secretário falando da importância da participação e em nenhuma delas trata da
prestação de contas, o que demonstra a completa ineficácia da atuação do conselho
(BARRA DA ESTIVA, 1997 -2005, p. 1 -14; MAIQUINIQUE, 2003 – 2005,s/p) .

Desse modo, constata-se que o acompanhamento e o controle social da execução
do PNAE em Barra da Estiva eram limitados, e em Maiquinique completamente
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inexistentes e que, apesar da existência legal do CAE, seu funcionamento era
incipiente e não cumpria com sua função social.

4.1.4 Livro Didático

Depois de traçar algumas características do Programa do Livro Didático e de sua
implementação, é analisado a sua materialização nos municípios de Barra da Estiva
e Maiquinique, destacando as escolas pesquisadas, mediante pressupostos como:
critérios para escolha do livro didático, adequação do livro à realidade local,
atendimento a todos os alunos e distribuição em tempo hábil.

O Programa do Livro Didático, um dos programas suplementares ao ensino,
estabelecidos pela Constituição Federal no Art. 208, inciso VII, retificados pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, no Art. 4º, inciso
VIII, como estratégia para garantir a prioridade de universalização, valorização e
melhoria da Educação Básica bem como as condições para o acesso e a
permanência dos alunos na escola, é executado pelo governo federal através de três
programas: o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional do
Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e o Programa Nacional do Livro
Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA). Neste trabalho, trata-se
de analisar o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tendo em vista que o seu
foco é a segunda fase do ensino fundamental (BRASIL, 2008; p.136; 1996a).

A preocupação com o livro didático no Brasil se inicia em 1929, quando é criado o
Instituto Nacional do Livro (INL) com o intuito de dar maior legitimação ao livro
didático nacional. Em 1938, por meio do Decreto-Lei nº 1.006/1938, de 26 de
dezembro de 1938, é instituído a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD),
contribuindo para a legalização e controle de produção do livro didático no País
(BRASIL/FNDE, s/d).

Segundo Núñez et al, (2003, p. 1), já nessa época, “[...] o livro era considerado uma
ferramenta da educação política e ideológica, sendo caracterizado o Estado como
censor no uso desse material didático”.
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Em 1966, mediante um acordo entre o Ministério da Educação (MEC) e a Agência
Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) é criada a
Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), com a finalidade de
coordenar as ações de produção, edição e distribuição do livro didático. Esse acordo
garantiu recursos suficientes para a distribuição gratuita pelo MEC de 51 milhões de
livros no período de três anos (BRASIL/FNDE, s/d).

É em 1985 que o PNLD é criado pelo Decreto nº 91.542/1985, de 19 de agosto de
1985, trazendo uma série de mudanças no programa do livro, entre elas: indicação
do livro didático pelos professores; abolição do livro descartável e adoção de sua
reutilização; fim da participação financeira dos estados, passando o controle do
processo decisório para a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE); e extensão
da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias
(BRASIL/FNDE, s/d).

Em 1987 é extinta a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) assume a responsabilidade pela
política de execução do PNLD. A partir desse ano, o programa é ampliado e o
Ministério da Educação passa a adquirir, de forma continuada, livros didáticos de
alfabetização, língua portuguesa, matemática, ciências, estudos sociais, história e
geografia para todos os alunos de 1ª a 8ª série do ensino fundamental público
(BRASIL/FNDE, s/d).

O PNLD, de acordo com o Decreto nº 91.542/1985, de 19 de agosto de 1985, que o
instituiu, tem como finalidade distribuir, gratuitamente, livros escolares e obras
didáticas de qualidade abrangendo os diversos componentes curriculares, para
atender aos estudantes do ensino fundamental matriculados nas escolas das redes
federal, estadual e municipal de educação (BRASIL, 1985, p. 12178).

Também passaram a ser distribuídos dicionários da língua portuguesa para os
alunos matriculados no ensino fundamental a partir do ano 2000, e em 2005 as
obras passam a ser adequadas ao nível de ensino dos estudantes.
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O Programa é executado em várias etapas que começam com a inscrição das
editoras, triagem e avaliação das obras pela Secretaria de Educação Básica/MEC,
escolha por processo democrático dos professores e diretores a partir de um guia do
livro didático, aquisição depois de pedido dos professores, produção e distribuição
nas escolas pela Empresa Brasileiras de Correios e Telégrafos. Os estudantes
recebem os exemplares por componente curricular que serão utilizados durante o
respectivo ano letivo e cada livro pode ser reutilizado por três anos consecutivos,
beneficiando vários estudantes nos anos subsequentes. Para participar do programa
as escolas das redes federal, estaduais e municipais, cadastradas no censo escolar,
assinam uma única vez um termo de adesão que é enviado ao FNDE, órgão
responsável pela sua execução centralizada (BRASIL/FNDE, s/d, BRASIL, 2004a).

Conforme dados do FNDE, entre os anos de 1996 e 2004, o PNLD distribuiu 851,0
(oitocentos e cinquenta e um) milhões de unidades de livros para utilização nos anos
de 1997 a 2005; e, entre os anos de 2001 e 2004, foram distribuídos 38,2 (trinta e
oito vírgula dois) milhões de dicionários da língua portuguesa, atingindo uma média
de 31,0 (trinta e um) milhões de alunos matriculados em cerca de 163,2 (cento e
sessenta e três vírgula dois) mil escolas, totalizando um investimento de quase
oitocentos e noventa milhões de reais, como pode ser verificado no quadro abaixo
(BRASIL/FNDE, s/d).

QUADRO XXV
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO
ALUNOS E ESCOLAS BENEFICIADAS/QUANTIDADE DE OBRAS E VALORES
BRASIL: AQUISIÇÃO 1996 - 2004
Ano de
aquisição
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
MÉDIA/
TOTAL

Ano/
PNLD
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Alunos
Beneficiados
30.565.229
22.920.522
32.927.703
33.459.900
32.523.494
31.942.076
31.966.753
31.911.098
30.837.947
31.006.080

FONTE: BRASIL/FNDE, s/d. Elaborado pelo autor

Escolas
Beneficiadas
179.133
169.953
169.949
165.495
163.368
162.394
159.228
149.968
149.968
163.273

Livros
84.732.227
84.254.768
109.159.542
72.616.050
110.052.003
110.555.046
52.496.832
116.030.521
111.189.126
851.086.115

Dicionários

20.231.351
10.140.546
4.528.041
3.349.920

38.249.858

Valor (R$)
84.732.227
84.254.768
109.159.542
72.616.050
130.283.354
120.695.592
57.024.873
119.380.441
111.189.126
889.335.973
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Na Bahia, o programa é executado na rede estadual nos mesmos moldes descritos,
atendendo diretamente a todas as escolas da rede. Conforme dados do FNDE, nos
últimos três anos do período pesquisado, entre 2003 e 2005, o PNLD distribuiu 30,1
(trinta vírgula um) milhões de unidades de livros e, nos anos de 2003 e 2004, foram
distribuídos cerca de 871 (oitocentos e setenta e um) mil dicionários da língua
portuguesa, beneficiando uma média de 3,1 (três vírgula um) milhões de estudantes
matriculados na rede, como pode ser observado no quadro abaixo (BRASIL/FNDE,
s/d).

QUADRO XXVI
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO
ALUNOS E ESCOLAS BENEFICIADAS/QUANTIDADE DE OBRAS
BAHIA: AQUISIÇÃO 2003 - 2005
ANO
2003
2004
2005
MÉDIA/
TOTAL

Alunos
beneficiados

Escolas
Beneficiadas

3.422.931
3.326.455
2.818.503

24.282
21.633
-------

3.189.296

22.958

Livros

Dicionários

TOTAL

6.219.417
13.377.907
10.513.828

527.830
343.406
---------

6.747.247
13.721.313
10.562.481

30.111.152

871.236

31.031.041

FONTE: BRASIL/FNDE, s/d. Elaborado pelo autor

A Secretaria Estadual da Educação também é responsável por organizar e distribuir,
como em outros estados, uma reserva técnica de cerca de 3% (três por cento) em
cima do número de alunos informados pelo censo escolar do ano anterior, com a
finalidade de constituir um acervo de emergência para suprir a necessidade de livros
para alunos matriculados após o censo ou socorrer as escolas que receberam
quantidade insuficiente. A reserva é constituída pelos dois títulos, de cada disciplina,
mais escolhidos no Estado (BAHIA/SEC, s/d).

Tanto em Barra da Estiva quanto em Maiquinique todas as escolas das duas redes
participam do PNLD e recebem os livros didáticos conforme parâmetros
estabelecidos em nível nacional, e aqui é analisado como o programa é executado
nesses municípios, destacando-se a influência das editoras, as características e os
critérios utilizados no processo de escolha do livro didático.

Entre os anos de 2005 e 2007, O PNLD atendeu em Barra da Estiva um total de
4.888 alunos de 5ª a 8ª série do ensino fundamental, distribuindo 24.439 livros e em
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Maiquinique, no mesmo período, foram atendidos 2.887 alunos de 5ª a 8ª série do
ensino fundamental e distribuídos 14.435 livros (BRASIL/FNDE, 2005 -2007).

No processo de escolha dos livros nos dois municípios, principalmente nas escolas
pesquisadas, observa-se que essa escolha é feita a partir dos exemplares e
catálogos que são enviados pelas editoras, sem se levar muito em conta o Guia do
Livro Didático enviado pelo MEC/FNDE para esse fim.

Os gestores das duas

secretárias de educação, bem como os diretores que geriram as escolas no período
pesquisado, foram unânimes em afirmar que as escolhas eram feitas a partir do que
era enviado pelas editoras, conforme depoimento da Secretária B, de Barra da
Estiva: “este ano a gente até convidou pra participar da jornada pedagógica, a FTD e
a Ática”; do Secretário E, de Maiquinique: “os professores [...] pegavam todos os
livros que vinham e tentavam decidir qual a primeira opção e segunda opção”; e do
Diretor IV, do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira: “vinham
aqueles catálogos e aí eles [professores] viam os livros, a editora também mandava
e aí eles iam escolhendo por área”.

Para Costa Val, que pesquisou a escolha do livro didático em 24 escolas espalhadas
pelo Brasil, as editoras buscam os mais variados artifícios para interferir no processo
de escolha dos livros, inclusive oferecendo brindes aos professores e oferecendo
assessorias. Segunda a autora,
O fator mais recorrente na escolha de livros didáticos, entre as escolas
visitadas, e decisivo na configuração do processo, é que a escolha se faz,
fundamentalmente, com base no exame de livros fornecidos pelas editoras,
e não pela consulta ao Guia elaborado pelo MEC - isso é o que ocorre em
23 (96%) dos 24 casos estudados (COSTA VAL, 2002, p. 8).

Como se percebe, as editoras exercem uma influência grande nas escolhas dos
livros didáticos pelos professores, divulgando as obras, preparando cursos e
proporcionando consultorias. Apesar disso, a escolha dos livros é feita de forma
coletiva nas duas escolas pesquisadas, em geral, a partir de reuniões com o corpo
docente por área ou por série, sob a coordenação do diretor ou coordenador
pedagógico, é feita a avaliação dos livros disponíveis e a escolha das duas opções.
A Secretária F, de Maiquinique, afirmou que
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Reunia com os professores, o MEC sempre mandou, deu um tempo, um
espaço pra gente fazer essa escolha, mas o material pra ser pesquisado,
avaliado é muito pouco, quando a gente recebe já é em cima e aí o
professor senta pra fazer avaliação do livro, pra fazer a escolha, mas
sempre é assim, você põe duas opções [...].

Conforme a Diretora III, do Colégio Pe. Vergílio Zoopi, “a escolha do livro didático
era feito em conjunto com os professores, a gente sentava, via todos os livros que
estavam à disposição e escolhia o melhor, que mais se identificava com a nossa
realidade”. O Diretor VI, do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira,
disse que “faz uma reunião com os alunos, professores, escolhe juntamente com
todo o grupo aquele livro e aí vai duas escolhas [para o FNDE] e ai vem o livro
didático”.

Verifica-se que nesse aspecto as duas escolas processam de acordo com as
orientações emanadas no Guia do Livro Didático que preceitua o seguinte:
[...] a escolha resultante de discussão e consenso torna-se um excelente
recurso para fortalecer o trabalho coletivo e para ajudar tanto a construir
quanto a “fazer acontecer” o projeto pedagógico e curricular da escola. E
não podemos esquecer que essas práticas são fundamentais para criar e
alimentar a cultura que dá vida a uma escola (BRASIL, 2006, p.14).

A participação ativa do professor na escolha do livro didático é de vital importância
para o processo ensino aprendizagem, para a implementação do projeto político
pedagógico e para o fortalecimento da gestão democrática da escola. Núñez et al,
seguindo essa mesma linha de raciocínio, afirma que:
Como é preconizado nos principais objetivos do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) se faz necessária a participação ativa e democrática do
professor no processo de seleção dos mesmos. Essa situação exige do
professor(a) possuir determinados saberes, critérios, competências, etc.
para poder realizar em conjunto uma escolha com seus colegas de trabalho
(NÙÑEZ et al, 2003, p. 2).

Nota-se que, conforme as falas dos entrevistados, a partir desse trabalho coletivo, a
comunidade escolar refletia sobre os principais critérios para escolha dos livros
didáticos que são, geralmente, nas duas escolas estudadas, a realidade dos
estudantes, as necessidades da região, a matriz curricular da escola e a qualidade
dos livros. Um dos diretores do Colégio Pe. Vergílio Zoopi, de Barra da Estiva, assim
declarou:
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A gente traça um perfil de acordo com a nossa matriz curricular e quais
daqueles se encaixam, porque a matriz foi construída com todos os
professores do município, então atendia várias diversidades, também locais
e diversidades também com relação aos alunos da zona rural.

A secretária C, de Maiquinique, ao tratar da escolha do livro didático disse que,
[...] observava os critérios na questão que tava dentro da nossa realidade,
observando se a qualidade dos livros era boa, se tava dentro do que a
gente tava pensando para as crianças, se tinha principalmente a questão da
reflexão, se levava a criança a pensar, responder com a sua própria
palavra, a gente sempre deu ênfase a essas coisas e ai alguns livros eram
escolhidos e depois eram votados. A gente escolhia o que era melhor para
as escolas, para cada série.

Segundo os depoimentos nas duas escolas pesquisadas, o livro chega em
quantidade suficiente para atender a todos os alunos de acordo com os vários
componentes curriculares e em tempo hábil, dentro do cronograma estabelecido
pelo MEC, sendo que algumas vezes nem sempre vem conforme o livro escolhido
nas duas opções enviadas para o FNDE, e, quando isso acontece, é feito um
remanejamento com outras escolas do município.

Apesar de todos os alunos receberem o livro didático nas duas escolas, 80% (oitenta
por cento) dos professores do Colégio Pe. Vergílio Zoopi, de Barra da Estiva,
responderam que dentre outros recursos didáticos usam o livro como material de
aula, enquanto que no Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, de
Maiquinique, apenas 26 % (vinte e seis por cento) dos professores que responderam
o questionário apontaram que utilizam o livro como recurso em sala de aula.

Assim, pode-se verificar que o processo democrático e criterioso de escolha do livro
didático acrescido de seu bom uso em sala de aula é um diferencial que impacta
positivamente nos resultados do IDEB em Barra da Estiva. Para Núñez et al, o uso
do livro didático como recurso de ensino, ao lado de outros materiais, constitui-se
como instrumento fundamental para o processo ensino aprendizagem. Para a
autora, “embora o desenvolvimento das novas tecnologias, da mídia, dos textos
digitais, uma Região como a Nordeste do Brasil, o livro didático continua sendo o
mais fiel aliado do professor e um recurso imprescindível para os alunos” (NÙÑEZ et
al, 2003, p. 2).
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Portanto, não basta escolher bem o livro didático, de forma democrática e usando
critérios bem estabelecidos, se ele não for um aliado do professor na sala de aula
para garantir aos estudantes o direito à aprendizagem e, para tanto, o professor
deve ter uma boa formação para desenvolver essa atividade.

4.2 O IDEB E AS PRÁTICAS PEDÁGÓGICAS DO COLÉGIO PE. VIRGILIO ZOOPI
E DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL NATANIEL SOUZA SILVEIRA

Analisado o perfil dos municípios pesquisados, a concepção dos seus gestores e os
principais programas implementados na área da educação, chama atenção do
pesquisador as práticas pedagógicas desenvolvidas no chão das escolas
pesquisadas que podem se constituir num diferencial na avaliação do IDEB. A
relevância dada a essas práticas foi detectada no decorrer da pesquisa quando se
observou o compromisso dos profissionais da educação dos dois municípios, apesar
das condições de trabalho muitas vezes adversas.

Para tanto, esta análise se pauta em alguns indicadores como: existência de Projeto
Político Pedagógico (PPP) nas escolas e grau de participação dos professores na
sua elaboração; proposta curricular adequada à realidade das escolas; utilização
dos indicadores educacionais e avaliações do MEC no processo de planejamento;
presença de coordenadores pedagógicos nas escolas; reuniões pedagógicas e
horários de trabalho pedagógico assegurados para planejamento e estudos;
rotatividade e frequência de professores; existência de recursos didáticos de
qualidade na escola; existência de atividades de reforço no contra-turno aos alunos
que apresentam dificuldade de aprendizagem; sistemáticas de avaliação da
aprendizagem dos estudantes; e estímulo às práticas pedagógicas fora do espaço
escolar envolvendo a comunidade.

A preocupação com o Projeto Político Pedagógico (PPP), como instrumento de
organização escolar, no Colégio Pe. Vergílio Zoopi (foto 3), em Barra da Estiva, foi
uma constante desde a sua municipalização em 2002, quando começou a ser
elaborado o primeiro PPP, conforme depoimento do Diretor II:
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[...] a gente começou a se reunir com o representante dos pais, com o
representante dos alunos, com os professores e, primeiro, a gente procurou
saber o que era o projeto político pedagógico, qual a sua finalidade, enfim, a
partir dessa tomada de consciência, a gente então começou a elaborar um
projeto e ele foi nascendo.

No entanto, de acordo com a Diretora III, ao mudar a gestão no início de 2005,
muitos dos documentos do Colégio não foram encontrados nos arquivos e entre
eles, o PPP. Assim, foi iniciado um novo trabalho de elaboração coletiva do projeto
pedagógico da escola.

FOTO 3
COLÉGIO MUNICIPAL PADRE VERGÍLIO ZOPPI
BARRA DA ESTIVA - BAHIA

FONTE: Pesquisa de campo. Pelo autor em 14 fev. 2008.

No questionário aplicado aos professores do Colégio Pe. Vergílio Zoopi, foi
verificado que 100% (cem por cento) dos investigados responderam que o PPP está
em processo de construção, com a participação de toda a comunidade escolar sob
diretrizes da própria escola e da Secretaria Municipal da Educação.

O Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira (foto 4), em Maiquinique,
também chegou a elaborar o PPP, conforme depoimentos dos secretários e
diretores entrevistados. Eles afirmaram que sempre recorriam à Diretoria Regional
de Educação do Estado, DIREC 14, na busca de orientações para a sua elaboração.
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Os professores que responderam o questionário de pesquisa também foram
unânimes em afirmar que a escola elaborou seu PPP, também com a participação
de toda a comunidade escolar. 50% (cinqüenta por cento) dos questionados
responderam que o projeto pedagógico é frequentemente consultado pela direção,
coordenação e professores. Também segundo 50% (cinqüenta por cento) dos
professores, as diretrizes para elaboração do PPP emanaram da própria escola,
contradizendo a posição dos gestores que afirmaram orientação a partir do apoio da
DIREC 14.

FOTO 4
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL NATANIEL SOUZA SILVEIRA
MAIQUINIQUE - BAHIA

FONTE: Pesquisa de campo. Pelo autor em 03 jul. 2009.

O projeto político-pedagógico expressa o modo de pensar da comunidade escolar e
norteia as atividades pedagógicas e administrativas da escola ao definir a visão
geral que ela idealiza, além de seus objetivos, metas e estratégias permanentes.
Para Jesus,
O projeto político-pedagógico orienta atitudes, posturas e práticas que se
desenvolvem no ambiente escolar, ou seja, orienta a construção da própria
realidade escolar. [...] expressa os modos de pensar e agir dos atores que
participam da sua elaboração, expressa a cultura da escola e, ao mesmo
tempo, contribui para transformá-la (JESUS, 2007, p. 104)

Segundo Betini (2005, p. 38-39), o PPP é político porque norteia as opções de
formação do cidadão e é pedagógico porque orienta as ações didático-pedagógicas
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que contribuem para a escola alcançar sua finalidade educativa. Segundo o autor, “a
importância do projeto político-pedagógico está no fato de que ele passa a ser uma
direção, um rumo para as ações da escola. É uma ação intencional que deve ser
definida coletivamente, com conseqüente compromisso coletivo”

Desta forma, constata-se que o PPP, nas duas escolas pesquisadas, ainda não se
constituiu como instrumento norteador das ações educativas da escola e da prática
pedagógica dos professores, apesar da existência de um processo de discussão em
torno do tema, mas ainda se encontra num estágio incipiente de elaboração ou de
consulta como elemento balizador do trabalho pedagógico. Acredita-se que falta um
empenho maior por parte do órgão dirigente da educação nos municípios no sentido
de dar as diretrizes gerais, orientar, acompanhar e avaliar o processo de elaboração
e/ou revisão do PPP, bem como de sua implementação.

Com relação à proposta curricular, as duas escolas pesquisadas limitam-se a seguir
o conjunto de disciplinas definidas pela Secretaria Municipal de Educação e os
conteúdos a serem trabalhados na sala de aula sem desenvolver uma concepção
mais ampla de currículo. Isso ficou claro nas falas dos gestores das secretarias
municipais de educação, dos dois municípios, ao serem indagados se o currículo
contemplava os interesses dos alunos e a realidade da comunidade. Eles
responderam que o currículo era composto pela parte nacional comum, que abriga
as disciplinas clássicas, e pela parte diversificada, onde eram definidas as
disciplinas que tinham a ver com as demandas regionais.

O currículo é a alma e a razão de ser da escola porque define o que, o porquê e o
como ensinar, mas não pode ser reduzido aos conteúdos e programas, pois,
segundo Arroyo, o currículo assim entendido se torna uma referência externa que
invade a prática pedagógica dos professores e freia seu potencial de criar novas
atividades e espaços educativos. Segundo o autor,
“Há uma tensão entre o currículo, entendido como o conjunto ordenado de
conteúdos a ensinar e aprender, e as condições, a concretude do conjunto
de estruturas, tempos, espaços, práticas por meio das quais os professores
tentam cumprir a função intelectual, cultural e socializadora da escola
(ARROYO, 2006, p. 162).
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É evidente que as duas escolas necessitam avançar numa concepção mais plural de
currículo que contemple as experiências dos professores e as práticas inovadoras
existentes no interior da escola e possibilite uma aprendizagem significativa e
contextualizada.

No que se refere ao processo de planejamento, cerca de 90% (noventa por cento)
dos professores do Colégio Pe. Vergílio Zoopi responderam que a escola se utiliza
de indicadores como índice de aprovação, reprovação, evasão e o próprio IDEB
para planejar suas atividades, como comenta a professora X: “a direção apresenta
os dados obtidos no decorrer do ano e com base nesses dados, os educadores
buscam novas estratégias para sanar as dificuldades apresentadas”. No entanto, no
Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, apenas um pouco mais da
metade dos professores questionados afirmaram a utilização dos indicadores
educacionais no processo de planejamento. Destaca-se que os dirigentes dessa
escola, nas suas falas, fizeram referências à análise dos resultados do IDEB,
visando aprimorar as praticas pedagógicas da unidade escolar.

As duas escolas dispõem de coordenação pedagógica para orientar o planejamento
e as ações pedagógicas, no entanto, 90% (noventa por cento) dos professores do
Colégio Pe. Vergílio Zoopi responderam que o planejamento é feito coletivamente
por toda a comunidade escolar, enquanto que no Centro Educacional Municipal
Nataniel Souza Silveira, apenas 47% (quarenta e sete por cento) confirmaram o
planejamento coletivo, apesar da maioria dos professores questionados, nas duas
escolas, ressaltarem que recebem sistematicamente apoio e orientação da
coordenação pedagógica no desenvolvimento de sua prática pedagógica.

As duas escolas estudadas realizam reuniões pedagógicas periódicas para
planejamento e estudos, sendo uma no início do ano - a semana pedagógica – e,
geralmente, ao final de cada unidade e semanalmente durante o horário de atividade
complementar (AC). Segundo o Diretor II, do Colégio Pe. Vergílio Zoopi,
[...] os professores, dentro das suas áreas e séries, já desencadeavam o
seu planejamento para o ano letivo, planejamento esse que era
acompanhado e avaliado periodicamente ao final de cada unidade e dentro
da hora da atividade complementar, a gente tinha uma organização do
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horário e dentro do possível, coincidia com os professores da mesma área
[...], então isso gerava um intercâmbio.

Nas duas escolas os professores têm garantido cerca de 20% (vinte por cento) da
carga horária semanal para realização do AC, conforme depoimento dos gestores
das Secretárias Municipais e das escolas pesquisadas, apesar do Plano de Carreira
dos municípios não estabelecer tal garantia.

No entanto, 100% (cem por cento) dos professores do Colégio Pe. Vergílio Zoopi,
afirmaram que os horários de AC acontecem regulamente dentro da carga horária e
são utilizados para planejamento das aulas e atividades, pesquisas e estudos,
enquanto que no Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, 79%
(setenta e nove por cento) responderam que o AC acontece, de fato, também para
planejamento e estudos.

No que se refere à frequência dos professores, os dirigentes do Colégio Pe. Vergílio
Zoopi, em Barra da Estiva, foram unânimes em afirmar o compromisso e a
responsabilidade dos professores no cumprimento de suas atividades educativas na
escola. No Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, em Maiquinique, a
frequência também era considerada boa e o Diretor IV destaca que, mesmo nos
períodos com atrasos de pagamento dos salários, não se observava desmotivação
dos professores na sala de aula. Quanto à rotatividade, os dirigentes das duas
escolas pesquisadas afirmaram que quase não havia mudanças no quadro de
professores, ressaltando que em Maiquinique as poucas mudanças ocorriam por
interferência política com os professores que não eram concursados. Tanto no
Colégio Pe. Vergílio Zoopi quanto no Centro Educacional Municipal Nataniel Souza
Silveira, mais de 50% (cinqüenta por cento) dos professores do ensino fundamental
II, que corresponde da quinta a oitava série, têm mais de 5 (cinco) anos de lotação
na unidade escolar.

Com relação aos recursos didáticos, as duas escolas os dispõem em número
insuficiente, apenas dos recursos básicos como retroprojetor, televisão e DVD, micro
system, alguns poucos computadores, mapas e livros didáticos. Durante o período
estudado, as escolas tinham biblioteca precária e não tinham laboratório de
informática e nem de ciências. Esses recursos são utilizados em sala específica,
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conforme programação feita pelos professores em conjunto com a coordenação e/ou
direção. O Diretor II, do Colégio Pe. Vergílio Zoopi comentou como vencer as
limitações de recursos didáticos:
[...] como vencer essas limitações de recursos? era através da criatividade.
Os nossos professores eram muito incentivados a trabalhar com materiais
reutilizáveis ou reciclados como é chamado, então, por exemplo, as séries
iniciais que requeriam essa diversidade de recursos, concretos, maleáveis,
isso era conseguido com reciclagem, enfim, de vez em quando os próprios
pais também contribuíam.

Percebe-se essa criatividade dos professores do Colégio Pe. Vergílio Zoopi, nas
respostas dadas a essa questão, quando citaram o uso de jornais, revistas, sucatas,
cartazes, enquanto os professores do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza
Silveira citaram apenas os recursos básicos de que a escola dispõe. Chama atenção
também o fato de que 80% (oitenta por cento) dos professores do Colégio Pe.
Vergílio Zoopi, responderam que usam o livro didático como material de aula,
enquanto que na escola de Maiquinique, apenas 26% dos professores disseram que
usam o livro como recurso em sala de aula.
No que diz respeito à existência de atividades de reforço no contraturno, constata-se, a
partir dos depoimentos dos dirigentes municipais de educação e dos gestores das escolas
investigadas, que no Colégio Pe. Vergílio Zoopi foram desenvolvidas atividades de

reforço, no contraturno, para os alunos que apresentavam dificuldades na
aprendizagem. Essas atividades eram desenvolvidas pelos alunos do ensino médio
normal que cumpriam parte do estágio obrigatório nesse projeto de reforço. O
Diretor II, assim explica o funcionamento do projeto que teve continuidade mesmo
depois de sua gestão:
Um outro projeto que nós fizemos foi um projeto de reforço, no turno oposto.
Como nós tínhamos o curso médio normal e esses alunos precisavam de
uma carga horária de estágio obrigatório, então nós elaboramos um projeto
em que esses alunos já cumpriam parte da sua carga horária de estágio,
prestando aulas de reforço para os alunos com dificuldade.

Os professores, indagados sobre a melhoria da aprendizagem dos alunos, fizeram
referência também aos projetos interdisciplinares que eram desenvolvidos no
contraturno.
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No entanto, essa prática de atividades de reforço não foi confirmada com clareza no
Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, em Maiquinique, tendo em
vista que nas entrevistas, os gestores quase não abordaram sobre as atividades de
melhoria da aprendizagem dos alunos, inclusive, os diretores VI e VII afirmaram a
não existência de atividades de reforço. Os professores, por sua vez, citaram a
realização de oficinas e eventos, mas não destacaram se eram realizados no turno
oposto.

Quanto à avaliação da aprendizagem dos estudantes, verificou-se que o Colégio Pe.
Vergílio Zoopi adota a sistemática de avaliação por unidade, mediante a aplicação
de mecanismos como provas, testes, observações de atividades, análise de
relatórios individuais, atividades em grupo e autoavaliação. Adota os critérios de
avaliação processual e acumulativa. Segundo 65% (sessenta e cinco por cento) dos
professores questionados, a escola adota critérios claros de avaliação elaborados
pela própria escola. Para os alunos que não alcançam resultados satisfatórios é feita
uma recuperação paralela ao final de cada unidade, com intervenções de reforço.
Conforme 80% (oitenta por cento) dos professores dessa escola, os alunos que
obtém os melhores resultados recebem estímulos por meio de premiações com
medalhas, brindes e conversas com a família do aluno. A Unidade escolar realiza
conselho de classe ao final de cada bimestre e ao final do ano letivo.

No Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, a avaliação também é
feita por unidade mediante mecanismos como provas, testes, observações de
atividades, análise de relatórios individuais, atividades em grupo e autoavaliação.
Conforme 89% (oitenta e nove por cento) dos professores que responderam o
questionário de pesquisa, a escola adota critérios claros estabelecidos pela própria
escola como avaliação processual, somatória, onde uma unidade ajuda a outra. No
entanto, para os alunos que não alcançam resultados satisfatórios é feita apenas
recuperação final e o conselho de classe é realizado somente ao final do ano letivo,
após a recuperação final. Vale ressaltar que foi adotado durante um ano a
recuperação paralela, mas, conforme o Diretor VII, não foi alcançado o resultado
esperado:
[...] nós ainda fizemos a paralela como uma maneira de tentar recuperar os
alunos que no inicio do ano letivo perderam, mas infelizmente o aluno não
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se interessou muito, é como se eles não achassem que fosse importante e
a aprovação não foi como nós esperávamos [...].

Para Portela e Atta, a sistemática de avaliação e a clareza de critérios se constituem
indicadores importantes de uma escola eficaz.Elas defendem a avaliação contínua e
a recuperação paralela como um processo integrante do cotidiano da escola.
Segundo as autoras,
O tipo de avaliação que a escola faz do desempenho dos seus alunos indica
a sua eficácia. [...] Uma escola eficaz evita o fracasso escolar de seus
alunos pelo acompanhamento contínuo e pela identificação imediata das
dificuldades que merecem atenção especial. Assim, o processo de
recuperação paralela faz parte do cotidiano da escola e não ocorres apenas
ao final das unidades ou período letivo (PORTELA e ATTA, 2007, p. 53).

Desta forma, levando-se em consideração a discussão das autoras, nota-se que o
Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira tem comprometido os
resultados avaliativos de seus alunos por não fazer essa identificação imediata das
dificuldades de aprendizagem e a necessária intervenção para garantir aos alunos o
processo de avanço nos seus estudos, impactando nos resultados do IDEB.

De acordo com as falas dos dirigentes entrevistados nas duas escolas estudadas,
existe um estímulo às práticas pedagógicas fora do espaço escolar envolvendo a
comunidade. Essas práticas podem ser verificadas nos projetos interdisciplinares,
nas feiras de ciências, nas gincanas, nas festas e comemorações das datas
significativas da escola. A maioria dos professores questionados ressaltou a
relevância dessas experiências como estímulo à aprendizagem significativa e como
elemento motivador da participação dos pais na vida da escola. O Diretor II, do
Colégio Pe. Vergílio Zoopi, destacou o aspecto positivo da participação da
comunidade:
[...] como nós nascemos sob os pilares de uma escola filantrópica, com
caráter particular que era a CNEC, então a gente herdou esse aspecto
positivo da participação da comunidade, a tendência de uma escola
particular, por haver um investimento financeiro por parte dos pais, é de que
eles estejam mais presentes, estejam acompanhando o dia a dia da escola
e a gente herdou isso, deu continuidade e ampliou. Então, nunca tivemos
dificuldade com relação à participação da família na escola e, por isso
mesmo, é que nós tivemos a oportunidade de aproveitar inclusive finais de
semana para realizar eventos e oficinas na escola e que os pais
participavam.
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Os dirigentes das escolas destacaram também as reuniões de pais e mestres ao
final de cada unidade e ao final do ano como aspecto relevante para o
acompanhamento da vida acadêmica dos educandos.

No entanto, observa-se que o grau de participação dos pais no Colégio Pe. Vergílio
Zoopi é maior exatamente por conta da própria origem da escola, isto é, uma escola
comunitária que se transforma em escola municipal.
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CONCLUSÃO

Os resultados do IDEB/2005, divulgados em 2007, como também os resultados de
2007, divulgados em 2008, revelam o quadro da educação no Brasil e na Bahia e
apontam para a necessidade de intervenções imediatas e em longo prazo que
revertam essa situação e promovam o desenvolvimento dos sistemas de ensino com
vistas a uma educação básica de qualidade socialmente referenciada, voltada para a
formação integral do ser humano e integrada às dimensões éticas, políticas,
culturais e sociais nas quais os sujeitos estão inseridos.

Esta pesquisa procurou mostrar quais os fatores que influenciaram as políticas
públicas educacionais implementadas nos municípios de Barra da Estiva e
Maiquinique que favoreceram resultados tão distintos no desempenho educacional
desses municípios, a partir de reflexões e inferências sobre os dados levantados na
análise documental e nas entrevistas com os atores envolvidos com a temática
pautada, buscando proporcionar aos mesmos um referencial para o aprimoramento
de suas práticas e o fortalecimento de suas políticas públicas educacionais no
âmbito municipal.

O relatório de pesquisa foi apresentado em quatro capítulos contemplando o
referencial teórico, a apresentação do Índice de desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) e as dimensões de análise estabelecidas para esta investigação:
características do município, gestão do sistema escolar, materialização das políticas
educacionais e práticas pedagógicas, estabelecidas a partir das hipóteses
levantadas para este estudo.

Assim, no primeiro capítulo foi traçada a fundamentação teórica considerada
necessária para a avaliação dos resultados do IDEB, destacando as contribuições
de diversos estudiosos sobre a conceituação de políticas públicas, como o conjunto
de diretrizes que norteiam as ações governamentais visando responder as
demandas oriundas da sociedade, mediante a alocação de recursos públicos em
programas e projetos voltados para os interesses dos atores sociais demandantes.
Definiu-se, também, a política pública educacional como uma política pública de
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cunho social, que estabelece as diretrizes e normas que norteiam as ações
educativas, por meio de programas e projetos, no âmbito dos sistemas de ensino; e
o seu processo de avaliação deve proporcionar aos gestores, formuladores e
implementadores dos programas e projetos educacionais, o conhecimento
necessário para a tomada de decisões, levando-se em consideração as
características contextuais nas quais a política pública está inserida, a gestão do
sistema escolar, a materialização dos programas e projetos, bem como as práticas
pedagógicas desenvolvidas na escola.

No segundo capítulo, destacou-se as características do contexto no qual foram
pensadas e implementadas as políticas públicas educacionais no Brasil e na Bahia,
a partir dos anos de 1990, refletindo-se sobre a influência das ideias neoliberais e do
processo de globalização na reforma do aparelho de estado brasileiro e,
consequentemente, nas reformas educacionais pautadas pelas orientações dos
organismos

internacionais,

voltadas

para

a

‘descentralização’,

(leia-se

desconcentração) e municipalização das ações educativas. Constatou-se que esse
contexto suscitou o aprimoramento do processo de avaliação das políticas
educacionais, que culminou com o lançamento do IDEB, em 2007, como uma
estratégia de avaliação mais ampla que contemplasse, em um só indicador, a
combinação entre as médias de desempenho das provas padronizadas (SAEB e
Prova Brasil) e as taxas de rendimento escolar (taxa de aprovação, reprovação e
abandono), estabelecendo metas para cada rede e nível de ensino, a cada dois
anos até 2021.

No terceiro capítulo, foram caracterizados os municípios pesquisados, levantando-se
os aspectos geográfico-históricos, econômicos, sócio-políticos e educacional e
constatou-se que são municípios marcados por grandes desigualdades sociais,
concentração de renda e um acentuado nível de pobreza, com características
educacionais semelhantes em termos de clientela e diferentes resultados de
desempenho. Neste capítulo, buscou-se traçar a concepção dos gestores de Barra
da Estiva e Maiquinique, no período de 1997 a 2005, sobre as políticas públicas de
educação implementadas e seu processo de materialização, no âmbito desses
municípios. Chegou-se a conclusão que eles possuem um perfil político-partidário
semelhante, bem como princípios de gestão referentes à autonomia, transparência,
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planejamento e participação da comunidade, apesar de uma formação acadêmica
diferenciada, o que pode ter proporcionado um olhar distinto em Barra da Estiva no
tocante à educação como prioridade, visto que os gestores, desse período, tinham
formação em magistério. Outro aspecto observado foi a descontinuidade da gestão
em Maiquinique, o que pode ter comprometido as ações educativas implementadas
no município.

No quarto e último capítulo, dedicado ao estudo da materialização das políticas
educacionais nos municípios e escolas pesquisadas e às práticas pedagógicas
desenvolvidas no Colégio Pe. Vergílio Zoopi, em Barra da Estiva e no Centro
Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, em Maiquinique, verificou-se como
os programas e projetos foram materializados e a relevância das práticas
pedagógicas no ‘chão da escola’ para o desenvolvimento educacional.

Desse modo, foi analisada a política de formação e valorização dos trabalhadores
em educação e constatado que em Barra da Estiva foi proporcionado formação para
os professores leigos e, somente em 2005, formação de nível superior na
modalidade à distância, bancada pelos professores com bolsa do município, bem
como algumas iniciativas de formação continuada, enquanto que nenhum
investimento foi feito neste sentido em Maiquinique, destacando que as iniciativas
individuais de formação eram custeadas pelos próprios professores; nos dois
municípios nenhum programa de formação para os profissionais de serviços e apoio
escolar foi implementado e, no geral, esses profissionais não tinham nem ensino
fundamental completo; no tocante ao Plano de Carreira, em Barra da Estiva o
primeiro plano foi aprovado em 2000, ainda que com limitações, enquanto em
Maiquinique o primeiro plano só foi aprovado em 2008.

Foi

analisado

também

nesse

capitulo

a

implementação

dos

programas

suplementares ao ensino, como o programa do transporte escolar, da alimentação
escolar e do livro didático. No primeiro, verificou-se que os dois municípios
implementaram o programa, ressaltando que em Barra da Estiva a partir de 1998 e
em Maiquinique somente a partir de 2001, com recursos oriundos do PNATE e dos
40% (quarenta por cento) do FUNDEF, atendendo as principais localidades da zona
rural. O programa de alimentação escolar também foi implementado nos dois
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municípios, atendendo aos alunos do ensino fundamental, destacando a falta de
acompanhamento sistemático por parte do Conselho de Alimentação Escolar e o
fato de que em Maiquinique a Controladoria Geral da União detectou irregularidades
nos anos de 2002 e 2003, apontando desvio de recursos no valor de R$ 42.346,00
(quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais). E quanto ao programa do
livro didático, os dois municípios recebiam os livros conforme parâmetros
estabelecidos em nível nacional, ressaltando que no Colégio Pe. Vergílio Zoopi, 80%
(oitenta por cento) dos professores afirmam usar o livro como recurso didático e no
Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira, apenas 26% (vinte e seis por
cento) dos professores utilizam o livro.

E, por fim, no que se refere às práticas pedagógicas das duas escolas investigadas,
verificou-se o compromisso dos profissionais da educação, apesar das condições de
trabalho muitas vezes adversas. As duas escolas elaboraram o Projeto Político
Pedagógico (PPP), apesar de sua execução e avaliação serem incipientes; o
planejamento é feito coletivamente, em reuniões pedagógicas, segundo a maioria
dos professores do Vergílio Zoopi e a metade dos professores do Nataniel Silveira;
as duas escolas têm boa frequência e pouca rotatividade de professores e são
dotadas dos principais recursos didáticos; a avaliação da aprendizagem é feita por
unidade e seguem critérios claros, tendo no Zoopi adotado a prática do sistema de
recuperação paralela e no Nataniel a recuperação só acontece no final do ano.

A partir dessa breve descrição do desenvolvimento da pesquisa, pode-se dizer que
foram levantados alguns dos principais fatores que interferem na efetivação das
políticas

públicas

educacionais

e

que

geram

resultados

de

desempenho

diferenciados nos sistemas municipais de ensino estudados, tendo, assim,
alcançado seu principal objetivo, como também a efetivação dos seus objetivos
específicos possibilitou a constatação, no todo ou em parte, das hipóteses aqui
estabelecidas.

A primeira hipótese desta pesquisa é de que os resultados do IDEB dos municípios
pesquisados são fortemente influenciados por seus perfis sócio-político e
econômico. Desta forma, pode-se dizer que as características econômicas de Barra
da Estiva, baseada na plantação do café e na pecuária, não levam aos alunos do
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diurno a abandonarem a escola, enquanto que em Maiquinique, a produção de
grafita e a fábrica de calçados muitas vezes têm tirado o aluno da escola,
principalmente das séries finais do ensino fundamental, devido à alteração do turno
de trabalho, haja visto que a taxa de abandono das escolas da zona urbana de Barra
da Estiva, em 2005, é de 3,6% (três vírgula seis por cento) e a de Maiquinique é de
34,9% (trinta e quatro vírgula nove por cento). Do ponto de vista geográfico,
também, Maiqunique é penalizado, devido à dificuldade de acesso dos alunos às
vias principais por onde passa o transporte escolar; do ponto de vista social, a
concentração de renda e a desigualdade social é maior em Maiquinique, com um
percentual de pobres em torno de 62% (sessenta e dois por cento), enquanto que
em Barra da Estiva, o percentual de pobres é em torno de 46% (quarenta e seis por
cento), o que naturalmente influencia no processo ensino-aprendizagem; e, por fim,
a instabilidade política em Maiquinique também comprometeu a implementação das
políticas educacionais, devido à descontinuidade da gestão. Desta forma, conclui-se
que o perfil dos municípios interfere nos resultados do IDEB.

A segunda hipótese afirma que a concepção dos gestores sobre políticas públicas
educacionais influencia no seu processo de formulação e implementação. Ficou
constatado que tanto os gestores de Barra da Estiva quanto os de Maiquinique
apresentam um perfil político-partidário semelhante; os princípios de gestão
adotados referentes à autonomia, à transparência, ao planejamento e à participação
da comunidade também não apresentam muita divergência nos dois municípios; no
entanto, detectou-se que no quesito formação acadêmica existe um diferencial, que
pode ter proporcionado um olhar diferenciado em Barra da Estiva no tocante à
questão da educação como prioridade, visto que os seus gestores, nesse período,
tinham formação em magistério e experiência tanto de sala de aula como de gestão
escolar, enquanto que em Maiquinique, dos cinco gestores, três tinham ensino
médio, dois ensino fundamental e apenas um deles tinha experiência em magistério,
mas administrou num curto espaço de tempo; outro aspecto observado foi a
descontinuidade da gestão em Maiquinique, que em dois períodos de gestão teve
cinco prefeitos, o que pode ter comprometido as ações educativas implementadas
no município e seus resultados, como por exemplo, as informações do censo escolar
de 2005 fornecidas ao INEP na virada da gestão, contendo erros nas informações
das taxas de aprovação, reprovação e abandono. Assim, constata-se que o perfil
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dos gestores e sua concepção sobre a gestão educacional interferem na
implementação das políticas educativas e, consequentemente, nos seus resultados.

A terceira hipótese versa sobre o processo de materialização das políticas
educacionais nas redes e, consequentemente, nas unidades escolares e sua
interferência tanto no rendimento escolar quanto na média de desempenho dos
alunos. Verificou-se essa hipótese a partir da análise da política de formação e
valorização dos trabalhadores em educação e dos programas suplementares ao
ensino, bem como das práticas pedagógicas das escolas pesquisadas.

No tocante à formação, constatou-se que em Barra da Estiva houve formação para
os professores leigos, cursos de formação continuada e formação inicial, licenciatura
plena, para a maioria dos professores da rede a partir de 2005, entretanto, não
impactando nos resultados do IDEB/2005, enquanto que em Maiquinique nenhuma
política de formação foi desenvolvida, a não ser alguns poucos casos de iniciativa
individual. E quanto à valorização do magistério, Barra da Estiva tinha plano de
carreira aprovado desde o ano 2000, enquanto Maiquinique, durante o período
estudado, não implementou nenhuma política de valorização, além dos constantes
atrasos de pagamento, não pagamento de 1/3 de férias e de 13º salário, até o ano
2000.

No que se refere ao PNATE, os dois municípios tinham o programa implantado,
apesar de que em Maiquinique implantou-se a partir de 2001 e seu atendimento era
limitado às vias principais, tendo os alunos que caminharem cerca de 6 Km para
chegar ao ponto, sendo isso outro fator do abandono de 34,9% (trinta e quatro
virgula nove por cento); quanto ao PNAE, também os dois municípios executavam o
programa, com os recursos recebidos do FNDE e a complementação dos cofres
municipais. No entanto, foi constatado pelo CGU irregularidades e desvios de
recursos nos anos de 2002 e 2003. E o programa do livro didático é implementado
nas duas escolas pesquisadas, conforme a escolha dos professores e atendendo a
todos os alunos; entretanto, no Vergílio Zoopi, 80% (oitenta por cento) dos
professores afirmam usar o livro como recurso didático, contra 26% (vinte e seis por
cento) no Nataniel Silveira.
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Quanto às práticas pedagógicas desenvolvidas nas duas escolas, verificou-se o
comprometimento dos professores na realização das atividades inerentes ao
processo pedagógico, o que deve ter contribuído para que o IDEB de Maiquinique
seja 2,4 e não 0,3 de acordo com dados do INEP, extraídos das informações do
Censo.

Assim, conclui-se que o não investimento em formação e o descaso com a
valorização dos profissionais da educação, bem como a gestão deficitária dos
programas suplementares ao ensino, influenciaram negativamente nos resultados do
IDEB/2005 de Maiquinique, atestando que o processo de materialização das
políticas influenciam tanto no rendimento escolar quanto no desempenho dos
estudantes e, consequentemente, nos resultados do IDEB.

Como todo processo de avaliação é dinâmico, e isso justifica o ‘esforço’ para se
alcançar as metas do IDEB, nota-se que houve mudanças nos resultados de 2005
para 2007. Em Barra da Estiva, se for considerado os anos finais do ensino
fundamental, objeto desta pesquisa, observa-se que o município não alcançou a
meta para 2007, que era manter o resultado de 2005, 4,3, teve uma ligeira queda
para 4.0 e nos anos iniciais do ensino fundamental saltou de 3.2 para 4.2, superando
a meta para 2007 que era 3.3. No entanto, em Maiquinique, levando-se em conta os
resultados divulgados pelo INEP em 2005, verifica-se um grande salto nos anos
finais do ensino fundamental de 0.3 para 2.2 e nos anos iniciais de 0.7 para 2.6, o
que confirma nossa tese de que os resultados de 2005 não correspondem à
realidade, tendo em vista a impossibilidade de tamanho ‘esforço’ superando as
metas de 0.6 e 1.2, respectivamente (BRASIL/INEP, 2005/2007).

Se for considerado o resultado calculado pelo pesquisador, constata-se que o
município de Maiquinique de 2.4, que seria o resultado do IDEB em 2005, nos anos
finais do ensino fundamental, apresentou ligeira queda para 2.2 em 2007. Essas
oscilações nos resultados instigam a continuidade desta pesquisa, dada a
importância da avaliação para a revisão ou implementação de novas políticas
públicas educacionais.
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O IDEB, apesar de não se constituir uma ferramenta única de avaliação das políticas
educacionais, tem demonstrado que pode estabelecer parâmetros para a correção
de rumos no processo educativo dos dois municípios estudados, tendo em vista que
os mesmos apresentam fragilidades, até mesmo Barra da Estiva que obteve o
melhor resultado da Bahia em 2005, nos processos de gestão e materialização das
políticas educacionais. Poder-se-ia elencar uma série de sugestões para o
aprimoramento do desenvolvimento educacional desses municípios e até mesmo
para os demais municípios da Bahia, visto que os resultados aqui apresentados
podem ser verificados em outras localidades, mas entende-se que uma educação de
qualidade socialmente referenciada só pode ser construída com a participação
efetiva dos sujeitos nela envolvidos.

No entanto, arrisca-se a sugerir algumas medidas que, se discutidas coletivamente,
poderão contribuir para a melhoria educacional de Barra da Estiva e Maiquinique, os
quais devem estar empenhados para garantir que o Brasil alcance a meta de 2021,
o índice 6,0, o mesmo que teria hoje os países da OCDE.

O próprio MEC, já em 2007, lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE), que dentre os seus projetos está o Plano de Ações Articuladas (PAR) que
visa apoiar, principalmente, aos municípios de baixo IDEB. A operacionalização
desse Plano partiu de um diagnóstico elaborado em conjunto com os gestores e
educadores locais, a partir das dimensões de gestão educacional, formação de
professores e dos profissionais de serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e
avaliação e infraestrutura física e recursos pedagógicos. Em seguida, foi traçado
uma série de ações que deverão ser implementadas pelos municípios, algumas
delas com apoio financeiro e técnico do Ministério da Educação. Atualmente, o PAR
se encontra em fase de implementação e monitoramento das ações.

Assim, percebe-se que Barra da Estiva precisa avançar no que diz respeito à
gestão, elaborando o Plano Municipal de Educação (PME), estruturando o Sistema
Municipal de Educação, (já criado desde 2002), fortalecendo os Conselhos
Municipais e a participação da comunidade na gestão, promovendo a autonomia e a
transparência na gestão dos recursos e programas educacionais e implementando o
processo democrático para escolha de dirigentes escolares. Quanto à formação e
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valorização dos trabalhadores da educação, desenvolver políticas de formação
continuada, promover formação para os profissionais de serviços e apoio escolar e
divulgar e implementar o plano de carreira, revisado em 2009.

No que se refere às práticas pedagógicas, o município deve promover a revisão do
Projeto Político-Pedagógico (PPP), fortalecer o monitoramento pedagógico das
escolas, adequar o calendário escolar à realidade dos alunos trabalhadores,
fortalecer a prática do planejamento, implementar política de correção de fluxo,
fortalecer os conselhos escolares e incentivar as ações de parceria com a
comunidade. E, por fim, dotar as escolas com o padrão mínimo de infraestrutura
estabelecido pelo Ministério da Educação, isto é, salas adequadas, biblioteca,
laboratórios, equipamentos e recursos didáticos básicos para que aconteça o
processo ensino-aprendizagem.

Em Maiquinique, acredita-se que se fazem necessárias intervenções mais radicais,
especialmente no tocante à gestão da educação. Dentre outras ações, considera-se
que seja prioritário: elaborar o Plano Municipal de Educação (PME); criar o Sistema
Municipal de Educação; estruturar a Secretaria da Educação, dotando de pessoal e
equipamentos; criar o Conselho Municipal de Educação e efetivar o funcionamento
dos demais, garantindo a participação da comunidade na gestão; dotar a Secretaria
de autonomia para gerir os recursos e as políticas educacionais; promover a
transparência na gestão dos recursos; garantir o transporte escolar para todos os
alunos da zona rural; e implementar o processo democrático para escolha de
dirigentes escolares.

Quanto à formação e valorização dos trabalhadores da educação, a Secretaria
Municipal de Educação deve implementar políticas de formação inicial e continuada,
promover formação para os profissionais de serviços e apoio escolar, revisar o plano
de carreira e garantir condições dignas de trabalho. No tocante às práticas
pedagógicas, promover a revisão do Projeto Político-Pedagógico (PPP), fortalecer a
coordenação e o monitoramento pedagógico das escolas, adequar o calendário
escolar à realidade dos alunos trabalhadores, garantir e fortalecer a prática do
planejamento, implementar política de correção de fluxo, aperfeiçoar a prática de
avaliação, e implementar os conselhos escolares e incentivar as ações de parceria
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com a comunidade. E, por fim, dotar as escolas com o padrão mínimo de
infraestrutura estabelecido pelo Ministério da Educação, garantindo biblioteca,
laboratórios, equipamentos e recursos didáticos necessários ao processo educativo.

Não é pretensão do autor esgotar as discussões, neste trabalho de pesquisa, em
torno

da

avaliação

das

políticas

públicas

educacionais,

do

Índice

de

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e das medidas que podem ser
tomadas para, em particular, buscar o aprimoramento e ou a correção de rumos da
educação de Barra da Estiva e Maiquinique, mas despertar a curiosidade sobre o
tema e a preocupação com a qualidade da educação e a garantia do direito de
aprender, de modo que a discussão está aberta para outras considerações que
possam contribuir com seu aperfeiçoamento e sua continuidade.
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APÊNDICE I - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS PREFEITOS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH /CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DO
CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PGDR
PESQUISADOR: JOSÉ FRANCISCO BARRETTO NETO
ORIENTAÇÃO: ANA MARIA FERREIRA MENEZES
•

Como foi o processo eleitoral no município?

•

Como foi elaborado seu programa de governo?

•

Quais as principais prioridades de governo?

•

E a educação é uma prioridade?

•

Qual o espaço da educação no PPA, na LDO e na LOA? A comunidade
escolar participa do processo de elaboração?

•

Qual o papel do Fundef na educação do seu município?

•

Gestão das políticas educacionais
- a maioria dos professores do município ainda não tem Licenciatura Plena,
como a sua gestão encarou esse problema? Foram realizados cursos?
- como é feito o transporte escolar e os repasses federal e estadual são
realizados?
- como é executado o programa de alimentação escolar? O município
complementa os recursos?
- como é feita a escola dos membros dos conselhos municipais da educação?
- o município tem plano de carreira e valorização do magistério? Houve
participação dos professores no seu processo de elaboração?
•

Na sua opinião qual a importância da educação para o desenvolvimento
local?

•

Que iniciativas foram implementadas na sua gestão para o desenvolvimento
local?
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APÊNDICE II - ROTÉIRO PARA ENTREVISTAS COM SECRETÁRIOS DA
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO -PPG
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH /CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DO
CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PGDR
PESQUISADOR: JOSÉ FRANCISCO BARRETTO NETO
ORIENTAÇÃO: ANA MARIA FERREIRA MENEZES
•

A Educação é prioridade no planejamento municipal (LOM, PPA, LDO, LOA,
PME)? Como é feita a elaboração dos instrumentos de planejamento?

•

A estrutura da Secretária da Educação é suficiente para desenvolver o
trabalho pedagógico? Quais os pontos fortes e as fragilidades da secretaria?

•

Quais os Conselhos Municipais existentes no município?– como é sua
organização e funcionamento? Como é feita a escolha dos seus membros?

•

Como é o processo de escolha dos dirigentes das escolas?

•

Existe Plano de carreira atualizado? Os professores participam da discussão
sobre o plano?

•

Como é a autonomia das escolas na aplicação dos recursos?

•

Como funciona o transporte escolar? O Estado e a União faz os repasses?

•

Como é organizado o Programa da alimentação escolar?

•

Como é feita a escolha do livro didático?

•

Existe algum Programa de assistência médico-odontológica? Como é feito?

•

Toda a população na faixa etária do ensino fundamental está matriculada?

•

O que tem sido feito para resolver a defasagem idade-série / regularização do
fluxo?

•

Existe Programa de atividades complementares/reforço?

•

Existem Programas/projetos de combate à evasão e repetência? Quais?

•

Como são as condições físicas das escolas?
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•

Como é visto o Currículo e as metodologias com relação aos interesses dos
alunos?

•

Quais os critérios utilizados para elaboração do calendário escolar? Prevê a
realidade de trabalho dos alunos?

•

Como é pensada a Formação inicial e continuada dos professores?

•

Como é feito o acompanhamento pedagógico? Quais as diretrizes e
procedimentos adotados? A equipe é suficiente?

•

Quais as orientações da Secretaria para elaboração projeto políticopedagógico? E como é a participação dos professores?

•

Existe tempo reservado na Carga horária do professor para planejamento das
atividades? Como ele é realizado?

•

Existem critérios claros para avaliação da aprendizagem/ processo de
recuperação?
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APÊNDICE III - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM EQUIPE GESTORA DAS
ESCOLAS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO -PPG
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH /CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DO
CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PGDR
PESQUISADOR: JOSÉ FRANCISCO BARRETTO NETO
ORIENTAÇÃO: ANA MARIA FERREIRA MENEZES

•

A escola tem Plano de ação com objetivos, metas, estratégias bem definidas?
Como é o processo de elaboração? É avaliado?

•

E o Projeto Político-Pedagógico, como é elaborado e é feito seu
acompanhamento?

•

Existe Programa de atividades complementares/reforço? Como é feito?

•

Existem Programas/projetos de combate à evasão e repetência? Como é
feito?

•

Existe Conselhos escolares? Como é sua organização e funcionamento?

•

Como é a autonomia da escola na definição de metodologias, aquisição de
materiais e equipamentos, gestão dos recursos?

•

Como é escolhido os dirigentes da escola?

•

Quais as normas e procedimentos administrativos da escola?

•

A escola tem Regimento escolar atualizado? Como foi o processo de
elaboração? E como comunidade escolar toma conhecimento dele?

•

Existe Grêmio estudantil? Como é feito o incentivo para a formação e
funcionamento do grêmio?

•

Como é feita a Relação escola-comunidade?

•

Como são as condições físicas da escola?

•

Como são adquiridos os recursos e materiais didáticos? São adequados,
suficientes e atualizados?
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•

Existem recursos audiovisuais, de informática e biblioteca? Como são
utilizados?

•

Como é feita a conservação das instalações físicas e dos materiais didáticos?

•

Como é feita a escolha do livro didático?

•

Como é feita a aquisição e preparação da alimentação escolar?

•

Como é visto o Plano de carreira pela equipe da escola?

•

Os professores tem participado de programas de Formação?

•

Como é a freqüência do professor?

•

Existe rotatividade de professor?

•

Como é organizada a participação dos professores nas atividades de
planejamento ( PPP, planejamento de aulas, AC, conselhos, ....)?

•

O Pessoal de apoio é em número suficiente? Existe formação?

•

Como é a relação interpessoal da escola?

•

Como é feita a participação da comunidade escolar na gestão da UE?
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APÊNDICE IV - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM TÉCNICO DO INEP

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO -PPG
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH /CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DO
CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PGDR
PESQUISADOR: JOSÉ FRANCISCO BARRETTO NETO
ORIENTAÇÃO: ANA MARIA FERREIRA MENEZES
•

Como se explica a baixa taxa de aprovação em 2005, em Maiquinique?

•

Quais os critérios para o cálculo do IDEB?

•

Como é possível a revisão do cálculo do IDEB?

•

Por que no caso de Maiquinique divulgou-se o resultado do município e não o
do Centro Educacional Municipal Nataniel Souza Silveira?

•

Como são estabelecidas as metas para as escolas, municípios, estados e o
País? E a ‘curva de esforço’?

•

Qual o objetivo das metas de 2 em 2 anos?

•

Que avaliação o INEP faz dos resultados do IDEB?
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APÊNDICE V - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM TÉCNICO DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO -PPG
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH /CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DO
CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PGDR
PESQUISADOR: JOSÉ FRANCISCO BARRETTO NETO
ORIENTAÇÃO: ANA MARIA FERREIRA MENEZES
•

Quando se deu o processo de municipalização do ensino fundamental na
Bahia?

•

Como foi a adesão dos municípios?

•

Quais os critérios para formalização dos convênios?

•

Como se deu o processo em Barra da Estiva e em Maiquinique?

•

Quantas escolas já foram municipalizadas?

•

Como a Secretaria avalia o processo de municipalização no estado?
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APÊNDICE VI - QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO -PPG
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH /CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DO
CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PGDR
PESQUISADOR: JOSÉ FRANCISCO BARRETTO NETO
ORIENTAÇÃO: ANA MARIA FERREIRA MENEZES

NOME: ___________________________________________________________
TEMPO DE LOTAÇÃO NA ESCOLA:___________________________________
TEMPO DE FORMAÇÃO: ____________________________________________

1 - A escola possui Projeto Político Pedagógico (PPP)?
A- (

) SIM

– Quem participou da sua elaboração?
...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
B- (

) NÃO (Vá para a questão 6)

2 – O PPP é consultado com freqüência?
A- (

) SIM

– Quem consulta?
...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
B- (

) NÃO

3 - O PPP atende às necessidades de aprendizagem dos alunos?
A–(
B–(

) totalmente
) parcialmente
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C-(

) não atende

4 - A escola segue alguma diretriz ou orientações para a elaboração e execução do
PPP?
A- (

) SIM. Especificar:
( ) elaboradas pela própria escola
( ) elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação
( ) outros: especificar
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
B–(

) NÃO

5 – É feito o acompanhamento e avaliação do PPP?
A- (

) SIM. Especificar:
( ) pela própria escola
( ) pela Secretaria Municipal de Educação
( ) outros: especificar
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
B–(

) NÃO

6 - A escola faz planejamento de suas atividades?
A- (

) SIM. Especificar:
( ) coletivamente com toda a comunidade escolar
( ) pela Direção
( ) por alguns professores
( ) outros: especificar
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
B–(

) NÃO

7 – Os horários de Atividade Complementar (AC) acontecem regularmente?
A- (

) SIM
Como é feito?
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
B- (

) NÃO

8 – A escola se utiliza de indicadores como índice de evasão, reprovação, fluxo
escolar, IDEB ou outros para planejar suas atividades?
A- (

) SIM.

195

Quais os indicadores e de que forma a escola os utiliza?
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
B- (

) NÃO

9 - Como é feito o planejamento das aulas?
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................

10 - Os professores recebem apoio e orientação no desenvolvimento da sua prática
pedagógica?
A - (

B–(

) SIM:
( ) sistematicamente
Apoio prestado por: ...............................................................
( ) eventualmente
Apoio prestado por:................................................................
) NÃO

11 - A escola tem desenvolvido alguma ação para a melhoria da aprendizagem dos
alunos?
A(

B(

)SIM.
Indique essas ações.............................................................................
.......................................................................................................................
...............................................................................................................
) NÃO

12 – Nos últimos anos que atividades voltadas para a aprendizagem dos alunos
você destacaria como uma boa prática?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

13 – Que recursos didáticos são utilizados nas aulas?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

14 - A Unidade Escolar possui e utiliza critérios claros de avaliação da
aprendizagem?
A–(

B–(

) SIM.
( ) elaborados pela escola
( ) elaborados pela Secretaria Municipal de Educação
( ) por outros
) NÃO

15 - Que instrumentos ou mecanismos são utilizados para avaliar a aprendizagem
dos alunos?
( ) provas
( ) testes
( ) observações de atividades
( ) entrevistas
( ) atividades em grupos
( ) análise de relatórios individuais
( ) auto-avaliação
( ) outros: especificar:......................................................................................
16 - A escola promove alguma forma de estímulo aos alunos que obtêm melhores
resultados na avaliação da aprendizagem?
A – ( ) SIM.
Que tipo de estímulo?......................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
B–(

) NÃO.

17 – A escola desenvolve alguma ação para os alunos que não alcançam resultados
satisfatórios?
A–(

) SIM

Quais?.........................................................................................................
........................................................................................................................................
.....................................................................................
B–(

) NAO

18 – A Unidade Escolar realiza Conselho de Classe?
A–(

) SIM
Qunado e como é feito?...................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
B–(

) NAO

19 – Existe Plano de Carreira no município para os professores?

A–(

) SIM
Qunado foi elaborado?.....................................................................

...................................................................................................................................
B–(

) NÃO

20 - O plano de Carreira atende as reivindicações dos professores?
A–(

) SIM
Escreva as principais:.......................................................................

........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
B–(

) NAO

21 – O salário do professor atende as expectativas da categoria?
A–(

) SIM

B–(

) NÃO

22 – As condições de trabalho são satisfatórias?
A – ( ) SIM
B–(

) NÃO

23 - Os profissionais da escola participaram, nos últimos dois anos, de atividades de
formação continuada?
A–(

) SIM.

Indique algumas atividades de formação continuada.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................
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Quem promoveu?
( ) a escola
( ) a Secretaria Municipal de Educação
( ) foi iniciativa individual
( ) Outra entidade promotora ......................................................................
B- (

)NÃO (Vá para a questão 26)

24 - Após a realização das atividades de formação, a escola orienta para que os
conhecimentos adquiridos sejam socializados com os demais membros da
comunidade escolar?
A–(

) SIM. Indique o momento:
( ) Reuniões de AC
(
)
momentos:...........................................................................

B–(

Outros

) NÃO

25 - É possível perceber alguma mudança na prática dos profissionais que
participaram das atividades de formação realizadas?
A–(
) SIM.
De que forma?
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
B–(

) NÃO

26 - Existem, na escola, grupos de estudo criados a partir de iniciativas individuais?
A–(
) SIM
Que
profissionais
participam
desses
grupos
de
estudo?
...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
Indique alguns dos temas estudados:.........................................................
...........................................................................................................................
B–(

) NÃO

27 - Os professores e demais profissionais de educação têm um tempo garantido, na
sua jornada de trabalho, para participar de estudos e planejamento (AC)?
A–(
(
(
(
B–(

) SIM. A utilização desse tempo tem se dado de forma:
) Satisfatória
) Pouco satisfatória
) Insatisfatória
) NÃO
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28 – São realizadas reuniões de pais e mestres?
A–(

) SIM
Quantas no ano?:.............................................................................

B–(

) NÃO

29 – Como é a relação dos professores com a Direção da escola?
A–(

) Satisfatória

B–(

) Regular

C–(

) Insatisfatória

30 – Existem atividades envolvendo a Escola e a Comunidade?
A–(

) SIM
Citar algumas?:.................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
B–(

) NÃO

31 – Para você, a escola contribui com o desenvolvimento do município? Como?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
32 – Descreva outros aspectos relevantes da Escola
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

