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1. Educação e Políticas públicas

RESUMO

Este artigo é decorrente da pesquisa de Mestrado em Educação e tem como objetivo
investigar as políticas públicas em educação, suas práticas e as representações sobre a
municipalização do Ensino Fundamental, seus resultados em termos de desempenhos
educacionais na sala de aula e a política educacional resultante dos investimentos e
compromissos assumidos pelos gestores municipais, frente ao quadro apresentado pela
escolarização básica no estado de Alagoas, tomando como referência central os altos
indicadores de abandono, repetência e distorção idade-série apresentados pelos municípios
alagoanos, onde verificamos a ausência de discussões coletivas e análises críticas sobre o
sistema e do próprio projeto político pedagógico da escola, contribuindo assim, para o
enfraquecimento das forças analíticas, sem a referência da escola e das salas de aula.

Palavras-chave: Universalização do Ensino Fundamental. Municipalização da Educação.
Políticas Públicas.

ABSTRACT

This article arises from a Master in Education degree research and aims to investigate public
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policies in education, their practices and representations on the municipalization of elementary
school, their results, in terms of educational performance in the classroom, and the
educational policy resulting from the investments and commitments by the city managers,
facing the actual presented frame of the basic education produced in the state of Alagoas,
taking as central reference the high indicators of dropout, repetition and age-grade presented
by municipalities in Alagoas, where we verified the absence of collective discussions and
critical analysis about the system and the political pedagogical project of the school itself, thus
contributing to the weakening of the analytical forces without reference to the school and
classrooms.

Keywords: Universalization of elementary school. Municipalization of education. Public
policies.

INTRODUÇÃO

Com o advento da globalização e as transformações que estão ocorrendo no mundo, à
educação brasileira também busca sua inserção nesse novo universo de reformas, decorrentes
de necessidades e exigências provocadas pela reorganização produtiva no âmbito das
instituições capitalistas. Essas reformas sugerem mudanças em todos os aspectos, de modo a
garantir uma nova qualidade nos serviços educacionais, a saber: currículo, gestão
educacional, avaliação dos sistemas e na formação de professores. A partir da amplitude
desses temas, buscam-se estratégias como descentralização, autonomia, novos modelos de
gestores que dirijam as escolas de forma coletiva, com um novo olhar para as ações internas,
dividindo suas responsabilidades com os professores que passam a coresponsáveis pelo
processo de educação escolar. Nesse contexto, os governantes deste país traçam suas
diretrizes voltadas às tendências internacionais e às orientações dos organismos financeiros,
sobretudo o Banco Mundial e o Fundo de Manutenção Internacional.

Ao meio dessas transformações, ocorreram a elaboração e a promulgação da LDBEN (Lei
9.394/96), do PNE, das Diretrizes Curriculares, normas e resoluções do CNE, sem, contudo,
terem conseguido romper com os ranços que impedem que as intenções de melhoria sejam de
fato efetivadas com as ações propostas. Se, de um lado, a intenção é de legitimar as
propostas de autonomia das instituições; de outro, vê-se uma prática contraditória de
legitimidade dos entes federados, pela própria ausência de recursos que possam garantir, por
exemplo, melhores salários, mais qualidade na formação profissional e até condições de
recursos didáticopedagógicos. Veremos abaixo, algumas ações implementadas pelo governo
federal e municipal e as influências destas, nos indicadores de qualidade da educação, nos
municípios alagoanos que por sua vez, tem refletido nas práticas e representações da escola e
na sala de aula.

O contexto sob o qual é delineada essa pesquisa traz reflexões, especialmente quando a
questão perpassa pela gestão de recursos e políticas da educação municipal. É conveniente
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relatar que essas entrevistas foram realizadas em vários dias e momentos, levando-nos a
aguardar o momento em que cada sujeito estivesse disponível e predisposto a responder aos
questionamentos; o que podemos afirmar, é que tivemos que ter muita paciência e poder de
persuasão para convencê-los (docentes e pais) a se disponibilizarem a responder tanto ao
questionário quanto à entrevista, pois era visivelmente percebido o medo e a insegurança
estampados no rosto das pessoas, o que, de certa forma, já nos revelavam o clima em que se
dava a relação da gestão municipal com os profissionais da educação.

Ao mencionarmos nesse texto, os programas que fazem parte da política nacional de
educação, queremos fazer uma ponte destas com a realidade dos municípios alagoanos e,
através destes, evidenciar a forma como essa política chega como são tratadas pelos gestores
e a sua influência, nos resultados educacionais apresentados.

1. As Políticas Públicas em âmbito nacional

Desde a redemocratização do país, houve mudanças acentuadas na educação brasileira.
Segundo a nossa Constituição Federal, a educação é um direito social, inalienável e universal
e, por conseguinte, responsabilidade direta do Estado em implementar políticas públicas que
assegurem a qualidade social, o acesso e a permanência de todas as pessoas. Além disso,
cabe-lhe a construção de espaços que permitam o envolvimento direto e representativo para
que a sociedade civil possa interagir efetivamente, na gestão, execução e avaliação das
políticas educacionais.

As experiências históricas vêm mostrando (PONTUAL, 1995; FREIRE, 1991; SILVA, 1998;
PARO, 2005) que a condição de participação popular, em que os grupos sociais tiveram a
possibilidade de conhecer de perto os dirigentes públicos e com eles discutir ideias, propostas
e suas necessidades locais, regionais e nacionais, é que permitiu uma definição mais bem
adequada de suas políticas e, em especial, uma maior coerência na sua implementação e na
permanência dos investimentos financeiros.

Dessa forma, trazemos para reflexão a implementação das políticas no âmbito do governo
federal, desde a década de 90, que, em nome de uma “modernização”, tomou como norte
político-ideológico a noção de eficiência que pudesse garantir a “qualidade total”, inerente à
lógica capitalista. Esse modelo, na verdade, muito longe de trazer significativas mudanças
consolidadas na prática pedagógica, ainda provocou limitações estruturais, configurando-se
em claro indicador de gestão centralizada e de pouca eficácia pedagógica.

Ao longo dos anos, muitas tentativas de reestruturação da gestão, organização e do
financiamento da educação básica foram desenvolvidas. Segundo CURY (2002, p 197), nos
dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998; 1999-2002), promoveram-se
diversas alterações fortemente marcadas (...) por políticas focalizadoras, com especial
atenção ao ensino fundamental, a fim de selecionar e destinar os recursos para metas e
objetivos considerados urgentes e necessários. Tais políticas vieram justificadas por um
sentido, por vezes satisfatório, do princípio da equidade como se este fosse substituto do da
igualdade. Assim sendo, muitas ações emergenciais foram sendo criadas e implementadas,
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através de programas repassados pelo governo federal, aos municípios, com destaque para os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que, apesar de uma distribuição em massa dos
seus volumes, diretamente endereçada aos professores cadastrados no censo escolar,
nenhum interesse foi observado por parte destes, muitas vezes servindo apenas como objeto
de decoração em estantes o que levou o MEC a instituir a formação continuada dos
professores, utilizando esse material como referência, durante muitos meses.

Ainda nesse sentido de busca da qualidade, foi implantado o Plano de Desenvolvimento da
Escola (PDE) pelo FUNDESCOLA, obrigando as escolas selecionadas, a priori, a desenvolverem
um planejamento estratégico que identificasse os pontos altos e as fraquezas da escola para,
com base nos dados levantados, ser construído o plano de ação com metas e estratégias
previamente estabelecidas.

Foi com a criação do Programa Dinheiro Direta na Escola (PDDE) que a escola ganhou mais
autonomia financeira, recebendo, pelo número de alunos matriculados, valor destinado a sua
manutenção durante todo ano letivo, muitas vezes sendo dificultada pelas rubricas
pré-estabelecidas, quase nunca atendendo às principais necessidades da escola. Paralela a
tudo isso, é criada uma política de avaliação fortemente centralizada, em detrimento de um
sistema que propiciasse a colaboração recíproca entre os entes federados.

Sem a elaboração de lei complementar que defina o que é regime de
colaboração entre os entes federados, prevista no § único do artigo 23,
da CF/88, o país vivencia tensões no tocante ao pacto federativo, por
meio de “um regime de decisões nacionalmente centralizadas e de
execuções de políticas sociais subnacionalmente desconcentradas em
que se percebe uma situação de competitividade recíproca (guerra fiscal)
entre os subnacionais” (CURY, 2002, p. 199).

A pressa com que o governo lançou seus projetos e programas, buscando incentivar os entes
federados e, até mesmo as escolas a buscarem recursos alternativos para manutenção de
suas ações, resultou em desencontros entre os processos funcionais necessários para o
cumprimento dos pactos assumidos frente aos organismos internacionais e à concepção
pedagógica das escolas.

A realidade posta acima ainda é a realidade presente, mesmo após a implantação do FUNDEF
e a Lei nº 9.394/96 que, ao nosso olhar romântico de educadores, acreditávamos que
finalmente teríamos as condições essenciais para desenvolver o processo de ensino e de
aprendizagem, nos padrões mínimos de qualidade, porém, sem uma legislação que definisse o
regime de colaboração recíproca, as ações acabaram centralizadas pelo governo federal,
distanciando-se cada vez mais das ações previstas no PNE.

A grande aposta do governo atual conta com o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE,
com mais de 40 programas articulados para garantirem mais qualidade na educação básica,
com prioridade para o ensino fundamental. Esse programa guarda-chuva tem como pilar uma
visão sistêmica da educação, considerando as especificidades de cada território, podendo
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assim atender às necessidades prioritárias de cada município e cada povoado,
preferencialmente em regime de colaboração entre os entes federados e a sociedade civil
organizada, através de grande mobilização social, denominada “Todos pela Educação”. O
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação do PDE estabelece um plano de metas de
qualidade a serem alcançadas. Determina diretrizes de qualidade a serem adotadas pelas
escolas e redes de ensino. Condiciona o apoio financeiro e técnico do MEC à elaboração,
implantação e ao monitoramento do Plano de Ações Articuladas (PAR), elaborados pelas
secretarias de educação de cada município, com a orientação de técnicos em planejamento,
disponibilizados pelo MEC.

Para o monitoramento periódico do desenvolvimento qualitativo das escolas, foi criado, em
2005, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para a definição das metas
pactuadas com as prefeituras, até o ano 2021. O IDEB avalia o ensino por escola, município
ou estado, tem notas de 0 a 10 e leva em conta o desempenho dos alunos na Prova Brasil e
no SAEB, bem como as taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar. Em resumo:
avalia se os alunos estão aprendendo o que devem aprender na idade correta. Os municípios
e as escolas com as menores notas no IDEB recebem assistência técnica e/ou financeira do
MEC, bem como as capitais e os municípios com mais de 200 mil habitantes.

Ao longo da década 1998–2008, muitas ações têm sido investidas no sentido de melhorar os
resultados que indicam a qualidade da educação brasileira, e algumas delas precisam ser
ressaltadas por suas intenções, como é o caso da ampliação do ensino fundamental de oito
para nove anos e as políticas de ação afirmativa. Aliados ao redimensionamento do
financiamento da educação básica destacam-se os planos de educação, notadamente o PNE,
os Planos Estaduais de Educação (PEE) e os Planos Municipais de Educação (PME). Se
entendidos como planos de Estado, estes deveriam implicar redimensionamento das políticas
e gestão e, fundamentalmente, da lógica de financiamento e, portanto, do orçamento público.
Tal dinâmica encontra-se desarticulada e associada à lógica de desconcentração que tem
marcado a educação nacional.

Outra ação que nos chama atenção na organização da educação pública são as práticas
democráticas de controle social que se destacam na criação de Conselhos Municipais de
Educação, de Alimentação Escolar, do FUNDEB, Conselhos Escolares e até os Grêmios
Estudantis. É necessário aqui evidenciar a importância do conselho municipal, para a
consolidação da autonomia da educação municipal, estabelecendo possibilidades de
fortalecimento da gestão democrática, referenciada pela CF/88, além da qualificação de sua
representação que deve ser estimulada pelo Dirigente Municipal de Educação em parceria com
o MEC, buscando estimular, de forma espontânea, a participação dos seus cidadãos na
tomada de decisões de questões que lhes são pertinentes.

Assim, instituiu-se em 2004 o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais
de Educação – Pró-Conselho cujo objetivo é o de promover o fortalecimento, intercâmbio e a
colaboração entre os Conselhos Municipais de Educação – CME, mediante capacitação de seus
conselheiros, incentivo à participação da sociedade civil na gestão da educação, ampliação do
conhecimento e do debate da legislação educacional e manutenção de um banco de dados

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_gestao_e_implementacao_das_politicas_publicas_em_educacao_e_seu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



nacional, atualizado sobre os Conselhos Municipais de Educação. Da mesma forma, visando
qualificar a participação da comunidade escolar e local na gestão das escolas, a Secretaria de
Educação Básica – SEB, por meio da Coordenação de Articulação e Desenvolvimento dos
Sistemas de Ensino – CAFISE, criou e vem desenvolvendo ações no sentido de implementar o
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

Em síntese, o governo federal vem apresentando várias estratégias que permitem aos
municípios uma adequação coerente com suas necessidades e possibilidades, criando para
cada foco alimentação, transporte, formação continuada, avaliação interna e externa,
monitoramento do desempenho dos alunos, acesso às tecnologias da informação e
comunicação, inclusão de pessoas com necessidades especiais, controle de matrícula e outros
indicadores como reprovação, abandono, aprovação, dentre outros; enfim, pensar no alvo da
educação e ter o aluno em questão, além de priorizar suas demandas e o interesse social,
garantindo, acima de tudo, a formação integral e integrada dos sujeitos aluno.

1. As Políticas Públicas no âmbito dos municípios de Alagoas

Independentemente de ter um sistema de ensino próprio ou de integrar o sistema estadual,
os municípios não estão isentos de garantir o cumprimento das diretrizes básicas dos direitos,
em termos de educação, desde os padrões mínimos de qualidade de ensino, até a construção
dos currículos, o que inclui o estabelecimento dos padrões de gestão e as condições de
funcionamento das escolas. Mais ainda é preciso ultrapassar o cotidiano das escolas para
priorizar a real importância do papel social destas, relativo à organização, cultura e gestão a
elas inerentes.

É, pois, fundamental que o foco da escola/educação esteja intrinsecamente ligado ao contexto
sociocultural e às condições que são disponibilizadas para a efetivação do processo ensino e
aprendizagem, bem como pela forma de organização e construção do projeto político
pedagógico, documento essencial para garantir a autonomia administrativa e pedagógica da
escola. Dessa forma, compete aos gestores municipais o compromisso de viabilizar os meios
para garantirem que as escolas tenham as condições necessárias para desenvolver o exercício
de sua atividade fim – o ensino e a aprendizagem, com padrão de excelência.

No que se refere à administração pública municipal, o(a) Secretário(a) Municipal de Educação
tem, por delegação do prefeito, que assumir a responsabilidade de implementar as políticas e
ações de governo na área educacional, em articulação com as demais políticas públicas e os
programas municipais, visando, em todas as ações, ao princípio da equidade, sem fazer
discriminação no atendimento a quem quer que seja. Do mesmo modo, o trabalho deve ser
organizado de modo a estabelecer as prioridades da rede e dos alunos.

Apesar das influências na hora de tomar decisões, cabe ao gestor manter-se imparcial e
sempre ouvindo os fatos e conhecendo os dados, antes de decidir qualquer coisa. Para Freitas
(1998), existem fatores que influenciam e dão configuração e caráter particular na
"reordenação" da gestão educacional, no âmbito do município, a partir de “exigências da
sociedade em processo de transformação, consideradas as especificidades locais; da
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hegemonia local que traduz os projetos e políticas públicas em interesses particulares, sejam
de grupos, sejam de indivíduos que se beneficiam da máquina estatal; de práticas gestoras
enraizadas na cultura local; do desconhecimento das normas macros e legais da política
federal; da capacidade técnica de gerir a educação local, independente da política federal; da
forma precária e burocrática como são organizadas as estruturas estatais, quer pela ausência
de pessoas capacitadas para os cargos e funções que dominem tecnologias de gestão, quer
em razão da dominância do critério político-partidário na composição dos quadros técnicos”.

Para não ficarmos atrelados à opinião do senso comum, fomos buscar dados concretos
através de questionários e entrevistas junto aos dirigentes de escolas, técnicos da SME,
coordenadores pedagógicos, docentes e pais de alunos, que pudessem fornecer dados
possíveis de serem confrontados com aquilo que ouvimos e aquilo que vemos acontecer,
cotidianamente, no meio educacional. É conveniente destacar que o diagnóstico do perfil dos
sujeitos pesquisados está sendo apresentado neste trabalho por amostragem, tendo em vista
o quadro numeroso de docentes e espaços geograficamente distantes e de difícil acesso, nos
municípios investigados.

1. Conversando com os gestores, professores e pais das escolas públicas
municipais: uma análise reflexiva.

Iniciamos essa análise trazendo uma reflexão acerca da organização e gestão escolar,
segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2009), os quais se referem ao conjunto de normas,
diretrizes, estrutura organizacional, ações e procedimentos que asseguram a racionalização do
uso de recursos humanos, materiais, financeiros e intelectuais, assim como a coordenação e o
acompanhamento do trabalho das pessoas.

Os autores sinalizam a importância das funções de gestão assumidas no

meio acadêmico, como elementos-chave de articulação das ações compatíveis aos fins
visados, de maneira coerente e firme, planejando, organizando, dirigindo e avaliando,
sistematicamente; logo, segundo os mesmos autores, a condução dessas funções, mediante
várias ações e procedimentos, é o que se designa gestão, a atividade que põe em ação um
sistema organizacional.

Em dos municípios pesquisados, existe um grande número de escolas em regiões de difícil
acesso, sendo boa parte delas com número reduzido de alunos, motivo pelo qual sua rede foi
organizada em núcleos e cada um deles conta com um diretor (a) e coordenador (a)
pedagógico (a), ou seja, são nove diretores e doze coordenadores, de nível superior. Nas
escolas agregadas, porém, conta-se com um diretor que, na verdade, é mais uma pessoa
indicada pelo prefeito, na sua maioria, sem curso superior. Vale salientar, no entanto, que,
oficialmente, não existem portarias de nomeação para essas funções, cuja gratificação
também sofre diferença, a critério do gestor municipal, indicando ainda uma forte influência
político-partidária na educação da rede.

Na tentativa de confirmar as nossas observações quanto às políticas públicas municipais,
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aquelas pensadas, criadas e implementadas pelo município, aplicamos questionário com os
docentes e realizamos entrevistas com os gestores, pais e mães de alunos e docentes,
buscando respostas para perguntas que poderiam servir de termômetro para uma análise
mais segura quanto ao empenho dos gestores públicos, na melhoria de qualidade da educação
pública.

Constatamos que o Estado de Alagoas e os municípios especificamente não tem demonstrado
empenho na implantação de políticas públicas internas, lançando mão exclusivamente
daquelas lançadas pelo governo federal em caráter nacional; no entanto, até estas passam
desconhecidas pelos grandes interessados da educação, quais sejam: alunos, professores e
comunidade escolar, pela ausência de divulgação pelos gestores locais. A problemática
evidenciada pelos entrevistados e pelas observações realizadas junto à comunidade
educacional dos municípios nos revela uma contradição entre os grandes investimentos feitos
na área da educação pelo governo federal, de modo a garantir melhores indicadores
educacionais, principalmente nos municípios com os piores IDEB e IDH do país e as condições
da rede física, material e humana em que se encontram os Municípios em geral.

Paralelo a isso, o despreparo dos professores (ou será falta de motivação?
) para o desenvolvimento de trabalhos e/ou projetos de leitura impede o desenvolvimento das
crianças nas habilidades de leitura, escrita e habilidades matemáticas, conforme resultado
apresentado na última Prova Brasil, em 2011.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de não atingir as metas projetadas, a educação dos municípios vem subindo seus
percentuais de desenvolvimento da educação, ainda que precariamente, pois, além das
condições de trabalho ofertadas aos trabalhadores da educação de um modo geral e aos
alunos em especial, a forma como esses instrumentos de avaliação são elaborados e
submetidos aos alunos, sem levar em conta o contexto em que está inserida, contribui ainda
mais para os baixos rendimentos apresentados.

Segundo Santomé (2003) a prática de descentralização que ocorre em nosso país e que
reflete sobremaneira nos municípios através de tomadas de decisões isoladas e verticalizadas,
desconectadas do próprio texto do PDE, quando diz – “O diálogo sobre educação precisa ser
ampliado para a sociedade”. Só com o comprometimento de amplos segmentos ela se
tornará, de fato, um valor social.

Na fala de alguns docentes, fica evidenciada a cobrança frente aos gestores municipais pela
falta de apoio na qualificação e atualização destes, mesmo quando para isso, o município
tenha que desprender um mínimo de recurso em detrimento à relevância do curso para o
desempenho acadêmico local. Para esses professores, manter uma formação continuada, em
serviço, torna-se condição sine qua non para a manutenção do processo ensino e
aprendizagem, de qualidade, o que reverteria à condição dos municípios frente ao cenário
nacional.
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Tal constatação revela a necessidade de planejamento sistemático, que, após avaliar o
desempenho das ações e políticas internas de educação, contribua para a definição de
responsabilidades pelos entes federados, través de políticas que garantam a organicidade e o
cumprimento das responsabilidades sem exclusão dos indicadores sociais que devem ser
usados como instrumentos para subsidiar a formulação e a avaliação dessas políticas públicas,
buscando identificar as características contraditórias presentes nos Estados e nos municípios,
como, por exemplo, a convivência de padrões do desenvolvimento humano com a persistência
da pobreza e das desigualdades sociais, que esbarram em questões estruturais, agravadas
pelo desemprego e pela redução da renda familiar.
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