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RESUMO
 
O artigo aborda o planejamento na educação brasileira e apresenta uma reflexão da legislação sobre a temática. Faz
uma análise das políticas de assessoramento técnico municipal para a elaboração de Planos de Educação Municipal a
partir das experiências realizadas no Estado da Bahia. O método utilizado foi a análise do marco legal sobre a temática
do planejamento educacional e documentos dos principais programas de assessoramento técnico implementados nos
últimos vinte anos em municípios baianos. Os dados da pesquisa sinalizam que o planejamento educacional é retomado
como instrumento de materialização dos planos de educação e que o assessoramento técnico das equipes municipais
difundidas, não foi suficiente para provocar mudanças substanciais no uso do planejamento, com instrumento para
qualificar a educação pública.
PALAVREAS-CHAVES: Políticas Públicas, Regime de Colaboração e Plano Municipal de Educação.
 
ABSTRACT
 
The article discusses planning in Brazilian education and presents a reflection of the legislation on the subject. Analyzes
the municipal technical policy advice for the development of Municipal Education Plans from experiments conducted in
the state of Bahia. The method used was the analysis of the legal framework on the subject of educational planning and
documents of the major technical assistance programs implemented in the last twenty years in Bahia municipalities. The
survey data indicate that educational planning is taken as realization instrument of education plans and the technical
advice of the municipal teams widespread, it was not enough to cause substantial changes in land use planning, with
instrument to qualify public education.
Keywords:  Public Policy, Regime Collaboration and Municipal Education Plan.
 

Introdução
 
O objetivo do presente artigo é situar o contexto político, suas perspectivas e circunstâncias históricas do processo de
elaboração de Planos Municipais de Educação, fazendo um passeio pela década de 1930 com o Manifesto dos
Pioneiros, quando a temática emerge no contexto de políticas de redemocratização do País e que, à época, primava por
uma reorganização da educação brasileira.
A pesquisa se debruçou nas legislações brasileiras, sobretudo nas Constituições Federais de 34, 37, 46, 67 e 88 e, em
especial, nas referências legais da educação, com destaque para as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
4.024/61 e 9.394/96, a fim de compreender e situar o contexto histórico, político e os aspectos legais que influenciaram
esse processo de reorganização.
Além disso, buscou analisar a legislação que instituiu os Planos Nacionais de Educação, a Lei N.º 10.172/2001, o
Projeto de Lei da Câmara 103/2012, a Ementa 59/2009 e a Lei N.º 13.005/2014 que determinam que os estados e os
municípios, em regime de colaboração com a União, receberiam apoio técnico para elaboração dos seus respectivos
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planos de educação. É nesse contexto que se inserem as políticas de planejamento que atuaram no processo de
assessoramento técnico de Planos Municipais de Educação nos municípios brasileiros. Assim, traçaremos um
panorama geral das ações desenvolvidas por essas políticas, destacando, entretanto, aquelas que foram executadas no
Estado da Bahia.
 
Antecedentes das Políticas de Assessoramento Técnico ao Planejamento da Educação Brasileira
 
A discussão sobre a elaboração de plano de educação no Brasil surge na década de 1930, com o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, elaborado por intelectuais brasileiros, que tinham como objetivo organizar um “partido do
ensino”, apolítico, capaz de congregar pessoas interessadas na causa da educação, independentemente de doutrinas
filosóficas ou religiosas ou de posições políticas.
O documento era uma recomendação ao povo e ao governo brasileiro, alertando sobre a importância da elaboração de
um plano que tivesse como proposta a reconstrução educacional do Brasil e delineava o planejamento do sistema
educacional, estabelecendo como fundamental a formação de professores. Assim, surgia uma proposta para uma
educação nova construída para todos os grupos sociais com as mesmas condições de oportunidades educacionais e
que não apenas considerasse como relevante os interesses de classes.
Dessa forma, nascem as bases para a organização e administração do sistema educacional que pretendia promover a
redemocratização do País. Os princípios constantes nesse processo foram educação pública, escola única, laicidade,
gratuidade, obrigatoriedade e co-educação, além desses, cabia como função educacional, para a escola, ter unidade
para desenvolver a capacidade vital humana, autonomia nos aspectos técnicos, administrativos e econômicos e,
sobretudo, ser descentralizada, ou seja, possuir um sistema organizado e coordenado pela União (SAVIANI, 2008).
Assim, a Constituição Federal de 1934 define que dentre as competências da União caberiam:
“traçar as diretrizes da educação nacional” (artigo 5, XIX) “fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino
de todos os graus e ramos, comuns e especializados, organizar e manter” os sistemas educativos dos Territórios e
manter o ensino secundário e superior no Distrito Federal (art.150) assim como exercer “ação supletiva na obra
educativa em todo o país (art. 150, “d” e “e”).
É nesse contexto que se começa a esboçar a ideia de estabelecer um sistema de ensino nacional que abarcasse todos
os níveis e modalidades da educação brasileira. Entretanto, há um retrocesso na Constituição de 1937, não apenas
porque a concepção da política educacional brasileira passa a ser orientada pelas reformas[i] dirigidas por Gustavo
Capanema, a qual traz sérias consequências no seu bojo arraigado ao preconceito à ideia de educação pública e
gratuita, mas também por ela não fazer nenhuma referência ao plano nacional de educação, de modo que esse tema só
será colocado em pauta novamente após a ditadura militar.
O contexto político da década de 1940 é marcado pela insatisfação do regime estabelecido pela ditadura militar, no qual
as categorias de profissionais e os militares levariam o País ao processo de redemocratização. Surgem, assim, diversas
reformas educacionais[1] que vão acentuar os pilares para a construção de uma educação escolar voltada tanto para as
elites como para as classes populares.
Foi graças a todo esse movimento que a Constituição Federal de 1946 foi promulgada, baseada nos princípios liberais e
democráticos e, ao mesmo tempo, conservadores, os quais marcariam o processo de democratização que levaria, mais
tarde, à aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 4.024/61), que estabeleceria a
importância da estruturação do sistema nacional de educação.  Além disso, estabelecia que o PNE seria elaborado, com
vigência para oito anos, pelo MEC e aprovado pelo Conselho Federal de Educação, que instituiria os objetivos e as
metas.
Mas é só nos anos sessenta, com o regime militar, que o planejamento passa a ser compreendido como uma
ferramenta útil para a prática da administração pública.  Nesse contexto, o governo elabora os Planos Nacionais de
Desenvolvimento (PND) e os Planos Setoriais, incluído os Planos Setoriais da Educação, Cultura e Desporto (PSCD).
Também na Constituição Federal de 1967, em seu Artigo 8º, compete à União “estabelecer o plano nacional de aviação,
inciso X, estabelecer e executar os planos regionais de desenvolvimento, inciso XIII, estabelecer planos nacionais de
educação e saúde, inciso XIV, e ainda no inciso XVII alínea “q” legislar sobre diretrizes e base da educação nacional”
(BRASIL, 1967).
Art 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de oportunidade, deve
inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. § 1º - O ensino será
ministrado nos diferentes graus pelos Poderes Públicos. § 2º - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à
Iniciativa particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, inclusive bolsas de estudo. §
3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: I - o ensino primário somente será ministrado na
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língua nacional; II - o ensino dos sete aos quatorze anos è obrigatório para todos e gratuito nos estabelecimentos
primários oficiais; III - o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito para quantos, demonstrando efetivo
aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de recursos. Sempre que possível, o Poder Público substituirá o regime
de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior reembolso no caso de ensino de grau
superior; IV - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais
de grau primário e médio. V - o provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras do magistério de grau médio e
superior será feito, sempre, mediante prova de habilitação, consistindo em concurso público de provas e títulos quando
se tratar de ensino oficial; VI - é garantida a liberdade de cátedra.
Art 169 - Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino, e, a União, os dos Territórios, assim
como o sistema federal, o qual terá caráter supletivo e se estenderá a todo o País, nos estritos limites das deficiências
locais. § 1º - A União prestará assistência técnica e financeira para o desenvolvimento dos sistemas estaduais e do
Distrito Federal. § 2º - Cada sistema de ensino terá, obrigatoriamente, serviços de assistência educacional que
assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar (BRASIL, 1967).
Porém, após a ditadura militar, com o advento da Nova República a partir de 1985, momento em que o Brasil inicia um
novo processo político, o de redemocratização do país, é retomado, na Constituição Federal de 1988, a necessidade de
dimensionar, em uma década, um plano nacional de educação que articule o sistema nacional de educação, conforme
definição do art. 214:
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para
assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: I - erradicação do
analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o
trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; VI - estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto (BRASIL, 1988).
             Com esse Artigo, torna-se claro o papel a ser desempenhado pela União, o de elaborar e e executar o PNE,
após aprovação pelo Congresso Nacional, tornando realidade o conjunto de planos da União, Estados, do Distrito
Federal e Municípios (MONLEVADE, 2013).
            O texto do inciso VI passa a ser inserido na CF por meio da Emenda Constitucional N.º 59, de 11 de novembro
de 2009, que estabelece a meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno
Bruto (PIB).
             Com esse cenário, o PNE visava à articulação e integração dos entes federados e garantia o direito à educação
de qualidade nos seus diferentes níveis e modalidades para todos os cidadãos brasileiros. Nesse contexto, os
municípios passam a ter autonomia para organizar seus sistemas de ensino e elaborar e implementar, de forma
articulada e integrada, as suas políticas para o desenvolvimento de suas práticas para uma educação de qualidade para
os seus munícipes.
Não podemos negar que tudo isso foi um avanço para a educação, mas era necessário compreender melhor as novas
responsabilidades que são impostas neste novo processo para o sistema municipal de educação, inclusive como gerir
seus próprios recursos financeiros destinados à educação e como estabelecer um regime de colaboração entre os entes
da federação, que passou a ser algo importante nas discussões no cenário brasileiro.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), no seu Art. 87, define que a “União, no prazo de um
ano a partir da publicação daquela Lei, deveria encaminhar ao Congresso Nacional, o PNE, com diretrizes e metas para
os dez anos seguintes” (BRASIL, 1996). É neste contexto que o planejamento integra o cotidiano da educação como
elemento norteador das ações educativas, seja no âmbito dos municípios com os PME, seja nas unidades escolares da
rede de ensino com o Projeto Político-Pedagógico (PPP).
A vigência do PNE era, inicialmente, plurianual, mas só após da LDBEN torna-se decenal e, para a sua aprovação,
segue os procedimentos legais que todo e qualquer projeto passa para que, futuramente, possa ser transformado em
legislação vigente. Assim, o documento para ser instituído em lei é encaminhado para o Congresso Nacional e, em
seguida, vai para a apreciação no plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Procedimento similar
ocorrerá nos estados, onde tramitará pela Assembleia Legislativa e nos municípios, nas suas respectivas Câmeras de
Vereadores. Em caso de aprovação, os Planos de Educação serão transformados em lei.
Houve, porém, um intervalo de doze anos entre a CF 88 e o primeiro PNE, fixado pela Lei 10.172, devido à demora da
promulgação da LDBEN e o Artigo 87 que trata sobre o Plano não era muito claro no que se referia à Década da
Educação.
Mas foi com o movimento da sociedade civil, liderada pelo Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública e apoiado por
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partidos que apostou na transformação, para se redigir, protocolar, tramitar e aprovar o PNE. (MONLEVADE, 2013.
PG.9).
A Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, que instituiu o Plano Nacional de Educação 2001-2011[ii], é considerada, no
campo da educação, uma conquista histórica. Surge, então, um grande desafio para todos os entes federados, União,
Estados e Municípios, que têm a responsabilidade de contribuir para que o País possa alcançar, no prazo de dez anos,
seus objetivos e metas definidos no PNE e que as demais esferas deveriam, de forma articulada, elaborar os seus
respectivos planos estaduais e municipais.
O PNE, com vigência para 2014 a 2024, aprovado pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, estabelece, no Artigo 2º,
que suas diretrizes são:
Art. 2º  São diretrizes do PNE: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III -
superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as
formas de discriminação; IV - melhoria da qualidade da educação; V - formação para o trabalho e para a cidadania, com
ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio da gestão
democrática da educação pública; VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; VIII -
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto -
PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX - valorização
dos (as) profissionais da educação; X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
 
Dentre os aspectos mais importantes do Plano, destacamos o papel da União que estabelecerá a lei do Sistema
Nacional de Educação e será responsável pela articulação entre os sistemas de ensino e em regime de colaboração
terá suas diretrizes, metas e estratégias efetivadas conforme o artigo:
Art. 13.  O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da publicação desta Lei, o Sistema
Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para
efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação.
 
A experiência do Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA) no Brasil
 
O Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA) surge em 1997 e é um programa desenvolvido em parceria com
o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), Fundo Nacional de Manutenção da
Educação (FNDE), Secretarias Estaduais (SEE) e Municipais de Educação (SEDUC), priorizando as Regiões mais
empobrecidas do Brasil, sendo contemplados, então,  o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste, com financiamento do Banco
Mundial  e conta também com o apoio institucional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
A efetividade das políticas públicas educacionais compõe os objetivos do programa, divididas em quatro eixos: a)
Gestão Educacional focado no fortalecimento das escolas e dos sistemas de educacionais; b) Formação e Valorização
do Profissional da Educação; c) Infraestrutura Educacional com os Padrões Mínimos de Funcionamento das Escolas; d)
Oportunidades Educacionais com o Fundo de Fortalecimento da Escola (MOIP, 2005).
A divisão estabelece uma integração de princípios com base em valores e premissas básicas de excelência, equidade,
compromisso, ética, parceria, inovação e agilidade com o intuito de melhorar o desempenho dos alunos no ensino
fundamental, aumentando a eficácia e a equidade das escolas e dos sistemas educacionais, oferecendo serviços e
produtos educacionais de qualidade e assistência técnica financeira para o fortalecimento das escolas públicas e das
Secretarias de Educação (MOIP, 2005).
Outro aspecto importante do Programa é o desenvolvimento da gestão escolar, com vistas à melhoria da qualidade das
escolas do ensino fundamental, à permanência das crianças nas escolas públicas nas regiões atendidas e o
fortalecimento da escola realizado por meio de convênio com os municípios e as escolas (João Ferreira de Oliveira,
Marília Fonseca & Mirza Seabra Toschi, 2005). É salutar mencionar que o Programa:
“atendeu a 2.704 municípios em 19 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com um total de cerca de 8 mil
escolas públicas estaduais e municipais. O Programa envolve recursos na ordem de US$ 1,3 bilhão e está desenvolvido
em três etapas: Fundescola I, nos anos de 1998 a 2001 – atuando nas regiões Norte e Centro-Oeste (10 estados e 181
municípios) enfatizou as iniciativas de fortalecimento da gestão escolar, o desenvolvimento de modelos pedagógicos, a
adequação de prédios escolares e o fornecimento de mobiliário com o valor total de US$ 125 milhões. No Fundescola II,
1999 a 2004 – atuando nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (19 estados e 384 municípios). Manteve as ações
da primeira etapa e acrescentou ações de planejamento estratégico das secretarias, construção de escola e mobilização
social. O valor total de recursos foram US$ 204 milhões. E o Fundescola III que foi realizado entre os anos de 2002 a
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2010 –com a nova política educacional, a prioridade é a formação continuada de professores, que é uma ação vinculada
ao Sistema Nacional de Formação Continuada e Certificação de Professores, instituído em junho de 2003 pelo MEC.
Esta ação prevê projetos e ações integradas com a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da
Educação, para qualificar professores e prepará-los para o Exame Nacional de Certificação. O repasse de recursos foi o
valor total de US$ 773 milhões (TERESINA, 2007)”.
 
 O estado da Bahia possui no total 417 municípios, desses 51 foram atendidos no Fundescola. O Programa foi
constituído por três fases — I, II e III — com objetivos distintos, orientados pelo fórum para estabelecer ações, no
planejamento, que fossem prioritárias para cada microrregião, conforme os recursos alocados em conformidade com a
capacidade técnica, socioeconômica e financeira dos municípios e escolas.
Além do conjunto de produtos atendidos diretamente pelo Programa, ele busca privilegiar o desenvolvimento de
iniciativas e de programas governamentais de educação que estejam articuladas com o Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE), o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).
O repasse dos recursos é realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme os
critérios estabelecidos no Manual de Operação e Implementação do Projeto (MOIP), e por meio de critérios e normas
estabelecidas nas Resoluções N.º 17/08/1998, N.º 06/02/2000 e N.º 17/2006, além do Decreto 2.250, de 19/03/98 que
estabelece as orientações e diretrizes para a execução e assistência financeira suplementar aos projetos educacionais.
Art. 2º “A assistência financeira será processada mediante solicitação dos órgãos ou entidades interessadas, por meio
da apresentação de projetos educacionais, elaborados sob a forma de Plano de Trabalho, nos termos destas Normas e
dos Acordos de Empréstimo que financiam o FUNDESCOLA, condicionado o atendimento à sua prévia aprovação
técnica e à disponibilidade orçamentária e financeira do FUNDESCOLA/FNDE” (RESOLUÇÃO Nº 06, 2000).
 
A experiência do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Municipal (PRADEM) na Bahia
 
Compreendendo a importante discussão vinculada à temática e às possibilidades de contribuir significativamente com o
seu papel de instituição de nível superior, a Universidade Federal da Bahia (UFBA), por meio da Pró-Reitoria de
Extensão e o Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP), institui o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Educação Municipal (PRADEM), com o aporte financeiro de outras instituições parceiras como
Fundação Clemente Mariani e a Fundação Ford.
O objetivo do Programa era fortalecer o compromisso da UFBA com a melhoria da educação pública nos municípios
baianos, promover a integração entre experiência do município, o conhecimento acadêmico e a tecnologia disponível na
área da educação, de modo a produzir novas alternativas de desenvolvimento da educação municipal, elevar os níveis
de competência das equipes locais para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam às necessidades
educacionais das populações dos municípios e buscar alternativas de apoio a municípios que não dispõem dos recursos
necessários à qualificação de suas equipes (2004).
Para o desenvolvimento deste trabalho, a equipe define metodologias e estratégias para o processo de elaboração dos
Planos Municipais de Educação, considerando a literatura que trazia luz sobre a temática, as reflexões sobre a
experiência vivenciada durante o processo de elaboração nos municípios atendidos.
Essa iniciativa e a socialização da experiência estimularam outros municípios a compreender o PME como um
instrumento de planejamento norteador das políticas públicas e das ações educativas, que possibilitava a organização
do conjunto de responsabilidades da educação inerente à esfera municipal.
A contribuição metodológica do PRADEM está na definição do planejamento estratégico como instrumento de formação
das equipes técnicas, auxiliando-os na definição de objetivos e metas dos planos municipais, com ênfase na soma de
esforços para atingir uma educação de qualidade, onde a escola assumiria o centro das discussões que visassem ao
desenvolvimento do seu papel, no processo de aprendizagem dos estudantes, dentro do Sistema Municipal de Ensino,
que estes também tivessem a mesma oportunidade de ter seus planos elaborados e articulados com o PNE.
Essa concepção de planejamento está associada a um instrumento que dimensiona os principais problemas da
população, que aponta caminhos e define ações estratégicas para que os gestores públicos, de forma eficiente, possam
descentralizar, com presteza, os recursos de maneira segura e consciente, conforme suas metas e objetivos
estabelecidos no plano, evitando desperdícios de recursos que sempre foram escassos na educação e assegurando,
principalmente, o direito a uma educação de qualidade.
É certo que o planejamento de metas e objetivos dos planos municipais de educação corre sérios riscos de serem
implementados pela fragilidade institucional dos instrumentos de controle social das políticas educacionais, assim como
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pela descontinuidade técnico-administrativa próprias dos sistemas municipais de educação. Nesse sentido, os registros
da experiência do PRADEM indicam para a necessidade de fortalecer a participação social no processo de implantação
dos planos, bem como a necessária construção de indicadores de avaliação da execução dos planos municipais de
educação.
 
Programa de Apoio aos Dirigentes de Educação (PRADIME)
 
O Programa de Apoio aos Dirigentes de Educação (PRADIME) surge em 2006, com o objetivo de buscar o
fortalecimento da atuação do dirigente municipal de educação frente à gestão dos sistemas municipais de ensino e das
políticas educacionais para a promoção de avanços do País em relação aos objetivos e metas do PNE.
Enfatiza a dimensão educacional do desenvolvimento humano e sustentável e chama atenção do dirigente para o papel
da educação no processo de desenvolvimento local, conforme os compromissos de promover os Objetivos do Milênio e
com as metas estabelecidas no Marco de Ação de Dacar (2000).
A principal estratégia utilizada pelo Programa é articular a formação permanente, o apoio à gestão e a troca das
experiências de modo a desenvolver a gestão educacional no âmbito municipal e fortalecer a rede de dirigentes, em
parceria com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME).
A metodologia utilizada para a formação dos dirigentes de educação municipal ocorria de forma presencial, no formato
de palestras e oficinas, nos eventos realizados em cada unidade federativa e também a distância, por módulos
específicos de educação, no qual se enfatizava os aspectos práticos e teóricos de conhecimentos úteis à gestão dos
sistemas de ensino e da política educacional no âmbito municipal. Outra forma de participação era a troca de
experiências do Observatório de Experiências Inovadoras que poderia ser socializada por meio do Concurso Inovação
em Gestão Educacional.
 
Programa de Apoio e Assessoramento a Educação Municipal (PROAM)
 
O programa de Apoio e Assessoramento a Educação Municipal (PROAM) se caracteriza pela transferência de
tecnologias já experimentada em outros programas como PRASEM, PRADEM e PRADIME que foram programas que
desenvolveram, de forma pioneira, ações de assessoramento no processo de elaboração de planos municipais no
estado da Bahia, inclusive pela participação de membros da equipe técnica do PRASEM, que assume cargos no
PROAM.
Para a realização das atividades, é necessário que o município manifeste o seu interesse em participar do programa e
em seguida o representante do executivo assina o termo de compromisso, o qual estabelece os critérios e atribuições
dos entes federados para esse processo.
Uma das atribuições estabelecidas para o município é que se faz necessário a indicação dos representantes dos
diversos segmentos da educação, sociedade civil, além de representantes do legislativo para compor o grupo
colaborativo que participariam do processo de elaboração do PME. Essa comissão seria nomeada através de portaria
pelo prefeito e estaria apta para conduzir todo o processo de elaboração do PME.
Após essa etapa de nomeação, para que todos no grupo tivessem mais autonomia, os componentes participariam de
um processo formativo composto por três etapas de formação distintas, as quais dariam o domínio de informações
através dos estudos propostos desenvolvidos em oficinas, além de apresentar uma metodologia que contribuísse para o
desenvolvimento dos textos para compor o PME. A formação foi definida em: Etapa 1 - Diagnóstico do Município, Etapa
II - Diagnóstico da Educação e Etapa III - Metas e Estratégias da Educação Municipal.
Em cada etapa do desenvolvimento de construção do PME, a equipe técnica deveria debruçar-se sobre os documentos
legais da educação do âmbito federal, estadual e municipal, sobretudo o PNE, que apresenta um diagnóstico dos níveis
e modalidades da educação no país, e o FUNDEB, que trata sobre os recursos da educação. Não poderia, é claro,
esquecer de consultar os dados estatísticos sobre os aspectos históricos, geográficos, demográficos, socioeconômicos
e culturais do município que seriam informações analisadas e incluídas para apresentar as características locais.
A estratégia adotada para a realização da formação foi exposição participada com a utilização de recursos audiovisuais,
estudo dirigido, análise de tabela, apresentação do ambiente virtual e cadastramento dos cursistas, orientação para a
construção da I etapa do plano de ação pelo grupo colaborativo e avaliação do trabalho realizada através da aplicação
de instrumento.
A formação é avaliada pelos participantes que respondem um instrumento de pesquisa e insere suas impressões sobre
o processo formativo e foram considerados vários aspectos como metodologia utilizada, desempenho do instrutor,
adequação da carga horária, material audiovisual, participação pessoal, adequação do conteúdo, local do evento,
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desempenho do instrutor e contribuição para a melhoria de qualidade do seu trabalho.
Dentre os aspectos positivos pontuados no instrumento de pesquisa, foram apontados, pelos participantes, que a
metodologia utilizada contribuiu para o entendimento pela linguagem simples, clareza nos conteúdos, objetividade e
adequação da realidade, além de possibilitar a integração e socialização das equipes técnicas e favorecer a troca de
experiência entre os diversos municípios envolvidos. O material distribuído servirá de norte para a produção escrita do
PME, pois é bastante esclarecedor e o desempenho dos instrutores e a disponibilidade para  o atendimento e
esclarecimento de dúvidas favorecem a melhoria do trabalho que será realizado pelo município.
Nos aspectos negativos, foram pontuados que a carga horária é insuficiente para o quantitativo de conteúdo
apresentado nas etapas I, II e III, o que dificulta as discussões entre as equipes técnicas, a falta de pontualidade dos
participantes, ausência de lanche, local da formação inapropriado, limitar o tempo de socialização dos GTs.
Algumas sugestões foram apresentadas para a melhoria da formação como determinar o tempo para a socialização dos
GTs, permitir que os comentários sejam realizados no final das apresentações e mais objetividade nas apresentações
dos GTs.
Outras atribuições eram necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos como a elaboração do memorial em cada
uma das etapas para compor o anexo do PME, elaboração do planejamento das ações a serem desenvolvidas em cada
etapa dos trabalhos e elaboração dos documentos necessários para a realização da audiência pública como folder,
regimento da audiência e plano de ação.
No relatório apresentado pelos consultores, foram apontados alguns entraves na construção dos planos municipais
como: os textos com as temáticas sobre transversalidade, relação de gênero, diversidade sexual, educação
étnico-racial; ensino médio, educação profissional, educação especial, educação ambiental; apoio aos educandos; a
análise da tabela do ensino fundamental; outros que envolvem os aspectos administrativo-financeiros, financiamento da
educação, instalações físicas e materiais nas Unidades de Ensino e falta de planejamento de algumas Secretarias
Municipais de Educação.
No processo de construção do Plano, as principais dificuldades encontradas pelas Secretarias Municipais de Educação
são o grande acúmulo de trabalho que são atribuídos às secretarias, em especial, porque os participantes da
elaboração do PME possuem outras atribuições, como participar do Pró-gestão, PAR, LSE e com isto dificulta o
agendamento das reuniões com as Comissões Executivas (CE) ou Comissões Representativas (CR), que não
conseguem dar conta de todas as demandas e, além disso, não conseguem cumprir com o planejamento estabelecido
no plano de ação.
A ausência da informação no censo sobre os estudantes matriculados na rede que possuem deficiências como este
item não foi identificada, gerando uma demanda de levantamento em todas as Unidades Escolares. E mudança de
pessoas que participaram da equipe técnica de formação durante o processo que não havia participado da formação.
Em alguns municípios, foi percebida uma postura diferenciada e podemos mencionar isso devido ao compromisso por
eles assumido e a prioridade para o desenvolvimento dos trabalhos. Um exemplo, foi a nomeação de uma professora da
área de Letras para trabalhar exclusivamente na coordenação da elaboração do Plano.
Entretanto, em outros municípios percebemos a ausência de um processo democrático e participativo em decorrência
da participação única na formação dos Secretários de Educação que, na maioria das vezes, ao retornar ao seu
município, não cumprem a tarefa de replicar a formação e, além disso centralizam o processo de elaboração do PME.
Os municípios assumiram, no termo de compromisso, que o processo de elaboração estaria embasado nos princípios
da democracia e transparência, e para que isso se concretize, de foram efetiva, é essencial a divulgação do processo de
elaboração, a fim de que toda a sociedade civil organizada participe desse momento da história da educação municipal.
É nesse contexto que cada município organiza a sua forma com o intuito de dar a visibilidade necessária para essa ação
desenvolvida.
Citaremos como meios de comunicação e de materiais para a divulgação o informativo oficial do município, seja ele
impresso, seja virtual; o site oficial da prefeitura; as reuniões realizadas com as comissões representativas e com
diversas entidades e setores da sociedade civil organizada e as rádios comunitárias que têm desempenhado um papel
importante nesse processo.
 
Considerações finais
 
As temáticas sobre financiamento, organização do sistema de ensino são abordadas nas Constituições Federais de
1934, 1936, 1988 e outros conteúdos são especificamente pontuados em uma ou outra o que será o fator determinante
para o seu contexto histórico e suas marcas, por apresentarem o desejo de reformas, incorporando as expectativas da
sociedade civil organizada, embora ainda sem garantias, e por outro lado ainda reforça os interesses das elites.
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Vale ressaltar que a vigência do plano nacional de educação 2001-2011 apresentou momentos de forte
contingenciamento de recursos públicos, com políticas focalizadas para o fortalecimento do ensino fundamental, o que
criava um espaço de vazios em políticas que, por excelência, também deveriam ser prioritárias, a considerar a educação
básica como estruturante de um projeto de nação.
O Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação (PRASEM) foi realizado nos anos 1997, 1999 e 2001
pelo MEC e traz como uma das atividades o FUNDESCOLA, que concentrou ações para o fortalecimento escolar e do
sistema de ensino.
Consideramos que a série documentos Planejamento Educacional do PRADEM é um registro histórico da formação de
equipes técnicas dos municípios que passaram pela experiência de elaboração do Plano Municipal de Educação, em
um contexto de políticas que, à época, evidenciava, fortemente, os instrumentos de gestão como elemento de melhoria
para as condições da oferta de educação pelos municípios.
No PRADIME, a principal característica do programa era o fortalecimento da gestão educacional como uma formação
baseada em conteúdos que abordavam os desafios da política educacional do país, destacando o papel estratégico do
dirigente municipal de educação.
Outra experiência de política de assessoramento técnico na elaboração de plano municipal realizado na Bahia foi o
PROAM, que trouxe como uma inovação ferramentas utilizadas na contemporaneidade, como o ambiente virtual, ou a
tecnologia a distância para facilitar o acompanhamento e desenvolvimento textual, pois utilizava essa ferramenta para o
acompanhamento dos trabalhos realizados pelas equipes técnicas dos municípios. Embora o acesso e a sua utilização
sejam limitados, o que fica latente é a utilização dessa ferramenta, seja pela falta de prática, seja pela conexão da
internet.
Assim, compreendemos que o conjunto desses Programas trouxe para as equipes técnicas uma experiência de
elaboração de políticas educacionais que, a princípio, se limitavam a apropriação desses instrumentos para a
elaboração dessas políticas.
Vale lembrar que uma das características, nos municípios brasileiros, é a descontinuidade das políticas municipais,
sejam pela precarização das relações de trabalho das equipes técnicas das Secretarias, que muitas vezes não possuem
no quadro de carreira docente, profissionais para assumir as funções técnicas de planejamento da educação. Essas
funções, na sua grande maioria, são ocupadas por docentes remanejados para essas funções, que se tornam em
cargos de confiança e que são   alternados pela conjuntura da política municipal. Ou ainda pela inexistência dessas
funções no âmbito das Secretarias Municipais de Educação, sendo essas funções assumidas pelas Secretarias de
Administração da Prefeitura que, de certa forma, negligenciam as especificidades do planejamento educacional dos
municípios.
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[1]As reformas educacionais que o texto faz referência são: Lei Orgânica do Ensino Industrial (Lei 4. 073/42), Lei
Orgânica do Ensino Secundário (Lei 4. 244/42), Lei Orgânica do Ensino Comercial (Lei 6.141/43) é criado o Sistema
Nacional de Ensino Aprendizagem Industrial (Senai) pela Lei 4.048/42, Lei Orgânica do Ensino Primário (Lei 8.529/46),
Lei Orgânica do Ensino Normal (Lei 8.530/46), Lei Orgânica do Ensino Agrícola (Lei 9.613/46), O Sistema Nacional de
Aprendizagem Comercial por meio das Leis 8.621/46 e 8.622/46.

[2]Com o intuito de coordenar e subsidiar o processo de elaboração dos Planos Municipais de Educação (PME) e os
Planos Estaduais de Educação (PEE) de forma articulada com o Plano Nacional de Educação(PNE) foi criado uma
comissão constituída pelo Conselhos de Secretários da Educação (CONSED), União dos Dirigentes Municipais de
Educação (UNDIME), Ministério de Educação (MEC), Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos
Deputados (CECDCD), Comissão de Educação do Senado Federal (CESF), Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e Associação Brasileira de Organização Não-Governamentais (ABONG).
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