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Gestão da política educacional: políticas públicas e
planos de educação
A gestão da política educacional requer conhecimento, competências, compromisso e
responsabilização, agregados aos valores humanos, políticos e sociais, de todos os atores
envolvidos no processo. Requer também uma efetiva regulamentação do regime de
colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, considerando a diversidade
de culturas, as especificidades das redes de ensino e a autonomia das escolas.

ROMPENDO DICOTOMIAS E PLANEJANDO O SUCESSO PARA TODOS
Desde que os portugueses chegaram com suas caravelas à Terra Brasilis, trazendo a
bordo uma nova cultura, a história do Brasil registra um modelo dicotômico de país, onde as
disparidades socioeconômicas evidenciam a imagem de “dois brasis”: o oficial e o real, a “Casa
Grande e Senzala”, a capital e o interior, o moderno convivendo com o tradicional, o litoral e o
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sertão, o analfabeto e o letrado . Essa é a imagem do Brasil hoje: a de um país que é a sexta
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economia do mundo e, ao mesmo tempo, o 84º lugar no ranking da educação mundial.
Embora tenha havido avanços na educação formal no Brasil, nas últimas décadas, a
realidade ainda está longe daquilo que a consciência republicana exige, levando-se em conta o
direito de todo cidadão brasileiro a ter acesso a uma educação de qualidade.
Dados preliminares da amostra do Censo Demográfico de 2010 do IBGE nos revelam
que 3,8 milhões de crianças e de adolescentes de 4 a 17 anos ainda estão fora da escola.
Destes, não estamos falando de aprendizagem, mas da negação primária ao atendimento em
uma escola. Segundo dados do MEC/INEP também relativos a 2010 quanto ao fluxo escolar
(aprovação, reprovação, abandono) no Ensino Fundamental, é preocupante observar que a
taxa de aprovação cai de 95,8% no 1º ano para 85,0% no 9º ano, registrando-se que o 6º ano
apresenta a maior queda, no conjunto dos nove anos, ficando com 79,7% de aprovação.
Reproduzir essas estatísticas como os altos índices de analfabetismo, repetência,
distorção idade-série, precariedade da alfabetização na idade correta, tem um objetivo muito
claro: unirmo-nos às redes de ensino e, a rigor, a cada escola, na tarefa urgente e
permanente de planejarem estratégias capazes de mudar essa situação. Isso significa, em
última análise, a constatação da necessidade, não menos urgente e não menos permanente,
de uma reordenação nas políticas públicas para a educação, dando lugar a diagnósticos, que
levem a um planejamento, em todas as esferas responsáveis pela educação no país, de modo
que a execução por parte dos sistemas seja reorientada e avaliada ao longo do processo de
execução, podendo-se, assim, promover as correções de rumo que se apresentarem como
necessárias.
Estamos falando aqui de um compromisso político-cidadão que demanda
competências de todos os atores dos sistemas educacionais e, em particular, do diretor e
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Ideia defendida no parecer do educador Jamil Cury, do Conselho Nacional de Educação, em 11/2000: Do Brasil e de
suas presumidas identidades muito já se disse. São bastante conhecidas as imagens ou modelos do país cujos
conceitos operatórios de análise se baseiam em pares opostos e duais: “Dois Brasis”, “oficial e real “, “Casa Grande e
Senzala”, “o tradicional e o moderno”, capital e interior, urbano e rural, cosmopolita e provinciano, litoral e sertão assim
como os respectivos “tipos” que os habitariam e os constituiriam. A esta tipificação em pares opostos, por vezes
incompleta ou equivocada, não seria fora de propósito acrescentar outros ligados à esfera do acesso e domínio da
leitura e escrita que ainda descrevem uma linha divisória entre brasileiros: alfabetizados/analfabetos, letrados/iletrados.
Muitos continuam não tendo acesso à escrita e leitura, mesmo minimamente; outros têm iniciação de tal modo precária
nestes recursos, que são mesmo incapazes de fazer uso rotineiro e funcional da escrita e da leitura no dia a dia. Além
disso, pode-se dizer que o acesso a formas de expressão e de linguagem baseadas na microeletrônica são
indispensáveis para uma cidadania contemporânea e até mesmo para o mercado de trabalho. No universo composto
pelos
dispuserem ou não deste acesso, que supõe ele mesmo a habilidade de leitura e escrita (ainda não
universalizadas), um novo divisor entre cidadãos pode estar em curso.
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Segundo classificação divulgada em 2011 pelo Instituto de Pesquisa CEBR (Centre for Economics and Business
Research), sediado em Londres. Os cinco primeiros colocados são, em ordem decrescente, Estados Unidos, China,
Japão, Alemanha e França. A Grã-Bretanha ficou em sétimo lugar.
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coordenador pedagógico como articuladores principais dos processos de gestão dentro da
escola.

POLÍTICA PÚBLICA E EQUIDADE
O conceito de política pública é ligado à área de política e de administração. O
Governo, em qualquer instância, tem que atender às demandas da população, no sentido de
cuidar dos direitos dos cidadãos em relação às condições de vida, à educação, à saúde, ao
emprego, à cultura, ao lazer, à habitação, ao meio-ambiente, à liberdade, entre outros. Para
isso, elabora um conjunto de ações cujo foco de intenções é a garantia dos direitos de
cidadania para todos.
Pensar que a política pública depende apenas dos gestores públicos é um conceito
simplista. Na democracia, além do executivo, há o legislativo (como fator de representação) e
há o judiciário. Além disso, é preciso ouvir a população que paga impostos e quer saber como
eles são utilizados, quer opinar, quer monitorar. Ela está cada vez mais exigente e é obrigação
do Estado prestar contas de como os recursos são investidos. Afinal de contas, quem faz o
Estado existir são os cidadãos. Não é só o Estado, compreendido como governo, que pode
elaborar políticas públicas, mas o Estado, na sua totalidade, na participação cidadã, é que
pode e deve construir políticas públicas que gozem de legalidade e legitimidade.
A democracia representativa não se basta, é preciso também ser participativa. Isso
porque a participação democrática tem, entre outras, a função de antídoto para um dos
problemas sérios na área pública, que é a privatização do público, o que se dá quando os
agentes públicos utilizam o aparelho estatal em beneficio próprio, ou para beneficiar setores
privados em detrimento dos interesses da maioria da população.
As políticas públicas são também um instrumento adequado para enfrentar o ranço
cultural vinculado ao predomínio das ações de curto prazo, de experimentações efêmeras,
instantâneas. Assim, contribuem para o enfrentamento da intolerância, que se traduz na
descontinuidade, tão característica nas trocas de governo, eliminando programas que estão
dando certo, ou mesmo não levando em consideração planos ainda vigentes, pelo fato de
terem sido concebidos em governo anterior.
No âmbito da educação, o objetivo da política pública é o atendimento ao direito de
todos os cidadãos a uma educação de qualidade, ao longo da vida, o que encontra fundamento
nos documentos legais brasileiros. A legislação é, então um instrumento da política
educacional para garantir unidade e centralização nas condutas administrativas das redes de
ensino.
Marcos Legais que o gestor educacional deve conhecer:














Constituição Federal, Cap. III, Seção 1 (art. 205 a 214)
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal 8.069/90
LDB, Lei Federal 9.394/96
Salário Educação/QESE
Plano Nacional da Educação 2010/2020
Ensino Fundamental de nove anos, Lei Federal 11.274/06
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da educação (Fundeb), Emenda Constitucional 53/06 e Lei Federal
11.490/07
Parâmetros, diretrizes e referenciais curriculares nacionais
Acessibilidade, Lei Federal 10.436/02 e Decreto Federal 5.296/04
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), Decreto Federal 6.094/07
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação
Programa de Ações Articuladas (PAR)
Leis estaduais e municipais que regulamentam o funcionamento da educação

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, coloca a educação como o primeiro dos
“direitos sociais” listados para o exercício da vida cidadã. No art. 205, a educação é apontada
como direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. Em
1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente consolidou a legislação de proteção integral a
crianças e adolescentes (até 18 anos). Lê-se no art. 53: “A criança e o adolescente têm direito
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à educação.” A Lei 9.394, de 1996, definiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB,
através da qual se descentraliza o sistema educacional e se aponta flexibilidade para o
processo de aprendizagem. A LDB retoma a Constituição Federal, explicitando-a. Em 2009, a
Emenda Constitucional nº 59 muda a redação do art. 208, garantindo “educação básica
obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade”, progressivamente até 2016. No Inciso I já
constava o grande avanço: ensino obrigatório como direito público subjetivo.
Mas novamente o Brasil legal nem sempre é o Brasil real. Vivemos num país plural,
marcado em sua história pela sociedade escravocrata, pelo desrespeito aos indígenas e por
imensas desigualdades regionais. São desafios que se entranharam em nossa sociedade e
que precisam ser superados.
A educação, por sua vez, desenvolveu-se de forma
profundamente elitista e excludente, seja pela escassez da oferta no passado, seja pela
carência da qualidade no presente. É também um par de opostos que precisa ser superado. Na
verdade, não se pode pensar em educação, sem que ela seja de qualidade e para todos.
Os estudiosos que se debruçam sobre a análise da realidade brasileira compreendem que
3
são necessárias ações sistêmicas, estruturantes, para se promover a equidade. Isto porque a
educação tem responsabilidade direta sobre os fatores socioeconômicos e estes, por sua vez,
têm repercussão fundamental no desempenho educacional dos indivíduos.
Há praticamente uma unanimidade em se reconhecer que são as oportunidades
educacionais que têm o poder de afetar o destino da sociedade como um todo e das pessoas
em sua individualidade. Porém, não uma oportunidade qualquer, e sim uma que proporcione
uma educação de qualidade, que garanta, além do acesso, um grau equânime de permanência
na escola e de aprendizagem, de forma indistinta, para todos.
Como o caminho da equidade extrapola o campo específico da educação, é necessário
que, enquanto cidadãos, todos possam contribuir, cada qual, a seu modo, e de acordo com as
suas possibilidades, para que reformas estruturantes venham a acontecer no país, de forma
que o destino das pessoas não seja um determinismo decorrente do lugar em que nasceram,
do local em que vivem, da cor da pele que têm, da condição socioeconômica da família, das
escolas em que estudam.

PLANEJAMENTO: CAMINHO PARA SE CHEGAR A TODOS
O planejamento é o fio condutor que pode viabilizar a execução das políticas públicas
para todos. Não se trata de uma opção, e sim de uma obrigação e de uma necessidade. Mas
planejar não tem sido um elemento marcante na nossa cultura. Sua ausência, entre outros
fatores, priva o país de um dos maiores antídotos para um mal que aflige as políticas públicas
no Brasil: a descontinuidade dos programas de governo, fonte geradora de incertezas e
instabilidade.
.
O que dizer, então, do planejamento no âmbito da educação? Na área de políticas
educacionais, o gestor deve ficar atento para um planejamento que aponte para a equidade,
privilegiando as iniciativas que tendem a promover a justiça social e que levem em
consideração a articulação das redes de ensino com outras esferas públicas para enfrentar os
problemas que consolidam desigualdades estruturais, com repercussão direta sobre a
qualidade de vida dos cidadãos. Ações isoladas e desarticuladas não se encaixam como
políticas públicas e não garantem resultados eficientes. É importante também ampliar os
olhares, envolvendo todos os atores das redes de ensino nesse planejamento para que a falta
de comprometimento e de compreensão não impeça a operacionalização do que foi decidido.
Esse envolvimento dará respaldo e solidez para a política educacional.
A partir das diretrizes estabelecidas em níveis federal, estadual e municipal, chegamos
ao planejamento escolar, que envolve processos de gestão para a elaboração de currículos, do
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O MEC define equidade como “distribuição das oportunidades educacionais entre os diferentes grupos sociais”, o
que significa que as redes de ensino devem oferecer as mesmas condições para que todas as escolas garantam
condições de aprendizado de qualidade para todos os alunos. Atualmente, avalia-se o grau de equidade de uma rede
observando-se os resultados educacionais entre as escolas. Cabe ao gestor educacional identificar as causas dos
insucessos para, então, adotar medidas de correção e prevenção.
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Proposta Pedagógica e da atuação do professor em sala de aula. Um bom planejamento deve
levar em conta o contexto social do momento, tanto numa visão global quanto local, além de
indicadores de desempenho dos alunos e recursos materiais e humanos dos sistemas
escolares.

PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO - PNE
A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, juntamente com a sociedade
organizada, têm sido instados, pela legislação federal, a planejar sistemicamente objetivos e
metas, em âmbito nacional, para enfrentar os desafios e adotar mecanismos eficazes que
possibilitem a melhoria do quadro educacional brasileiro. Esse planejamento vem sendo
estabelecido na forma de planos. Um plano de educação é um instrumento da política
educacional para gerir de forma eficiente, eficaz e efetiva as ações voltadas para responder às
necessidades educacionais da população como um todo.
Na esfera federal, temos o Plano Nacional da Educação. O primeiro PNE foi votado em
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2001, com vigência de 10 anos. Por ocasião da sanção presidencial, nove vetos atingiram a
legislação aprovada no Congresso Nacional, incidindo especialmente sobre as questões de
financiamento, limitando o papel da União e desconfigurando, assim, o PNE, no que diz
respeito precisamente aos meios para se atingirem as metas e os objetivos.
Não obstante todos os problemas que o envolveram, como os vetos, por exemplo, o
PNE de 2001 consagrou o diagnóstico como parte primeira de cada capítulo sobre os níveis e
etapas da educação. Dele decorrem diretrizes, objetivos e metas. A partir da sanção do PNE
de 2001, os Planos Estaduais e Municipais de Educação que se construíram, na sequência,
adotaram, em sua maioria, em sintonia com o Plano Nacional, a mesma estrutura, com espaço
privilegiado para o diagnóstico.
Agora em 2012, está sendo votado o novo Plano Nacional da Educação e, mais uma
vez, a grande polêmica gira em torno do financiamento. Hoje, União, estados e municípios
aplicam, juntos, 5% do Produto Interno Bruto (PIB) na área. O governo havia sugerido o
aumento desse índice para 7% em uma década, mas entidades da sociedade civil pedem pelo
menos 10%. O relator do PNE propôs 8%, a ser investido de forma direta, mas com
possibilidade de se atingir os 10% ao final dos 10 anos, com o investimento de 50% dos
recursos provenientes dos royalties do pré-sal. É importante destacar que Estados e
Municípios devem investir 25% de suas receitas à educação.
Em resumo, o Projeto de Lei nº 8.035/2010, encaminhado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, em dezembro de 2010, tem 12 artigos e um Anexo com 20 metas e 182
estratégias e abrange todas as etapas e modalidades da educação. As principais diretrizes do
PNE 2011/2020 são:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

erradicação do analfabetismo;
universalização do atendimento escolar;
superação das desigualdades educacionais;
melhoria da qualidade do ensino;
formação para o trabalho;
promoção da sustentabilidade socioambiental;
promoção humanística, científica e tecnológica do país;
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do produto interno bruto;
valorização dos profissionais da educação e
difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a
gestão pública da educação.
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É competência da União fixar o Plano Nacional de Educação. Com exceção da CF de 1937, fruto da ditadura do
Estado Novo, todas as Constituições incorporaram a ideia de elaboração de um Plano. O primeiro Plano só surgiu em
1962, mas não como projeto de lei. A Constituição de 1988, como também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) retomam essa questão. Em 2001, a Lei 10.172 aprovou o PNE, com vigência de 10 anos. Um novo
PNE está sendo votado agora em 2012.
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O momento mais uma vez exige atenção de gestores e profissionais da educação, pois
estamos sem um Plano. É preciso colocar essa aprovação como prioridade nacional, já que o
novo PNE corre o risco de caducar, se não for aprovado ainda neste primeiro semestre.

PLANOS ESTADUAIS , DISTRITAL E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Em seu art. 2º, o PNE de 2001 explicitou uma obrigação para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios: “A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar Planos decenais
correspondentes.” Esses planos podem ser elaborados por consultorias, pelas próprias
secretarias de educação e/ou com a colaboração da sociedade, e precisam ser aprovados pelo
Conselho Municipal de Educação. Eles também devem fazer parte do orçamento municipal.
Municípios devem destinar 25% das suas receitas à educação.
Apesar do estímulo dado pelo Governo em 2007, com a criação do Plano de Ações
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Articuladas (PAR) , para a elaboração dos planos de Educação, nem todos os Estados e
Municípios cumpriram tal determinação. Aliás, mais da metade dos 5.561 municípios brasileiros
não têm um Plano de Educação até hoje. A não exigência de prazos, a falta de planejamento,
com metas e objetivos claros, a inexistência de sanções, a falta de decisão política dos
governantes para transformar o plano em lei e, sem dúvida, a falta de mobilização da
sociedade civil terão sido alguns dos motivos desse comportamento.
Neste momento que entram em cena novas diretrizes, metas e estratégias para a
educação nacional, torna-se imprescindível a construção ou a readequação do plano estadual
e/ou municipal de educação. Para tanto, a realização do diagnóstico é condição necessária que
precede a elaboração dos planos.
Na escola, o diagnóstico também é um elemento fundamental que orienta a
6
elaboração de sua proposta pedagógica, conforme preconiza a LDB, em seu artigo 14.
Também chamada de Proposta Pedagógica, a proposta, se bem embasada em um diagnóstico
situacional, que aponte os problemas e as potencialidades da escola, levará a um
compromisso efetivo com a aprendizagem dos alunos.
Nos Estados e Municípios, faz-se urgente um acompanhamento dos recursos
destinados à educação, para que eles sejam usados de forma adequada, e que cheguem, sem
qualquer resquício de privilégio, a todas as escolas, levando-se em consideração as
especificidades de cada realidade escolar e seu entorno.
No campo do direito à educação, é preciso dar condições de acesso e permanência
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dos alunos nas escolas, garantindo as oitocentas horas de aula , os duzentos dias letivos, e o
transporte escolar adequado, conforme previsto na legislação atual, buscando aumentar esse
patamar, de modo a oferecer oportunidade de desenvolvimento e de formação cidadã para
todos, através do esporte, da arte e de aprendizagens transversais. Mais ainda: é
imprescindível estar-se atento ao respeito às diversidades, de forma a reconhecer e garantir
igualmente o direito de cada um.
Ao elaborar um plano municipal ou estadual, é importante que o gestor educacional e
sua equipe tenham em mente que as diretrizes precisam focar o sucesso do aprendizado do
aluno, portanto devem ser passíveis de serem integradas à gestão escolar e ancoradas pelo
5

O Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007, criou o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, reunindo programas
já existentes e criando novos, como forma de colaboração com Estados, Distrito Federal e Municípios. Em seguida à
adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
passaram a elaborar os seus Planos de Ação Articuladas – PAR, podendo receber apoio técnico e financeiro do MEC.
O MEC criou o chamado PDE interativo, uma ferramenta que interage permanentemente com o usuário. Todas as
escolas podem utilizar o PDE interativo, mesmo as que não recebem recursos, de acordo com critérios provenientes do
desempenho do IDEB. Para tanto, elas precisam se cadastrar no sistema.
6
Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de
acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I. participação dos profissionais da educação
na elaboração do projeto pedagógico da escola; II. participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.
7
O tempo de exposição do aluno ao professor faz diferença no aprendizado e no desempenho de crianças e
adolescentes. Para saber mais sobre a importância do uso do tempo em sala de aula, veja pesquisas no site
http://www.paramelhoraroaprendizado.org.br/
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Projeto Pedagógica de cada escola, com suas especificidades de organização, de normas e de
valores. Não há um modelo único de escola e o gestor educacional deve conhecer essas
desigualdades dentro das redes de ensino. É justamente na escola pública que as políticas
educacionais poderão se concretizar efetivamente ou não.
Questões importantes na construção ou reavaliação do Plano Estadual, Distrital ou Municipal:

















Criação democrática de um Fórum Municipal ou Estadual
Criação de um Conselho Municipal de Educação
Realização de audiências públicas
Definição da responsabilidade específica do Estado e municípios nos diversos níveis e
modalidades de ensino
Definição de metas e objetivos para a melhoria da qualidade do ensino e diminuição da
evasão, repetência e distorção idade-série
Definição de currículos que privilegiem a formação da cidadania e a sustentabilidade
em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com os PCNs, e planos estadual
e/ou municipal
Criação de mecanismos de avaliação específicos do sistema estadual e municipal que
proporcionem a adequação da avaliação dos currículos considerando a realidade local
Interação com conselhos e associações voltadas a defesa da criança e do adolescente
Gestão do sistema, levando em conta a autonomia das escolas
Criação de Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração
Formação continuada de professores e demais profissionais da educação
Instituição do Piso Salarial Nacional para o magistério
Gestão de recursos e acompanhamento dos gastos com educação
Metas e objetivos concretos, com cronograma de execução
Instituição do Plano como Lei, decorrente de aprovação no âmbito legislativo e sanção
pelo executivo
Comunicação do Plano Educacional para a comunidade em geral

A ESCOLA E O PROPOSTA PEDAGÓGICA
A primeira incumbência da escola é precisamente a elaboração e a execução de sua
8
Proposta Pedagógica. A LDB, ao se referir às normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, aponta como primeiro princípio a participação dos profissionais da
educação na elaboração desse projeto. A decisão de construir esse plano, por parte da escola,
revela a disposição de contrapor a uma cultura de fracasso o envolvimento de toda a
comunidade escolar na tarefa de construção do sucesso de cada um dos alunos. A proposta
político-pedagógica é a resposta mais adequada que a escola pode empreender para gerir a
sua autonomia.
Para isso, a escola define coletivamente a sua política de gestão dos processos de
aprendizagem e ensino, trabalhando o currículo, a avaliação, a relação com a família e com a
comunidade, apresentando seus objetivos e metas. Não se trata, pois, de um documento
meramente formal. Pelo contrário, sua construção se dá em um processo que permite
momentos privilegiados de reflexão sobre as práticas da escola, para poder, assim, redefini-las
ou reorientá-las. A sistematização desse processo representa, para a escola, a oportunidade
de examinar o trabalho por ela desenvolvido, explicitado, em última análise, pelos níveis de
aprendizagem atingidos pelos alunos. É na Proposta Pedagógica que a escola cumpre a sua
função social mais importante, ou seja, garantir a todos um direito que não lhes pode ser
negado, o direito à educação. Esse direito só é completo se o aluno se matricula, aprende e
permanece na escola.
Há algumas questões fundamentais para que a Proposta Pedagógica envolva toda a
comunidade escolar e consiga romper com uma falsa dicotomia entre quantidade e qualidade.
Isso significa que não basta atender a todos. É preciso que seja ofertada uma educação de
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Definida na LDB, artigos 12, 13 e 14.
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qualidade, que forme o aluno para a vida e para a cidadania. De acordo com Heloisa Lück, é
exigida da escola mudanças urgentes no sentido de garantir o desenvolvimento de
competências em seus alunos, para que eles sejam capazes de enfrentar a complexidade das
relações em sociedade com criatividade, empreendedorismo e espírito crítico. “A educação, no
contexto escolar, se torna complexa e exige esforços redobrados e maior organização do
trabalho educacional, assim como participação da comunidade na realização desse
empreendimento, a fim de que possa ser efetiva, já que não basta ao estabelecimento de
ensino apenas preparar o aluno para níveis mais elevados de escolaridade, uma vez que o que
ele precisa é de aprender para compreender a vida, a si mesmo e a sociedade, como
condições para ações competentes na prática da cidadania. E o ambiente escolar como um
9
todo deve oferecer-lhe esta experiência.”
QUADRO 1 – ROTEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA EFICAZ
Diagnóstico

É preciso que a escola se conheça. É preciso que todos conheçam a escola. A
transparência no trato dessa questão é fundamental. Os alunos são sujeitos concretos,
que têm nomes, que têm história, conhecimentos, aspirações, sonhos. O ensino não pode
ser desvinculado desses fatores. Ao mesmo tempo, é preciso que os professores sejam
também tratados como sujeitos, o que significa terem direito a um espaço de trabalho
digno.

Currículo

A elaboração do currículo é elemento essencial para a legitimidade da proposta
pedagógica. Essa elaboração deve levar em conta as Diretrizes Curriculares Nacionais, os
Parâmetros Curriculares Nacionais, os princípios oriundos da Secretaria e, de modo muito
especial, a realidade da escola e do cidadão que a escola quer formar. A LDB, no artigo
26, prevê isso com clareza: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.” A chamada base
nacional comum, que é obrigatória, garante, do ponto de vista nacional, o acesso aos
conhecimentos básicos necessários ao exercício da vida cidadã. A parte diversificada, que
também é obrigatória, corresponde a conteúdos da realidade regional e local. A proposta
pedagógica dá oportunidade a essa integração entre o nacional e o local.

Avaliação e
monitoramento

Além da avaliação dos alunos, como processo, e das avaliações externas, como resultado,
a proposta pedagógica exige um processo contínuo e participativo de avaliação
institucional. Nesse caso, destaca-se o papel da equipe gestora da escola que deve ser de
incentivador e condutor dessa garantia de sucesso do aluno através da proposta
pedagógica. E é um forte componente para diagnosticar e replanejar.

Família e
comunidade

São elementos determinantes no processo de aprendizagem dos alunos, a família e a
comunidade que devem ser encorajadas a participar de momentos de integração, inclusive
da construção da Proposta pedagógica, por meio do Conselho Escolar.

Clima escolar

A boa convivência entre professores, alunos e outros profissionais da educação na escola
é fator importante para o sucesso da aprendizagem dos alunos. Esta é uma atividade de
todos, mas na liderança dos gestores, um desafio permanente.

O processo de retomada dos rumos da escola deve romper com relações corporativas,
com rotinas de trabalho regidas pela burocracia e com os efeitos da tutela (ou não tutela) dos
órgãos centrais. É um processo desafiador e requer um esforço coletivo, liderado pelo diretor
da escola, envolvendo os professores, a equipe técnica, os pais e os alunos. É essa
participação que, traduzida em compromisso, poderá viabilizar a execução da Proposta
Pedagógica como um processo, continuado e democrático, de reflexão e discussão
permanentes sobre a atuação da escola.
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Para saber mais sobre esse conteúdo e outras reflexões sobre gestão escolar, consulte Gestão Escola e formação
de gestores, in Revista Em Aberto, Brasília, v. 17, n. 72, p. 1-195, fev./jun. 2000.
Disponível on-line
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/em_aberto_72.pdf Acesso em 10/06/2012.

7

Formação Continuada – FOCO IAS 2012
A partir do planejamento coletivo, o diretor terá parâmetros para decidir sobre as
questões administrativas e financeiras da escola, observando o grau de relação que elas têm
com a proposta democraticamente discutida e aprovada. Nesse sentido, os diretores, os
coordenadores e supervisores dos Programas parceiros do IAS colocarão sua liderança a
serviço da presença do professor na escola, assegurando aos alunos o direito de terem, no
mínimo, oitocentas horas de aula, por ano. Também apoiarão, na linha do projeto aprovado, a
formação continuada e em serviço dos professores e da sua equipe de trabalho, de forma a
estimular a reflexão e o desenvolvimento de competências necessárias à nova realidade social.
Buscarão projetos que atendam às reais necessidades dos alunos e não a partir de oferta
externa. Tais providências terão, sem dúvida, como consequência, um índice maior de
aprovação dos alunos e uma diminuição substancial do abandono e da evasão.

PLANO DE ENSINO E PLANO DE AULA
O Plano de Ensino é antes de tudo o plano da ação docente. É a sistematização da
proposta geral de trabalho do professor e nele se articulam os objetivos, os conteúdos, os
procedimentos metodológicos, a avaliação do aluno e do trabalho docente.
A elaboração do plano deve estar associada à legislação educacional vigente, às
referências curriculares adotadas pela escola, aos indicadores educacionais definidos na
construção da Proposta Pedagógica, e aos resultados de avaliações, internas e externas à
escola.
Não é possível dar um “modelo” de Plano de Ensino, pois é um instrumento de trabalho
do professor, resultante da sua autonomia pedagógica, da sua competência profissional e das
características contextuais da escola em que ensina e, especialmente, do perfil das crianças ou
dos jovens que integram sua turma.
O respeito à prática didática exige um planejamento, acompanhado pela direção da
escola, pelos supervisores e coordenadores, de todo o ano letivo, de todo o currículo que será
trabalhado pelo professor com seus alunos.
A sala de aula é o lugar privilegiado deste encontro. Do professor com seus alunos.
Dos alunos com cada um dos seus colegas. É um ambiente propício para a troca de saberes,
para a aprendizagem da convivência, para o exercício da solidariedade.
Cabe ao professor a tarefa de diagnosticar, de conhecer cada aluno, em seu nível de
conhecimento. Cada sala de aula é singular, cada aula é única. Tal compreensão permite ao
professor elaborar um plano que tenha ligação com a realidade e com os interesses dos
alunos.
A metodologia é elemento fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Não se
trata simplesmente de repassar conhecimentos, mas de despertar os alunos para o hábito e o
prazer de aprender. Para tanto, é preciso deixar o aluno aprender. A troca de experiências e o
diálogo entre os saberes já adquiridos devem ser uma realidade diária na sala de aula. Nessa
direção, a pesquisa é fundamental, ou seja, o incentivo para que os alunos possam fazer e
compartilhar suas descobertas. Também é necessário que fique conhecido, porque discutido
com os alunos, o processo de acompanhamento da aprendizagem, através de formas
adequadas de avaliação, em consonância com metodologia usada na sala de aula. , com
destaque para a autoavaliação.
Paulo Freire escreveu um livro indispensável para quem é professor, como, aliás, é
importante toda a sua produção, especialmente porque parte de uma prática pessoal, que ele
registra, de modo didático e crítico. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
docente reúne, em três pequenos capítulos, um caminho seguro para nossa prática em sala de
aula. Entre tantas reflexões, citamos o texto que abre o último capítulo, “Ensinar exige querer
bem aos educandos”:
“E o que dizer, mas sobretudo que esperar de mim, se, como professor, não me acho tomado
por este outro saber, o de que preciso estar aberto ao gosto de querer bem, às vezes, à
coragem de querer bem aos educandos e à própria prática educativa de que participo.”
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PARA REFLETIR
1) Como a gravidade da situação de dualismos no nosso país, apontada no texto, se reflete na
educação praticada em sua rede/escola?
2) A sua rede/escola se faz as perguntas: Que escola queremos? Qual cidadão queremos
formar? Quais competências e habilidades queremos desenvolver? Como vocês responderiam
essas questões?
3) A Proposta Pedagógica das escolas estão em consonância com as diretrizes da rede?
4) Sua escola elaborou coletivamente a Proposta Pedagógica? Ela foi atualizada
recentemente? Discorra sobre os aspectos evidenciados no texto (vide quadro 1) e como foram
contemplados no seu PPP.
5) O PNE está em votação no Congresso Nacional. As equipes da secretaria e das escolas
conhecem a proposta ora em debate? Em que medida estão aproveitando desse momento
para preparar uma adequação do PEE ou do PME ou iniciar o processo de debate sobre sua
construção?
6) O planejamento dos professores em sua escola tem como referência a Proposta
Pedagógica? Qual a dinâmica de preparação das aulas? Como professores e coordenadores
articulam as proposições dos planos e a promoção de práticas educativas consoantes com
uma escola do século XXI?
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