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1.    INTRODUÇÃO 

 

 

O presente documento consolida o Plano Municipal de Educação da Secretaria 

Municipal de Educação, da cidade de Barreiras-BA, tendo como objetivo traçar 

diretrizes, metas e estratégias para o desenvolvimento da educação municipal, visando 

melhorias nos setores administrativos, estruturais e pedagógicos. 

Na sociedade contemporânea o desafio é investir na educação de cada indivíduo, 

para ampliar a sua capacidade de expressão, promover o seu desenvolvimento humano com 

a finalidade de afirmar a sua subjetividade, afetividade, criatividade e responsabilidade.   

Nesse sentido, a gestão pública democrática da Secretaria Municipal de Educação da 

cidade de Barreiras/Bahia, fundamenta-se num planejamento político e estratégico na 

perspectiva de uma cidade onde a escola é da gente.  

Dessa forma, o planejamento não deverá ser concebido como uma estratégia 

burocrática, mas, como um processo de participação e autonomia com finalidades de 

planejar politicamente, a partir da presença humana territorial em um espaço-tempo do 

município de Barreiras. Assim, é fundamental refletir e repensar quanto à política do 

Sistema Municipal de Educação devendo levar em conta as desigualdades sociais e as 

demandas educacionais para uma cidade que educa e inclui todos. As demandas sociais do 

espaço geográfico no município de Barreiras precisam ser (re)pensada e (re)planejada com 

um redirecionamento territorial que focalize a ocupação a partir da história cultural e social 

de nossos munícipes. 

O PME do Sistema Municipal de Educação basear-se-á numa visão contemporânea, 

pautada nos princípios de uma cidade educadora onde o acesso, permanência, inclusão e o 

sucesso escolar são de todos, na qual o exercício da participação e do diálogo entre os 

diferentes munícipes de Barreiras sejam efetivados através dos conselhos escolares e 

populares, do apoio aos movimentos populares, das manifestações artístico-culturais e 

esportivas que permeiam o espaço territorial urbano e rural. 

No contexto educacional, a visão de sistema deve estar pautada numa educação 

mediadora, no gerenciamento público de forma responsável, participativa e continuada e, 

através dos processos de retroalimentação e transformação. Nessa ótica, a Secretaria 

Municipal de Educação planeja um Plano Municipal de Educação, visando atender as 

prerrogativas do mundo contemporâneo na valorização das questões de gênero, classe, 
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minorias e cidade ativa, tendo como foco a melhoria da qualidade do ensino e da gestão 

pública municipal.  

O presente documento tem como finalidade, garantir a valorização dos sujeitos, a 

partir de suas memórias, histórias locais e globais. Nessa perspectiva humanizadora, o 

Grupo Colaborativo do PME da Secretaria Municipal de Educação de Barreiras, apresenta 

três condições primordiais para transformação social dos munícipes por meio do Sistema 

Municipal de Educação de Barreiras: 

 Ser de comunhão, amor, esperança que necessita do outro para 

relacionar-se, tendo o convívio grupal e integração comunitária. 

 Ter consciência de si, do outro e do mundo com condições de posicionar-

se criticamente ante a realidade, assumi-la e transformá-la, na perspectiva 

democrática. 

 Ser comprometido com a história e sua transformação, engajado numa 

ação transformadora, embasada nos valores transcendentais - Resgatando 

a dignidade humana. 

O princípio da participação na construção de uma proposta coletiva deve ter como 

base a autonomia, pois de acordo com Bordignon (2009, p. 27), “sem autonomia não há 

sujeito, nem finalidade própria. Sem autonomia para o cumprimento da finalidade própria, 

não há possibilidade de ser instituído o sistema”. 

O conceito de sistema não se limita a valores de grandeza. O atual contexto político 

educacional da cidade de Barreiras e suas mudanças normativas e estruturais propõem 

traçar e objetivar políticas pedagógicas para uma cidade onde a escola é da gente a partir de 

um planejamento municipal da educação. 

A discussão sistêmica de educação no processo de construção do de plano de 

educação vem no enredo de garantir diretrizes, metas e estratégias para a qualidade e 

unidade na diversidade da educação municipal. Entretanto os insumos (alunos, professores, 

pais, etc.) que vem constituir o Sistema Municipal de Educação precisam buscar uma 

sinergia que estão além do “ensino” para efetivação do PME como politica publica e não 

uma marca de governo. Destacando que o princípio fundante da organização de um sistema 

é sua normatização. 
 

O Sistema Municipal formaliza, organiza e dá coerência às especificidades do 

projeto de educação do município, articula suas partes num todo orgânico e 

contextualiza o local no nacional. A construção do Sistema Municipal de 

Educação constituirá processo de diálogo entre pessoas e instituições, fundado 

em estudos e reflexões sobre a concepção de educação e responsabilidades 

prioritárias do município. (BORDIGNON, 2009, p. 37) 
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Um sistema educacional que motive uma cidade para a educação e para a inclusão, 

princípio da cidadania que garanta a Secretaria Municipal de Educação uma organização 

para planejar e projetar politicamente o Sistema Educacional, orientada para a valorização 

do homem que contribua para a ressignificação dos valores regionais e nacionais. 

O projeto educativo para uma sociedade visa organizar as cidades para 

acessibilidade dos cidadãos, garantindo a inclusão de todos ao Sistema Municipal de 

Educação consolidando como plano global de educação que sistematiza e se articula com 

as propostas pedagógicas da rede para os níveis e modalidades da Educação Básica 

oferecida pelo município de Barreiras. 

Assim, o PME, “envolve também uma construção coletiva de conhecimento, 

construído participativamente no âmbito da educação, visando resgatar o sentido humano, 

científico e libertador do planejamento” (VASCONCELOS, 2008, p. 169). 

Por entender que a proposta política pedagógica sistematizada no PME é o mais 

abrangente de um processo sistêmico, por isso Secretaria Municipal de Educação de 

Barreiras busca contemplar aspectos gerais e específicos da educação para consolidação de 

uma cidade que a educação se consolida em princípios da inclusão social de seus 

munícipes. 

 Essas orientações devem favorecer um processo de diálogicidade e de sentido de 

pertencimento, da conscientização de que o fazer pedagógico no PME depende 

substancialmente da iniciativa dos esforços diários, do entusiasmo e da energia sem limites 

para entender o passado, fazer o presente e ser reconhecido no futuro, por parte dos sujeitos 

que compõem a gestão pública municipal da educação de Barreiras. 

Nesse sentido, a gestão educacional enfatiza que um Plano Municipal de 

Educação, primar-se-á pelo o desenvolvimento pleno do ser humano, enquanto instituição 

social, de forma participativa, estruturada, integral, e crítica, com relevância no universo 

de pessoas, recursos e processos, busca-se a sintonia e qualidade para uma educação 

planejada. Desta forma, o presente documento – PME - do Sistema Municipal de 

Educação em linhas gerais, possui o objetivo de mapear e traçar ações estratégicas para o 

período de 2015-2025.   

Para elaboração e organização deste PME utilizou-se de uma metodologia 

participativa com empenho coletivo de todos os sujeitos que compõem o quadro diretivo 

desta Secretaria, e também toda a equipe de funcionários do Município de Barreiras-BA 

no período compreendido 2013-2015. Este trabalho foi coordenado por um Grupo 
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Colaborativo
1
, responsável por coordenar a elaboração do Plano Municipal de Educação, 

e criar as Comissões Representativas, com objetivo de ampliar a participação no processo 

de elaboração do PME, contribuindo com a construção do diagnóstico educacional, 

diretrizes de cada comissão, coordenação da consulta e audiência publica, e planejamento 

das metas e estratégias para dez anos a partir das reais necessidades da população. Essa 

metodologia de trabalho é fruto da parceria com a Secretaria da Educação do Estado da 

Bahia, por meio do Programa de Apoio à Educação Municipal (Proam), que instituiu, no 

ano de 2007, a ação de Assessoramento à Elaboração de Planos Municipais de Educação, 

de modo a oportunizar aos municípios o assessoramento técnico-pedagógico na 

elaboração do Plano Municipal de Educação. 

Assim, a educação na cidade onde a escola é da gente deve garantir um processo 

sistêmico de gerenciamento e planejamento, como condição de acesso, permanência, 

inclusão e sucesso na aprendizagem, para que a educação enquanto direito, conforme 

explicita Freire (2010, p. 27-28): 

 

A educação é possível para o homem, porque é inacabado e sabe-se inacabado. 

Isto o leva à sua perfeição. A educação, portanto, implica uma busca realizada 

por um sujeito que é o homem. O homem deve ser sujeito de sua própria 

educação. Não pode ser objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém. 

 

Nessa perspectiva, a educação é concebida como uma necessidade vital para a 

humanização do homem enquanto sujeito político e social. A partir dessa vertente, o Grupo 

Colaborativo da Secretaria Municipal de Educação, na cidade de Barreiras planejou de 

forma coletiva, em parceria com os membros das Comissões Representativas, vivências na 

qual os sujeitos participantes, manifestaram suas impressões, olhares e concepções sobre o 

processo sistêmico e gerencial do Sistema Municipal de Educação durante a construção do 

marco situacional do município e da educação por meio de dez etapas assim definidas:  

Etapa 1 - Constituição das comissões representativas;  

Etapa 2 - Análise documental dos documentos legais e construção do marco situacional do 

município;  

Etapa 3 - Sensibilização dos membros das comissões representativas para a programação 

de encontros estratégicos com seus pares e construção do marco situacional da educação;  

Etapa 4 – Estudo e construção da análise situacional do município. 

Etapa 5 – Estudo e construção da análise situacional da educação. 

Etapa 6 - Realização de estudos, discussão e definição das diretrizes, metas e estratégias;  

                                                           
1
 Instituído e nomeado pela Portaria GAB nº 048/2013 de 27 de setembro de 2013. 
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Etapa 7 – Estudo da proposta de acompanhamento, avaliação e monitoramento do PME;  

Etapa 8 - Escrita do Plano e Sistematização Final do texto sobre o PME; 

Etapa 9 – Organização e realização da Consulta e Audiência Pública do PME; 

Etapa 10 – Será o acompanhamento da tramitação do PME na Câmera Municipal de 

Vereadores; 

Os processos de modernização dos serviços públicos exigem dos trabalhadores 

em educação organização, operosidade e, sobretudo olhar focal. Acredita–se que a 

participação não é apenas um instrumento para a solução de problemas da gestão 

educacional municipal, mas, sobretudo, uma necessidade fundamental do ser humano. O 

processo de vivências e construção do marco situacional do município, da educação e as 

diretrizes, metas e estratégias para o PME, consolidou-se pela condição dos sujeitos 

participativos da política administrativa da educação municipal. A solidificação do futuro 

e construção de uma cidade educadora onde a escola é da gente dar-se-á numa sociedade 

participativa. 

O planejamento participativo garantido neste PME implica na relação dos elementos 

e conjuntos coerentes e operantes que compõem o Sistema Municipal de Educação de 

Barreiras reunido sob um único princípio –Escola da Gente - e pela qualidade na educação 

pública municipal fundamentada através da Gestão Democrática e Participativa. 

Acredita-se que este trabalho coletivo e participativo é uma bússola para atingir todas 

as metas e estratégias nele proposto e implantar uma nova ordem nos rumos da educação do 

município. Para tanto, muitas leituras, desejos e idéias foram condensadas, dando corpo à 

construção da participação e autonomia como principio da gestão democrática na cidade que 

conclama e inclui todos os munícipes no principio educativo da Escola da Gente. 

Assim, o PME do Sistema Municipal de Educação caracteriza a especificidade da 

organização desta secretaria, e indica a qualidade da educação que se deseja. Assim, essa 

especificidade precisa ser identificada com base nas demandas da sociedade, constituem-se, 

então, em direcionadores das ações do sistema. No exercício da função de gestão da 

educação municipal, Bordignon e Gracindo (2000) destacam duas dimensões essenciais. A 

primeira é a qualificação técnica, ou seja, o domínio dos fundamentos da educação e da 

pedagogia – com sua indispensável base docente além do conhecimento dos processos de 

gestão de uma organização, tanto em nível macro (o Município) quanto micro (a secretaria). 

A outra é a capacidade política para perceber e se antecipar aos movimentos da realidade, ou 

seja, a capacidade dialética de negociação de conflitos nas relações interpessoais, sem negar 

as diferenças e coordenando as forças institucionais na direção de sua finalidade. Nesse 
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sentido, espera-se que a efetivação desse documento como norteador das questões 

educacionais da cidade de Barreiras-BA. 
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2.  POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS – ORGANIZACIONAIS 
 

 

As políticas públicas em educação no Brasil mantêm as características que estão 

presentes na previdência, saúde e saneamento em relação aos investimentos. Conforme 

Meksenas (2002) segue a lógica da expansão desigual no tempo e no espaço; do atendimento 

deficitário à população pobre; dos gastos excessivos, que se perdem na manutenção da 

burocracia e pouco contribuem para os fins propostos [...] perspectiva social. Porém, pensar 

em políticas e planejar políticas públicas educacionais com fins sociais e sistematiza-las em 

um Plano Municipal de Educação, requer uma análise histórica estrutural do contexto que 

vem permeando o seu próprio conceito e a intervenção estatal na educação. 

Segundo Freitag (2005), no período colonial a política educacional era desenvolvida 

quase exclusivamente no âmbito da sociedade civil, por uma instituição muito forte, a Igreja. 

A infra-estrutura era caracterizada pela economia agroexportadora. Nesse período, a 

monocultura latifundiária exigia um mínimo de qualificação e diversificação da força de 

trabalho escravo. A função de reprodução da sociedade escravocrata era preenchida pelas 

escolas de jesuítas, especialmente os colégios e seminários que funcionavam em toda a 

Colônia. A Igreja Católica não só assumia a hegemonia na sociedade civil, como penetrava 

na própria sociedade política através da educação. 

Historicamente a vinda da Família Real em 1808 para o Brasil, teve inicio a 

intervenção do Estado na educação com cursos superiores, com a finalidade de atender os 

interesses da elite no país, desconsiderando a educação básica para toda a população. O 

advento da república nessa política estatal não avançou em relação aos fins sociais. 

Essa concepção de políticas públicas ligadas ao Estado requer uma reflexão ampla, 

por apresentar uma visão voltada para a área técnica-administrativa do Estado sem ênfase na 

dimensão política que perpassa pelo processo decisório. Fernandes (2007, p. 82) “defende a 

idéia de que as políticas públicas se manifestam através de duas dimensões que 

complementam entre si que é o administrativo técnico e o aspecto político”.  

Com a dinâmica da sociedade percebe-se uma intensa atividade do Estado, e em 

1930 é criado, pela primeira vez um Ministério da Educação e Saúde no país. O sistema 

educacional do Estado Novo reproduz em sua dualidade a dicotomia da estrutura de classes 

capitalistas em consolidação (FREITAG, 2005). 

 Por muito tempo, perpetuou-se no processo político administrativo do Estado a 

política pública voltada para equacionar os bens em benefícios de sua população, de modo a 

incluir os excluídos (FERNANDES, 2007). Dessa forma, o papel do Estado apresenta-se de 
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maneira unilateral ao determinar os recursos que são usados em favor dos cidadãos, 

beneficiando-os enquanto sujeitos de direitos sociais. Em consequência disso, a falta de 

participação política do povo brasileiro leva os políticos a não terem compromisso com os 

bens públicos.  

Na segunda República o Estado brasileiro começa a sistematizar políticas públicas 

com fins sociais, principalmente na previdência, legislação trabalhista, saúde, habitação, 

saneamento básico e transporte. Por outro lado, o desinteresse pela escolarização das massas 

continuou se transformando em desejo de controle de uma minoria perante as relações de 

poderes constituídas. Nesse contexto, a partir dos anos 50, Paulo Freire insere o termo 

“politicidade”, para esclarecer a desigualdade social entre os sujeitos que compõe o Estado, 

apresentando um confronto substancialmente político entre opressor e oprimido. O oprimido 

não pode assim, ser apenas objeto de distribuição de bens na condição de simples 

beneficiário, porque isso não desfaz o nó mais duro dessa dinâmica: ser massa de manobra. 

Por isso, toda estratégia de combate à pobreza supõe que o pobre se torne sujeito crucial da 

alternativa. Enquanto for apenas objeto, está à mercê de forças políticas que não domina e 

das quais, muitas vezes sequer tem idéia (DEMO, 2006). 

Nesse patamar, o trabalho de construção do Plano Municipal de Educação se propõe 

instaurar a cultura social de saber negociar, participar das oportunidades dentro de regras de 

jogo de um Estado de direito. Demo (2006) destaca que a reflexão da dimensão política do 

Estado é condição de uma caminhada inicial para combate a pobreza política do nosso povo 

que tem seus direitos sociais renegados em prol de políticas de compensação provisória 

cultuando a carência material, em si, como desigualdade. Assim, a politicidade do cidadão 

como condição necessária de reversão de idéias, no qual o “igualitarismo” não é o mesmo 

que igualdade social, onde as pessoas querem ser iguais e diferentes. Nesse sentido, esse 

documento basear-se-á numa visão da interculturalidade crítica, à medida que se consagra 

tanto o direito de ser igual quanto o ser diferente. 

A partir dos anos 60, com a chegada do Governo Militar, os órgãos públicos vão se 

consolidar numa filosofia positivista onde a cultura da igualdade social vai depender da sua 

cultura de aceitação consensual da política existente. O tecnicismo vem conduzir os sujeitos 

que a sua participação na política se daria somente pela força hegemônica do trabalho 

técnico. Assim, o paradigma do consenso pensado por Émile Durkheim se instaura por meio 

da defesa que uma nação alcançaria o patamar de desenvolvimento e progresso se toda a 

população se ocupasse somente em trabalhar sem participar das tomadas de decisões 

conflitantes e mediadoras. O paradigma do consenso concebe a sociedade como sendo 
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composta por grupos sociais unidos por valores únicos que geram um consenso espontâneo. 

A concepção de paradigma, a partir do modelo econômico e tecnicista implantado 

pela a ditadura militar no Brasil no período de 1964 a 1985 traz um modelo funcionalista de 

sociedade, no qual a educação enquanto fato social consiste em ressaltar que não se pode 

modelá-la de acordo com as vontades individuais do sujeito, a política pública em educação 

é uma construção coletiva e corresponde às necessidades do governo militar. Destaca-se o 

aspecto coercitivo da política do governo militar, a sua “política de governar o país” 

encontraria seu equilíbrio (ausência de conflitos) em seu estado normal. A educação seria 

um fator essencial que asseguraria esse equilíbrio do organismo social. 

A globalização e a política neoliberal no Brasil visualizam a partir dos anos 90, o 

consenso a desestatização e a política técnica administrativa como solução dos problemas da 

desigualdade e exclusão social. Ou seja, desconsiderando que hoje o maior desafio da 

globalização é criar uma política de solidariedade humana geral. 

 

De igual maneira, a cidadania conscientemente organizada necessita criar 

mecanismo de contato e controle de políticas estatais, democratizando-as. Isso 

demanda novos experimentos de participação política direta de maior número 

possível de cidadãos. Assim, um dos maiores desafio da globalização é a discussão 

profunda a cerca de uma política da condição social humana global. (VERZA, 

2000, p.85) 

 

A educação instituída pela escola vem se consolidar como espaço e tempo 

necessários a socialização do saber, da ciência, da técnica e das formas culturais, artísticas e 

esportivas produzidas socialmente. Partindo desse pressuposto, a cultura da participação e da 

construção de uma politicidade entre oprimido e opressor como condição social de construir 

oportunidades de igualdade social a todos os sujeitos que compõe o Estado de direito.  

Formar futuros cidadãos que participem do espaço público, é necessário incentivar as 

crianças no período de sua tenra idade nas escolas a participarem de grêmio estudantil, e 

dessa forma vão criando cidadãos conscientes que se preocupam com o bem estar de sua 

comunidade (VERZA, 2000).  

As políticas públicas para a educação na contemporaneidade se fundamentam na 

ruptura do paradigma da modernidade e do paradigma do consenso vislumbrando políticas 

públicas de valorização do cidadão, na mediação dialética de saberes e delineamento de uma 

educação para a vida. 

Dessa forma, as políticas públicas na contemporaneidade têm como finalidade 

refletir os agentes determinantes na elaboração e implementação de suas ações. O 
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capitalismo globalizado e seus agentes se constituem enquanto instância de poder paralelo as 

ações do Estado. Para romper e produzir relações conflitantes, na qual os agentes possam 

participar de um processo político, Paulo Freire (1979) informa que os grupos sociais e as 

ONGs enquanto terceiro setor vem consolidar um contexto no qual o Estado não mais ficaria 

no patamar de ser técnico-administrativo das políticas públicas, mas como mediador das 

políticas sociais dos cidadãos. 

Nesse sentido, a concepção de gestão participativa norteia este PME para que os 

grupos, ONGs e movimentos sociais existentes no município possam ter autonomia para se 

constituírem e se representarem com sua identidade na diversidade social que compõem as 

políticas em nosso município. Entendendo essas representações não como alternativas de 

substituir ações primarias e essenciais do Estado, mas como elo de dialogicidade com as 

manifestações educacionais da cidade da educação e da inclusão. 

Assim, a democratização e a participação nas tomadas de decisões sobre a gestão dos 

espaços e instituições públicas educativas servem enquanto mediações que asseguram 

processos pedagógicos eficazes para a formação de cidadãos críticos para a participação 

política. Nessa ótica, são apresentados a seguir os princípios inerentes à elaboração e 

implementação das políticas públicas norteadores do planejamento do Plano Municipal de 

Educação da Secretaria Municipal de Educação de Barreiras: 

 Integração Escola/Comunidade - Administração do bem público devendo estar 

associada a participação ativa numa perspectiva micro e macro do cidadão;  

 Participação - Ações elaboradas com a participação ativa e efetiva da sociedade para 

favorecer e garantir os direitos e deveres do cidadão.  
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3. ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO E DA EDUCAÇÃO DE 

BARREIRAS EM SEUS NÍVEIS E MODALIDADES 

 

 

3.1- Análise Situacional do Município 

 

3.1.1. Caracterização do Município 

 

 O município de Barreiras no ano de 2015 comemora 124 anos de emancipação 

política. Promover uma caracterização do município nesse percurso histórico nos mostra um 

desafio diante dos avanços, demandas e desafios contemporâneos ainda a serem superados. 

Nesse sentido apresentamos no presente documento uma análise da caracterização com foco 

em seis aspectos (histórico, geográfico, demográfico, socioeconômico, cultural e 

infraestrutura) como condição de delinearmos um planejamento para as demandas 

educacionais da cidade de Barreiras. 

 

3.1.1.1 Aspectos Históricos 

 

 

No final do século XVII, o rei de 

Portugal, ordenou que novos povoados fossem 

fundados nas bacias dos rios São Francisco, 

Grande e Preto. Com o avanço comercial, 

barqueiros e aventureiros subiam o Rio Grande e 

exploravam áreas desabitadas, culminando na 

formação de novas comunidades. Com o 

aumento das navegações no Rio Grande dois 

pontos distintos surgiram. O primeiro tinha 

característica de desembarque de mercadorias, 

que eram deslocadas para Goiás e Piauí. O outro ponto localizava-se na parte inversa do rio 

e tinha função de escoar a produção local até as regiões exploradoras de ouro de Minas 

Gerais. Foi nesse local que uma comunidade começou a surgir e levou o nome de São João 

de Barreiras.  

A região de São João de Barreiras viveu como um pequeno entreposto durante cerca 

de 150 anos. Em 1850, a localidade começou a conhecer um desenvolvimento maior, com a 
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passagem dos povoadores que buscavam atravessar os rios São Francisco e Grande para se 

dirigirem a Goiás. O desenvolvimento foi ainda mais estimulado a partir de 1880, quando 

um produto nativo, a borracha de mangabeira, começou a atrair a atenção econômica. A 

imigração de trabalhadores se tornou forte e o lugarejo começou a se transformar em uma 

cidade, com os rios recebendo um grande número de navios. 

Em 6 de abril de 1891, Barreiras deixou de ser apenas um pequeno vilarejo 

pertencente ao município de Angical e passou a ostentar o status de cidade. A emancipação 

do município se deu através da assinatura de uma lei, por parte do então governador baiano 

José Gonçalves da Silva. Tornando-se uma cidade, Barreiras deixou de ver parte de suas 

economias serem repassadas para Angical e também para Campo Largo, que durante muito 

tempo foi a principal cidade da região. 

Entretanto a certidão de nascimento da área territorial onde hoje fica o município de 

Barreiras foi a Carta de Évora, documento de doação da Capitania Hereditária de 

Pernambuco ao donatário Duarte Coelho Pereira, assinada pelo rei de Portugal D. João III, 

em 10 de março de 1534. A carta define que a Capitania de Pernambuco iniciaria seu 

território no mar, acompanhando em seguida a margem esquerda do Rio São Francisco, 

estendendo-se sua fronteira ao sul até o rio Carinhanha, na divisa com Minas Gerais. Apesar 

do fracasso das capitanias hereditárias a Capitania de Pernambuco prosperou, graças ao tino 

administrativo de Duarte Coelho Pereira e a associação que fez com os banqueiros alemães 

Chistopher e Cimbald Lintz, homens prósperos, que investiram capital em engenhos de cana 

de açúcar e na aquisição de navios que viabilizavam o comércio com a Europa.  

Em 1548 Duarte Coelho fez uma tentativa de colonizar nossa região, mas foi 

impedido pelos índios Acroás e Chacriabás na região de Barreiras e Aricobés em Angical, 

tribos guerreiras que habitavam as margens esquerda e direita do Opara, nome dado por eles 

ao Rio São Francisco.  Entre 1545 e 1550 Duarte Coelho Pereira, organizou uma expedição 

que subiu o Rio São Francisco, tendo ultrapassado a região de Bom Jesus da Lapa. Foi a 

primeira viagem de reconhecimento do Rio São Francisco feita em caráter oficial. O Rio São 

Francisco e seus afluentes foram os caminhos pelos quais, bandeirantes e colonizadores 

penetraram na região. 

Os colonizadores em meados de 1600 mesmo enfrentando combates com os índios 

começam a penetrar e subir o rio Grande estabelecendo núcleos de criação de gado, 

agricultura e engenho de cana até atingir seu último ponto navegável, onde logo acima 5 km 

afloram grandes barreiras de pedras impossibilitando a navegação, foi neste ponto que 

começa a surgir o porto que deu origem a cidade. 
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A partir de 1800 criadores de gado penetravam no interior com suas boiadas e iam 

estabelecendo fazendas a exemplo da: Tapera, Ribeira, Maravilha, Mandacaru e por fim 

Malhada que em 1870 pertencia ao coronel José Joaquim de Almeida terras em sua maioria 

hoje constitui a cidade de Barreiras. 

Dentre os povoados, destaque para o povoado de Arraial da Penha que surgiu como 

centro agrícola a duas léguas do porto de Barreiras, e o Vale do Rio Branco a quatro léguas 

da foz do rio Branco onde ficava o povoado de Melancias, atual Barrocas por onde 

passavam os viajantes de Goiás. Até 1870 na parte do porto se consta que morava apenas 

um homem chamado Plácido Barbosa, que enviava aos colonos dos povoados e fazendas um 

portador avisando a chegada de barcas pelo rio Grande. 

Sendo assim a partir de 1870 o então povoado de São João das Barreiras tem sua 

origem relacionada à navegação do rio Grande e atividade pecuária extensiva, agrícola 

mercantil e comércio. Recebendo um grande número de imigrantes vindos da região sul e 

sudeste do país, impulsionados principalmente pelo extrativismo e exportação da borracha 

da mangabeira. 

A emancipação política do São João das Barreiras perpassa pela história do 

município de Campo Largo no século XIX, que no final do século XX deu origem a onze 

municípios. Em 1890, Angical é desmembrado de Campo Largo, tornando-se município, 

fazendo de Barreiras seu distrito por Lei Municipal em 20 de fevereiro de 1891. Barreiras 

continua seu desenvolvimento sempre apoiada pelo comércio no porto e pela produção da 

borracha da mangabeira e foi elevada a 

condição de vila em 06 de abril de 1891 pelo 

ato estadual nº 237. 

Posteriormente em 26 de maio de 1891 

é que a vila de São João das Barreiras já 

conhecida como Barreiras é decretada a sua 

emancipação política, com a instalação do 

município e da posse do primeiro Intendente, 

Coronel Martiniano Ferreira Caparosa. 

Também na mesma data é criada um 

Conselho Municipal provisório, sendo que 

somente em 1892 toma posse os conselheiros eleitos, tendo como presidente o Sr. 

Apolinário José de Souza. A sede do município Barreiras só vai ser elevada a categoria de 

cidade em 15 de novembro de 1902, através da Lei Estadual nº 449. 
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Ao emancipar de Angical, o município de Barreiras possuía um imenso território no 

oeste da Bahia, 29.323 km2. Na década de 60 no século XX os distritos de São Desidério, 

Baianópolis e Catolândia se emanciparam politicamente. E por último em 31 de março de 

2000 o antigo distrito de Mimoso do Oeste é emancipado dando origem ao município de 

Luiz Eduardo Magalhães.   

Lembrando que a 

diminuição da atividade 

econômica da borracha, o 

município de Barreiras 

entrou no século XX com um 

processo de ocupação lento 

e com um crescimento econômico 

diminuto. As principais 

receitas da cidade vinham 

da pecuária extensiva e da 

agricultura de subsistência. No entanto, com o aproveitamento dos rios para a obtenção de 

energia, Barreiras ganhou um novo impulso. Em 1928, foi construída no município a 

segunda hidroelétrica da Bahia, que fez com que indústrias se instalassem na região. Desse 

modo, em pouco tempo, a cidade que praticamente não crescia economicamente viu surgir 

frigoríficos, máquinas beneficiadoras de arroz e algodão, fábricas têxteis, curtumes e 

empresas especializadas na extração de borracha.  

E meio a história do progresso 

fortemente marcada pela agricultura e 

pecuária destaca-se a instalação da 

hidroelétrica em Barreiras no de 1928. 

Em 1930 Dr. Geraldo Rocha constrói um 

grande Frigorífico Industrial. Já em 1940 

é inaugurado o aeroporto que de inicio 

serviu de base militar americana durante 

a Segunda Guerra Mundial. Esse período de prosperidade durou até 1964 após desativação 

da hidrelétrica, navegação no rio Grande e aeroporto, levando o município a um retrocesso 

econômico até meados da década de 70 do século XX, reflexo da política do Governo 

Militar instalada no país a parti do golpe militar de 1964. 

Os primeiros passos do retorno a historia de progresso vêm com a instalação do 4º 
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Batalhão de Engenharia e Construção, vindo da cidade de Crateús-CE no início dos anos 70, 

com cinco mil pessoas do estado do Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba no objetivo de 

povoar o interior do país ligando cidades litorâneas a capital do Brasil no centro-oeste do 

país. Grande destaque do trabalho do 4º BEC em Barreiras foi à construção do trecho da BR 

020 ligando Barreiras-Brasília e a conclusão do trecho da BR 242 ligando Barreiras-

Ibotirama e por fim o asfaltamento dessa BR até Salvador, tornando Barreiras um grande 

entroncamento rodoviário. E a partir dos anos 80 com a chegada dos agricultores da região 

sul do país implanta-se a nova fronteira agrícola do cerrado baiano com a cultura da soja. 

Podemos então associar os ciclos de desenvolvimento de nossa cidade aos ciclos 

migratórios: 

 Extração da Borracha (1870): imigração de povos vindo do sul e sudeste do Brasil; 

 Instalação do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS (Década de 

50 do século XX): vários trabalhadores se instalam na cidade principalmente para 

abrir estrada ligando Fortaleza-Brasília; 

 Instalação do 4º BEC (inicio da década de 70 do século XX): várias famílias, 

nordestina com grande destaque para os cearenses que aqui instalaram uma colônia 

cearense no bairro conhecido como Vila dos Funcionários; 

 Cultura da Soja na agricultura (Anos 80 do século XX): muitos agricultores do Rio 

Grande do Sul e do Paraná instalando uma colônia sulista na região. 

O município de Barreiras, desde 1970 passou de 20.864 mil habitantes para atingir o 

mencionado número de 137.428 mil, o que implicou transformações no modo de 

organização de seu povo no que se refere ao processo de ocupação e uso da terra, 

manifestações culturais, preservação do nosso ecossistema, uma vez que, a população tem 

como fonte econômica a agricultura e a pecuária. 
  

Tabela 1 -  Dados do Município de Barreiras 

 

 

 

 

 

             

             Fonte: IBGE 

  

 

FUNDAÇÃO 1891 

ANIVERSÁRIO 26 de maio 

GENTÍLICO Barreirense 

PREFEITO(A) Antonio Henrique de Souza Moreira 
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3.1.1.2. Aspectos geográficos: localização Geográfica, Limites Territoriais e 

caracterização Físico-Ambiental 

 

O Município de Barreiras tem uma área de 7.859 Km², e fica a 853 km de distância 

de Salvador e 622 km do DF – Brasília. Situa-se na região Oeste da Bahia, atualmente 

conhecida como Território de Identidade da Bacia Rio Grande
2
, na micro-região dos 

Chapadões do Rio Grande, às margens do Rio São Francisco. Sua sede fica a uma altitude de 

430m, próxima a confluência do Rio de Ondas com o Rio Grande no vale entre as serras da 

Bandeira e a serra do Mimo. Barreiras limita-se ao norte com o município de Riachão das 

Neves, ao sul com o município de São Desidério, a leste com os municípios de Angical e 

Catolândia, e a Oeste com os municípios de Luís Eduardo Magalhães e o Estado de 

Tocantins, conforme Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  

                                                           
2
 Através de uma medida governamental a partir de 2007 a reorganização do estado aconteceu com base na 

proposta de territorialização. Assim, o Território de Identidade da Bacia Rio Grande é formado por quatorze 

municípios e compreende uma área territorial de 75.388 km², dentre eles Barreiras sendo 3º maior em extensão 

territorial e o 1º com a maior população. 

Figura 5:  Mapa de Barreiras 

Fonte: www. Barreiras.ba.gov.br                                          
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Barreiras possui uma variação climática 

dinâmica de úmido a sub-úmido e de seco a sub-úmido. 

As temperaturas médias variam entre 20,3 a 32 graus. O 

relevo caracteriza-se pela elevada altitude, apresentando 

serras e planaltos com altitude média de 750m acima do 

nível do mar. As principais serras são: da Bandeira, do 

Mimo, do Boqueirão, da Gameleira, da Ondina, de São 

Vicente e no extremo oeste, na divisa com o Estado do 

Tocantins, a Serra Geral. 

O município possui 2 bacias hidrográficas. A 

Bacia do Rio Branco que é formada pelo Rio de 

Janeiro, onde ficam as Cachoeiras do Acaba Vida e do Redondo. A Bacia do Rio de Ondas 

que é formada pelo Rio Borá, Rio de Pedras e seus afluentes. Sua vegetação predominante é 

o cerrado arbórico aberto sem floresta de galeria. 

Subdivisões de Bairros 

 
Quadro 1- Bairros de Barreiras 

01 - Vila dos Sás 

02 - Barreiras 1 

03 - Cascalheira 

04 - Vila Rica 

05 - Vila dos Funcionários 

06 - Vila Amorim 

07 - Santo Antônio 

08 - São Pedro 

09 - Carreteiro 

10 -Casa Blanca 

11 - Vila Regina 

12 - Nova Barreiras 

13 - Morada Nobre 

14 - Maria Percília 

15 - Boa Vista 

16 – Barreirinhas 

17 – Ribeirão 

18 - Boa Sorte 

19 - Leopoldina Castro 

20 - Serra do Mimo 

21 - Flamengo 

22 - Vila Nova 

23 - Rio Grande 

24 - Parque Lacerda 

25 - Santa Luzia 

26 - São Miguel 

27 - Vila Brasil 

28 - Vila Dulce 

29 – JK 

30 – Centro 

31 - Sombra da Tarde 

32 - São Sebastião 

33 - São Paulo 

34 - Antônio Geraldo 

35 - Morada da Lua 

36 - Aratu 

37 - Renato Gonçalves 

38 - Ana Amélia 

39 - São Pedro 

40 – Primavera 

41 - Jardim Imperial 

42 - Sandra Regina 

43 - Maria Lucia 

44 - Santa Bela 

45 - Jardim Ouro Branco 

46 - Novo Horizonte 

 

Fonte: criação da Grupo Colaborativo do PME 
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Figura 7 – Mapa Urbano de Barreiras.  

Fonte: site da prefeitura de Barreiras 

 

 

3.1.1.3. Aspectos demográficos:  

Analisando a evolução populacional do município de Barreiras e seus dados 

historiográficos vamos perceber nitidamente que as políticas sociais não avançam no mesmo 

ritmo do crescimento populacional. Mesmo com a emancipação política do município de 

Luiz Eduardo Magalhães em 2000 a população continua crescendo, mantendo-se no patamar 

de cidade com maior densidade populacional no oeste baiano. Conforme dados do IBGE-

CENSO-2010, Barreiras dentre os 417 municípios do Estado da Bahia, ocupa o 12º lugar 

como a cidade mais populosa do estado. 
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   Tabela 02. População do Município de Barreiras-Ba 

Anos 
Total da 

População 

Total de 

homens 

Total de 

mulheres 

Total da 

população 

urbana 

Total da 

população 

rural 

2000  131.849 66.177  65.672   115.784  16.065 

2010 137.428 67.892 69.536 123.734 13.694 

Fonte: Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010. 

Acesso em: 23/05/2015. 

Entre o decênio de 2000 até 2010 a população barreirense teve um acréscimo de 

quase seis mil habitantes, com indicativos de já no ano de 2015 termos atingindo um índice 

populacional de 141.081 mil habitantes, conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado 

da Bahia. Nesse contexto em 2010 o numero da população-mulheres teve um crescimento 

superior ao de homens, superando os dados de 2000 que trazia os homens em maioria. Outra 

questão a ser analisada é o decréscimo da população rural, fenômeno na maioria das regiões 

do país, assim a cidade de Barreiras também vem passando por esse processo de aumento da 

população urbana em decorrência da diminuição da população rural. Entretanto faz-se 

necessários estudos para entender melhor esse fenômeno em âmbito municipal, pois os 

estudos demográficos e das ciências sociais nem sempre a população urbana emigrada da 

rural deixa ou rompe os vínculos sociais, culturais e educacionais com o rural, como aponta 

os estudos contemporâneos sobre ruralidades diversas que pontua o embricamento das 

questões rurais com as questões urbanas. 

A tabela 3 a seguir a partir dos dados do Censo de 2000 e 2010 nos indica a evolução 

e distribuição da nossa população através de sete categorias de faixa etária: 

Tabela 3. Informações sobre o Município de Barreiras 

População(1) 

(Localização / 

Faixa Etária) 
Ano 

0 a 3 

anos 

4 a 5 

anos 

6 a 14 

anos 

15 a 17 

anos 

18 a 24 

anos 

25 a 34 

anos 

35 anos ou 

Mais 
Total 

Urbana 

2000 10.582 5.358 23.128 8.216 18.291 20.583 29.627 115.785 

2007 8.316 4.160 20.353 6.749 18.750 22.034 34.965 115.327 

2010 8.290 4.411 20.398 7.226 18.712 24.858 39.846 123.741 

Rural 

2000 1.707 908 3.813 1.314 2.309 2.250 3.764 16.065 

2007 1.004 483 2.647 908 1.966 2.011 4.502 13.521 

2010 974 500 2.447 863 1.836 2.259 4.807 13.686 

Total 

2000 12.289 6.266 26.941 9.530 20.600 22.833 33.391 131.850 

2007 9.320 4.643 23.000 7.657 20.716 24.045 39.467 128.848 

2010 9.264 4.911 22.845 8.089 20.548 27.117 44.653 137.427 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010
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Fonte: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE - 2008,  

 

Infelizmente a história nos mostra uma cidade que cresceu com o contexto 

coronelismo de gerenciar as cidades nordestinas com grandes latifundiários e seus ciclos de 

desenvolvimento não chegaram à forma de progresso e cidadania a todos os barreirenses. 

Somente no final do século XX e início do século XXI é que após o inchamento 

populacional e o crescimento desordenador dos bairros começamos a consolidar políticas 

sociais que venha trazer o resgate da cidadania de seus munícipes. 

Desse contexto, toma-se como foco o campo educacional enquanto prática político-

pedagógica, sistematizada, cujo trabalho é efetivado pela Secretaria Municipal e Educação a 

partir da analise dos seguintes dados: 

 

Tabela 4 - Características Gerais do Município – Dados Demográficos 

ÁREA 7 895,241 km²  

POPULAÇÃO 137 428 hab. IBGE/2010 

DENSIDADE 17,41 hab./km²  

ALTITUDE 452 m  

CLIMA Tropical  

                                   Fonte: IBGE 

 

Tabela 5 - Indicadores – Dados Demográficos 

FUSO HORÁRIO UTC − 3  

IDH 0,723 (BA: 11º) PNUD/2008 

PIB R$ 1 597 109,845 mil IBGE/2008 

PIB PER CAPITA R$ 11 773,75 IBGE/2008 

                                          Fonte: IBGE 

 

 

 Demografia 

Segundo dados do IBGE, censo demográfico de 2010, Barreiras tem uma população 

de 137.428 habitantes, dos quais 88% encontram-se na zona urbana e 12% na zona rural 

(Gráfico 1).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_(unidade_de_medida)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/UTC%E2%88%923
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_da_Bahia_por_IDH
http://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR ZONA 

 
               Gráfico 1 -  Distribuição da população de Barreiras por Zona 

 

 

 

 

 

CRESCIMENTO POPULACIONAL NA ÚLTIMA DÉCADA 

 

 

     Gráfico 2 -  Evolução do crescimento populacional do Município de Barreiras 

 

 

 

Sáude em Barreiras  

O processo de descentralização da Gestão do Sistema de Saúde no Estado da Bahia 

efetivou as ações do SUS e fortaleceu a gestão municipal através da Municipalização Plena 
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do Sistema de Saúde, no qual Barreiras se encontra habilitada, desde 1997. Possibilitando 

assim, o aumento da sua capacidade de intercessão sobre os problemas de saúde da 

população nos últimos anos.  

Com a descentralização da saúde no município de Barreiras, através da habilitação da 

Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, o gestor passa a responder pela saúde da 

população barreirense, o que lhe exige dispor de habilidades para planejar e administrar a 

rede de serviços de saúde em seu território.  

Barreiras é uma cidade pólo da Macrorregião Oeste da Bahia responsável pelo 

atendimento das demandas de média e alta complexidade dos municípios circunvizinhos, 

além de também atender população de municipios de outros estados que fazem divisa com a 

região, tais como os estados de Tocantins, Goiás e Piauí.  

    A sua rede básica de serviços é composta por 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

sendo 05 delas localizadas na zona rural, além de 14 Unidades de Saúde da Família (USF) 

que abrigam 23 Equipes de Saúde da Famíla com suas respectivas Equipes de Saúde Bucal. 

Possui ainda 01 Unidade Móvel de Saúde médica-odontológica que presta atendimento da 

atenção básica nas localidades rurais do município. Possui 279 Agentes Comunitários de 

Saúde uma cobertura de Atenção Básica de cerca de 50% da população local. Existem ainda 

os serviços de Vigilância à Saúde composta pelos setores de Vigilância Epidemiológica, 

Vigilância Sanitária e Centro de Controle de Zoonoses. 

No que tange a rede de média complexidade, os serviços são organizados no Centro de 

Saúde Leonídia Ayres de Almeida, bem como 

clínicas privadas conveniadas ao Sistema Ùnico 

de Saúde (SUS). O municipio dispôe ainda de 

laboratório próprio que é complementado por 

unidades conveniadas. 

Na rede pré-hospitalar é organizada a partir de 

do Serviço de Atendimento Móvel as Urgencias 

(SAMU) que regula a rede municipal e regional. 

Já assistência hospitalar, o município conta com 

um Hospital Municipal e um Hospital Regional, 

bem como Clínicas especializadas e Hospitais privados de pequeno porte. 

 

 

Figura 8 – Vista do Hospital HO.  
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Ações ofertadas pela Secretaria de Saúde de Barreiras 

A Atenção Básica através das Unidades de Saúde, do PACS e das USFs, desenvolve 

uma série de ações como, por exemplo, consultas em clínica médica geral, consultas de 

enfermagem, consultas de odontologia, serviços de planejamento familiar, imunização, 

testes rápidos para detecção de algumas Infecções Sexualmente Transmissíveis, distribuição 

de medicamentos, realização de exame preventivo do Ca de colo de útero, bem como 

assistência básica a todos os grupos populacionais (criança, adolescentes, mulheres, adultos 

e idosos) nas diversas áreas e programas assistenciais preconizados pelo Ministério da 

Saúde, tais como HIPERDIA, Hanseníase, Tuberculose, além de desenvolverem ações de 

Vigilância Epidemiológica em suas respectivas áreas de abrangência. 

Quanto ao atendimento ambulatorial, o município oferece consultas nas diversas 

especialidades: ginecologia, gastroenterologia, dermatologia, neurologia, cardiologia, 

endocrinologia, pequenas cirurgias, psiquiatria, hematologia (anemia falciforme), 

angiologia, nutrição, psicologia, fisioterapia, pneumologia, fonoaudiologia, radiologia, 

otorrinolaringologia, infectologia, dentre outros. 

 

Estabelecimentos de Saúde 

 

     Gráfico 3 – Unidades de Saúde do Município de Barreiras 

     Fontes: Ministério da Saúde - Sistema Único de Saúde - DATASUS 2010 
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Mortalidade hospitalar 

 

   Gráfico 4 – Percentual de mortalidade por sexo em Barreiras 

   Fontes: Ministério da Saúde - Sistema Único de Saúde - DATASUS 2010 

 

 

O Município conta ainda com diversos programas especiais tais como o Programa de 

Acompanhamento a Doença de Chagas, Combate a Dengue, Esquistossomose, 

Leishmaniose que garantem o controle e o acompanhamento individual aos pacientes. Esses 

programas são destinados à prevenção, orientação e tratamento de doenças endêmicas na 

região. Grupos populacionais específicos também recebem tratamento diferenciado e são 

assistidos através de centros de referência. São eles: Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Centro de Atendimento à Mulher (CAM), Centro de Referência à Saúde do 

Trabalhador (CEREST), Centro de Referência de Reabilitação da Região Oeste 

(CEPROEST) e Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço de Atenção Especializada 

(CTA/SAE) que atende algumas Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS. Todo 

o paciente assistido nos centros de referência supracitado tem garantido atendimento 

médico, exames laboratoriais específicos e seu devido acompanhamento. 

Os estabelecimentos de saúde por tipo e localização na cidade de Barreiras seguem 

descritos na tabela 03. O grande desafio é ainda levar para as comunidades do campo 

estabelecimentos de saúde fixos além das Unidades Básicas de Saúde, enquanto essa política 

não se efetiva o município trabalha com serviços volantes ou transporte dos moradores. 
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Tabela 06. Estabelecimentos de saúde por tipo e localização 

Localização 

Números de estabelecimentos de saúde     

Unidades 

Básicas 

de Saúde  

Centro 

de 

saúde 

Pronto 

Atendimento 

Hospital 

Especializado 

Hospital 

Geral  

Policlínica  

Consultórios 

Isolados 

Clínicas 

especializadas 

Unidade de 

Apoio/diagnose 

Outros  

Urbana  19  01  01 04  03  02 
103 58 16 13 

Rural  05  00  00 00 00   00 
00 00 00 01 

Fonte: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SNES). DATASUS/MS, 2015. 

 

 3.1.1.4. Aspectos socioeconômicos 

A cidade de Barreiras em termo de comércio e instalação de órgãos públicos 

congrega um grande número de estabelecimentos comerciais, industriais e órgãos publicos 

federais e estaduais. O comércio atende a toda a região em áreas como confecções, produtos 

farmacêuticos, gêneros alimentícios, revenda de máquinas e implementos agrícolas, 

concessionárias de veículos. A cidade é bem servida pelo sistema bancário, operando o 

Banco do Brasil com quatro agências, uma agência do BNB e uma da CAIXA, além de 

agências do HSBC, Bradesco e Itaú e Santander. Barreiras também abriga diretorias 

regionais da administração pública estadual, com área de atuação em todo oeste, bem como 

representação de diversos orgãos federais e estaduais, entre os quais: 

 Núcleo Regional de Saúde – (ex- 25ª DIRES);  

 Hospital Regional - HO 

 Núcleo Regional de Educação - NRE 11 (ex-DIREC 25); 

 Inspetoria Fazendária de Barreiras; 

 10º Batalhão da Polícia Militar; 

 Delegacia Regional da Polícia Civil; 

 Escritório Regional do Centro de Recursos Ambientais da Bahia; 

 Escritório de Apoio Técnico da CODEVASF - 2ª Superintendência Regional; 

 4º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército; 

 Escritório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA; 

 Delagacia Regional da Receita Federal; 

 Justiça Federal; 

 Tribunal Regional Eleitoral 
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 Escritório da Polícia Federal; 

 Corpo de Bombeiros; 

 Universidade do Estado da Bahia; 

 Universidade Federal do Oeste da Bahia; 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Barreiras-  IFBA, 

 PROCON-BA; 

 TV OESTE – Regional afiliada a Rede Globo. 

 Superintendência Regional do INSS,  

 Agência Regional da Receita Federal; 

 Regional das Justiças Federal e Trabalhista; 

 Representação Regional do Ministério Público Federal; 

 Representação da Advocacia Geral da União; 

 Polícia Federal; 

 Centro de Detenção Regional e a Coordenação regional da Polícia Civil; 

 Aeroporto Regional, IBAMA-Gerência Regional; 

 Câmara Especial do Tribunal de Justiça da Bahia 

Partindo para os aspectos econômicos da agricultura destacamos que até 1970 havia uma 

pressuposição de que as terras dos cerrados baianos seriam impróprias para exploração 

agrícola. Com a chegada dos agricultores da região sul nos anos 80 com as técnicas 

agrícolas de cultivar soja em terras de cerrados, vai desapontar juntamente com muitos 

municípios do oeste baiano, no cenário nacional como um grande celeiro do agronegócio, 

fazendo avançar em outras culturas como algodão. O comércio cresce paralelo a esse apogeu 

agrícola, bem como cresce os anseios de políticas sociais, de acessibilidade e ambientais 

para o desenvolvimento sustentável e igualitário a todos. 

No final do Século XX consolidou-se como um importante pólo agropecuário, 

produzindo riquezas, gerando divisas e impostos. A matriz produtiva da região está 

consolidada pela diversidade das lavouras, pela qualidade de seus produtos e pela 

produtividade alcançada. A grande disponibilidade da produção de grãos, café, algodão, 

frutas e até da pecuária, é um fator preponderante para a atração das agroindústrias. O carro 

chefe é chamado complexo da soja (grão, farelo e óleo). Possui uma grande oferta de mão-

de-obra sendo o município com maior taxa de crescimento e concentração urbana. 

Barreiras também possui a maior concentração industrial, comercial, bancária de serviço 

e de infraestrutura da região, além da presença de grandes grupos empresariais. O município 

ainda oferece um amplo leque de oportunidades para investimentos em áreas de turismo, 
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lazer, construção civil, saúde e educação. 

A ocupação e exploração das terras do Cerrado no Oeste Baiano transformaram solos 

improdutivos em solos economicamente aproveitáveis. Porém, após duas décadas de 

resultados promissores, o uso intensivo e inadequado das terras vem provocando uma série 

de agressões ambientais questionadas por ambientalistas e que precisam ser solucionadas 

pelos técnicos e empresários rurais com a mesma determinação com que enfrentaram o 

desbravamento da região e dobraram a produtividade das culturas aqui implantadas. 

O desmatamento progressivo, o manejo inadequado do solo e da água, associado à 

aplicação de herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes, contribuíram para o 

desequilíbrio ambiental que começou a ficar evidente através das erosões, voçorocas, 

assoreamento dos canais de drenagem e o comprometimento dos mananciais e rios. Em 

Barreiras não existe duvidas sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. Nosso 

futuro depende de um ecossistema equilibrado. Assim no final dos anos 90 foi instituído o 

CODEMA- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Tanto a educação e a cultura 

em Barreiras busca efetivar a ecopedagogia como proposta política de consciência sócio-

ambiental da cidade que educa e inclui. 

Por meio dessas fontes de renda, a cidade cresceu, destacando-se nos mais diversos 

aspectos, e, por isso, recebe um grande fluxo de novos habitantes, assim como, 

trabalhadores flutuantes. Com toda essa migração, o município expandiu-se 

populacionalmente, sem muita condição de infra-estrutura, o que causa problemas de 

diferentes ordens, levando a cidade a ter que se adaptar às novas demandas de caráter social, 

político, econômico, educacional, cultural, bioecológico, Uma dessas demandas foi causada 

pela miscigenação de diversos povos, provocando mudanças na dinâmica organizacional da 

cidade que teve que absorver várias culturas, condições sócio-econômicas diferentes e 

diversos níveis de escolarização num curto espaço de tempo e ainda assim, buscar 

proporcionar o progresso em todos os setores,  para todos os habitantes.  

Barreiras é um importante pólo agropecuário e o principal centro urbano, político, 

educacional, tecnológico, econômico, turistico, político e cultural da região oeste da Bahia. 

Maior centro populacional e importante entroncamento comercial dessa região. Junto as suas 

cidades circunvizinhas compõe a maior região agrícola do nordeste brasileiro, além da 

agricultura irrigada familiar presente no municipio, com destaque para a produção de frutas. 

Além dessas potencialidades, pode-se perceber também intensa atividade comercial 

abastecendo toda região num raio de 300 km. Hoje, por força de seu grande desempenho nos 

setores do comércio e da prestação de serviços, Barreiras ocupa a posição entre os maiores 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Extremo_Oeste_Baiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Barreiras
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centros econômicos e populacional do estado e o principal da região nacionalmente 

conhecida pela força do seu agronegócio. 

Assim, na agricultura os principais produtos agrícolas do município constam da 

produção de grãos – soja e milho, café irrigado, algodão e da pecuária a exploração bovina.  

Soja - representa a cultura mais explorada em Barreiras e no Oeste. A cultura da soja 

na região, que tem em Barreiras seu segundo município mais produtor (IBGE - safra 2008, 

participando com 23% do total da produção regional). 

Algodão - O algodão retorna a região Oeste em 1995, como o segunto maior produto 

da região, com o cultivo de uma área de 2,4 mil hectares. 

Milho - terceiro produto da região tem o município de Barreiras também como 

segundo maior produtor (IBGE - safra 2008, com participação de 27% do total).  

Café - produzido na região Oeste é uma cultura altamente tecnificada, com elevados 

índices de produtividades, alcançando 60 sacos/hectare, que representa mais que o triplo da 

média brasileira que se situa entre 15 a 20 sacos/hectare.  

Feijão - A cultura do feijão ocupa apenas 0,22% da área produtiva regional, com 3,5 

mil hectares cultivados e uma produção de 10,8 mil toneladas, na safra 2007/2008. 

Pecuária - Atividade mais tradicional, a pecuária em sua forma extensiva, vem 

ocupando por muito tempo, boa parte das terras do município. Com cerca de 1,7 milhão de 

cabeças, o rebanho bovino predomina, seguido pelo de caprino e ovino, com 450 mil 

cabeças. A cidade conta com um moderno matadouro-frigorífico, com planta industrial de 

última geração, inclusive com inspeção federal (SIF), apto para exportação de seus produtos.  

 

Indústria e Agroindústria 

É complexo e incerto o desenvolvimento do setore industrial e agroindustrial no 

município, como do resto na Região Oeste. A indústria é incipiente, os parques industriais 

do município e da região vão registrando pequenas e médias indústrias de refrigerante, 

beneficiamento de mármore, sacos plásticos, velas, metalúrgicas e outras. O setor 

agroindustrial concentra-se no complexo soja – grãos, farelo e óleo, com uma planta 

industrial em Barreiras e outra em Luís Eduardo Magalhães, ambas multinacionais. Tenta-se 

ampliar o abate de frangos do único frigorífico de aves da Região – Avícola Barreiras Ltda., 

adotando-se o sistema de integração e contando com a transferência de tecnologia da 

Embrapa Suínos e Aves. Algumas beneficiadoras de arroz instaladas são conduzidas de 

forma carente de maior visão empresarial e tecnológica. Barreiras conta com um Distrito 

Industrial integrado ao sistema estadual com aproximadamente sete indústrias e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Eduardo_Magalh%C3%A3es_(Bahia)
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agroindústrias(com empresas voltadas para o mármore, refrigerantes, velas, sacos plásticos, 

metalúrgicas, e outras.) com disponibilidade de lotes para futuros empreendimentos.  

 

 
Tabela 07. Dados sobre Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)  

Indicador 

 Indicadores de Renda e Pobreza (taxas) 

1991  2000 

IDH – municipal  0,408  0,572 

Renda per capita  305,76   432,93 

Proporção de pobres  47,64  33,91  

Índice de Gini
3
 0,60    0,62 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 

Disponível em: < http://www.atlasbrasil.org.br/2013>. Acesso em: 23/05/2015 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 

Disponível em: < http://www.atlasbrasil.org.br/2013>. Acesso em: 23/05/2015 

 

 

3.1.1.5. Aspectos Culturais: literatura, teatro, turismo 

                                                           
3
 É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os  

rendimentos dos mais pobres e dos  mais ricos. 

Tabela 08. Desenvolvimento Humano, períodos 1991, 2000 e 2010  

Indicadores 

 Índices 

1991 2000 2010 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  0,408 0,572 0,721  

Educação  0,196  0,414 0,668 

Longevidade   0,593  0,705 0,807 

Renda  0,585  0,641 0,695 
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Barreiras têm grandes poetas e escritores com livros publicados. O pioneiro foi o 

escritor e poeta Alfredo Sampaio que estudou em Salvador, no início do século XX. 

Retornando a Barreiras, liderou a vida cultural como escritor, poeta e professor. Deixou uma 

vasta obra literária em que se destacam peças teatrais como: "Os Humildes", "As Três 

Irmãs", "O Silêncio é Ouro", que ele próprio ensaiava e encenava. Também produziram 

musicais e festivais onde apresentava muitos dos seus poemas musicados por seu irmão, o 

músico e compositor Antonio Sampaio. Oscar Sampaio, filho de Alfredo Sampaio, foi aluno 

do Colégio Padre Vieira, tornando-se depois um poeta com muitos livros publicados como 

"Fuga e Outros Poemas", "Transparência" e também organizou a coletânea "Eu e o Cantar 

de Minha Gente", onde reuniu poemas e textos de seus familiares. Joaquim Raulino 

Sampaio, João Domingos e por último Oscar Rodrigues, reviveram o teatro, a poesia e a 

música entre nós, orientando um ativo grupo de jovens. 

Filarmônicas 

A existência de filarmônicas em Barreiras, segundo registros encontrados, data de 

1902. Destacando-se as Filarmônicas "8 de Dezembro" e "24 de Junho". Esta tradição 

musical mantida através do tempo fez com que a Filarmônica "24 de Junho", composta por 

músicos de Barreiras e Angical sob a regência do maestro Dulvamerino Coité, o popular 

Mureco, que foi convidada para tocar na inauguração de Brasília. Atualmente a Banda "26 

de Maio" anima os eventos culturais e solenidades da cidade e mantêm viva esta tradição 

musical. Ultura comidas típicas A culinária de Barreiras é diversificada. Um verdadeiro 

casamento da culinária baiana com o que há de melhor na alimentação dos gaúchos, 

cearenses e goianos. A enorme influência destas culinárias faz com que aqui se encontre 

uma variedade de pratos que agradam os mais exigentes paladares. 

Comidas Típicas 

A culinária de Barreiras é diversificada. Um verdadeiro casamento da culinária 

baiana com o que há de melhor na alimentação dos gaúchos, cearenses e goianos. A enorme 

influência destas culinárias faz com que aqui se encontre uma variedade de pratos que 

agradam os mais exigentes paladares. 

Dos pratos típicos locais, três se destacam na preferência popular: Galinha caipira 

com pirão de mulher parida (Galinha caipira cozida com um tempero especial, do caldo se 

faz o pirão com farinha de mandioca) Pirão de cabeça de surubim (Cabeça do peixe cozida 
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com tempero próprio, do caldo é feito o pirão com farinha de mandioca) Rubacão (Arroz e 

feijão cozidos juntos e refogados com carnes salgadas e todos os temperos). 

Artesanato 

O barro, o couro, a cerâmica, a tecelagem, a palha, a pedra, a madeira, a pintura são 

alguns dos elementos hoje usados pelos artesões locais na fabricação de um grande número 

de peças decorativas, de uso pessoal ou até mesmo, instrumentos musicais. Dentre os 

elementos utilizados pelos artesões locais o destaque é para os trabalhos realizados com a 

palha do buriti, uma palmeira típica da região. O artesanato de Barreiras pode ser encontrado 

em algumas lojas ou em barracas do Centro de Abastecimento embora a maioria dos 

artesões, ainda vendam seus trabalhos na sua própria residência. 

Carnaval  

 

 

 

 

 

 

 

O carnaval em Barreiras vem crescendo a cada ano, tornando-se um importante 

destino, tanto para os foliões da região, quanto para estados vizinhos. A cidade recebe 

muitos turistas vindos de Goiás, Minas Gerais e Brasília, que no Carnaoeste, conseguem 

curtir um carnaval autenticamente baiano. Os grandes nomes da “axé music” não deixam de 

comparecer. Sobre trios bem equipados, puxam os animados blocos locais, promovendo um 

espetáculo bem parecido ao que se vê em Salvador. A área de desfile é de 3000m e distribui-

se por três extensas avenidas da cidade. A infraestrutura também é excelente, incluindo 

banheiros químicos, barracas de “comes e bebes”, segurança, vigilância sanitária, camarotes 

(com reservas antecipadas) e arquibancadas. 
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Turismo 

 

Barreiras é hoje, uma cidade de   porte médio com um centro comercial e de serviços 

em pleno desenvolvimento. Começa a despontar no cenário nacional como porta de entrada 

do mais novo pólo de ecoturismo da Bahia, Caminhos do Oeste. O turismo ecológico é hoje 

uma atividade em franca expansão em todo o mundo, uma indústria geradora de empregos, 

desenvolvimento e progresso e aqui surge sem dúvida nenhuma, como mais uma fonte de 

receitas para o município e ainda possibilita valorizar os recursos naturais, preservar o meio 

ambiente e melhorar a qualidade de vida. 

Belezas naturais 

O Rio de Janeiro forma os mais belos cartões postais de Barreiras, as Cachoeiras do 

Acaba Vida e do Redondo. Saindo de Barreiras pela BR 020 são 90 km da sede do 

município até a Cachoeira do Acaba 

Vida, uma viagem onde se pode apreciar 

as belezas naturais do cerrado e da Bacia 

do Rio de Janeiro.  

A Cachoeira do Acaba Vida possui 

36m de queda livre de exuberante beleza, 

emoldurada pela mata, oferece um visual 

que causa impacto a seus visitantes. 

Seguindo mais 20 km após a 

Cachoeira do Acaba Vida em estrada de terra margeando o Rio de Janeiro, chega-se a 

Cachoeira do Redondo, que tem uma queda d'água 

compacta formando enormes piscinas de águas 

cristalinas o que propicia um excelente banho. 

 

 

Rio de ondas 

O Rio de Ondas que é bastante conhecido pelas 

suas águas cristalinas também é bastante frequentado por moradores e Cachoeira do Acaba 
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Vida turistas nos finais de semana da 

cidade. O Rio tem a calha coberta por 

pedras formando saltos e corredeiras 

espumantes e ondas que deram origem a 

seu nome, que propiciam uma diversão 

local. O "bóia cross" é uma deliciosa forma 

de descer o rio navegando em câmaras de 

ar, ou ainda se preferir em botes e 

caiaques. Um verdadeiro convite para 

quem gosta de adrenalina. 

 

 

Rio Grande 

O Rio de Janeiro, o Rio Branco e o Rio de Ondas com seus afluentes formam a Bacia 

do Rio Grande que banha a cidade fazendo um trajeto em forma de ferradura, e é o maior e 

mais importante afluente do lado esquerdo do Rio São Francisco.  

 

  

 

 

3.1.1.6. Aspectos de Infraestrutura e materiais 
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Rodoviário - Em Barreiras predomina o transporte rodoviário, quer para o 

escoamento da produção como para a movimentação de passageiros. É quantitativamente 

expressiva a malha rodoviária. O município é servido pelas as rodovias federais BR 242, BR 

135 e BR 020 e da estadual BA 447. 

Aéreo – O município tem um aeroporto com pista de 1.559 x 30m para utilização de 

aeronaves de pequeno e médio porte. Serve o município as empresas aéreas Azul e 

Passaredo com vôos regulares diários, Barreiras-Salvador, Barreiras-Brasília. 

Telecomunicações e Mídia 

Barreiras conta com um canal local de televisão, a TV Oeste, que é afiliada da Rede 

Globo de Televisão, e que transmite a programação nacional mesclada a telejornais com 

notícias locais e do estado da Bahia para toda a região; também conta com duas emissoras de 

rádio AM e duas emissoras FM. Uma sucursal de um jornal estadual e diversas publicações 

locais. Conta também com todas as empresas operadoras de telefonia móvel e Banda larga. 

 

Abastecimento de Água e Rede de Esgoto 

Barreiras é um município bem abastecido de água, sendo a Empresa Baiana de Água 

e Saneamento - EMBASA a responsável pelo sistema de abastecimento, registrando 28.002 

domicílios particulares abastecidos, além de 2.446 ligações comerciais. Em torno de 90% da 

população abastecida pelo fornecimento de água. Já a rede de esgoto da cidade é precária e 

só está disponível a 20% de toda população. Mas se encontra em andamento as obras de 

esgotamento sanitario que levará a 90% da população rede de esgoto. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Barreiras
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3.2 ANÁLISE SITUACIONAL DA EDUCAÇÃO 

 

3.2.1. O Contexto Histórico Educacional e sua análise situacional 

A ausência de pesquisas e dados historiográficos sobre escolas, professores e alunos 

no município no final do século XIX e início do século XX se torna a análise bastante frágil.  

Segundo a pedagoga e pesquisadora Ignez Pitta de Almeida (2005) a educação no oeste 

baiano iniciou-se em 1707 com os Padres Capuchinhos que aqui chegaram com a missão de 

catequizar os índios Aricobés em Angical. Em seguida a missão passa para os Franciscanos 

do Convento São Francisco, tornando assim os primeiros mestres da região. A missão de 

catequizar tinha o objetivo de constituir um rebanho cristão na região e aceitação do 

processo de colonização que nesse momento só serviu para o processo de aculturação 

indígena. 

A história da Educação de Barreiras não se diferencia da história da Educação no 

Brasil. No período que a cidade era um povoado de São João das Barreiras e depois distrito 

de Angical e por fim município emancipado tem histórias orais de espaços precários, salas 

improvisadas, educação da palmatória, salas divididas por sexo, um ensino realizado ao 

redor de mesas. Uma educação totalmente não formal e na maioria das vezes sem apoio 

político das autoridades da época sendo muitas vezes ministrado pela benevolência e 

compromisso social de alguns cidadãos que assumiam a função de mestre. Exemplo da 

professora D. Júlia Básilia Andrade Marques que foi uma das primeiras professoras de 

Barreiras. 

Podemos afirmar que no início do século XX tínhamos uma escola publica estadual, 

conforme documento histórico em referencia a publicação de um jornal “Correios de 

Barreiras” 1908 publica resultados de exames do 2º Curso da Escola Pública Estadual regida 

pela profª Custódia Torres Negrão. 

Outro documento histórico que apresenta registro da nossa historia da educação é 

que no Orçamento Municipal de 1909, o intendente Manoel Netto da Franca designou 

verbas de 1.700$00 para instrução publica acrescida de 1.440$00 para construção de escolas 

nos povoados de Várzeas, São Desidério, Melancias e Morrão. 

As escolas particulares ou os professores particulares foram por muito tempo a 

estrutura educacional que, mas garantia qualidade na educação primaria das crianças. Como 

também o encaminhamento dos filhos para estudos em grandes províncias ou até mesmo em 

outros países, condição garantida apenas aos grandes latifundiários e comerciantes da 
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região. 

Dentre as primeiras iniciativas informais para educação coletiva no ensino primário 

vem do casal Pompílio Araújo e D. Ana Vitória que começaram ensinando catecismo aos 

domingos à tarde, ajudando ao padre Carlos na Catequese e da Escola Santa Inês da 

professora Juvinha Azevedo que da década de 1930 à 1960 manteve o curso primário com 

grande eficiência preparava os alunos para fazerem o exame de admissão em colégios de 

grandes centros. 

O começo do ensino primário coincidiu com abertura e introdução da mulher no 

trabalho público, sendo esse de preferência o magistério. As nossas primeiras professoras 

vieram do Colégio Santa Eufrásia em Barra (PINTO, 1988). 

O interessante desse contexto histórico é que já em 1922 havia duas escolas na sede 

criada pelo prefeito Francisco Rocha regido por dois professores/homens. Escola Municipal 

era regida pelo professor cap. Joaquim Raulino Sampaio e a Escola Popular sob a regência 

do profº Francisco Luiz Pinto. Na mesma época existe registro que evidenciam grupos 

escolares municipais em alguns distritos e povoados. 

Outro marco histórico vem de 1926 com a instalação do Aprendizado Agrícola da 

Bahia. Colégio público profissionalizante, vindo de Juazeiro da Bahia, oferecia internato, 

estudo e experimentação agrícola e mantinha uma banda de música. Seu primeiro diretor foi 

o sábio Pe. Carlos Zimmerman. Infelizmente por questões política da época o Colégio foi 

fechado em 1934. 

Entretanto com estrutura física própria existente até hoje o primeiro prédio escolar 

com um sistema de ensino regido conformes legislação nacional e estadual da época é a 

Escola Municipal Dr. José da Costa Borges. Em 08 de janeiro de 1920 foi designada a verba 

de 35 contos de réis, aprovado pela Lei 1391/1920 para construção do primeiro prédio 

escolar na gestão do prefeito Amphilophio Lopes. O Grupo Escolar Dr. Costa Borges 

começa a funcionar em 1927 com quatro salas de aulas bem no centro da cidade oferecendo 

ensino publico primário tendo como primeira diretora a profª Guiomar Fábia Porto. A sua 

municipalização só veio ocorre em 2003 no século XXI. 

Outro grande educandário de destaque na nossa história foi o funcionamento do 

Ginásio Padre Vieira em 1948, luta e sonho idealizado pelo Pe. Luiz Vieira e do professor 

José Seabra de Lemos além do ensino primário e ginasial veio também contribuir para a 

formação de vários barreirenses. A sua municipalização só veio também ocorre no ano de 

2001 do século XXI. Em 2007 o Colégio Municipal Padre Vieira foi transferido para um 

novo prédio e suas antigas instalações foram cedidas para instalação de um campo da 
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Universidade Federal da Bahia. 

O segundo prédio público escolar em Barreiras começou a funcionar em 1961 com o 

nome de Grupo Escolar Antônio Geraldo da Rocha, oferecendo jardim de infância, primário, 

supletivo e MOBRAL, depois se tornou o que temos hoje Colégio Estadual Antonio 

Geraldo. 

Em meio a esses fatos históricos podemos também pontuar a presença de dois filhos 

de Barreiras ocupando cargos importantes no cenário nacional. No período de 1953-1954 na 

Bahia o Dr. Antonio Balbino de Carvalho Filho foi ministro da Educação. E Tarcilo Vieira 

de Mello que em 1951 assumiu a Secretaria da Educação, Saúde Publica e Assistência 

Social do Estado da Bahia. 

A seguir apresentamos um quadro sobre a criação (conforme decreto e portaria de 

criação) e municipalização das escolas municipais de Barreiras. Lembramos que devido à 

carência de dados historiográficos o quadro não apresenta referencias as escolas municipais 

que pertenciam ao distrito de Mimoso do Oeste e que a partir de 2000 foi municipalizado 

como município Luiz Eduardo Magalhães. 

 

. 

Quadro nº02 -  Evolução da Escolarização Municipal Formal de Educação de Barreira 

Ano de 

Criação 
Criação das Escolas na Zona Urbana Criação das Escolas do Campo 

1984   Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus 

 Escola M. São João (Riachinho)   

Escola M. Antônio Machado 

1987  Escola M. Domingos Mármore 

1988 

Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus 

Escola Municipal Iazinha Pamplona 

Escola M. Profª Cleonice Lopes  

1990 

Creche Municipal Nossa Senhora das Graças 

Colégio Municipal Eurides Sant‟Anna 

Escola Municipal Luiz de Freitas Lima 

Escola M. Dr. Abílio Farias 

1991 

Escola M. V. Eudilton Miranda 

Centro Educacional Luiz Viana Filho 

Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo  

1994 

Escola Municipal do Parque 

Escola M. Nossa Senhora de Fátima (convênio)  

1995 Escola M. Antônio Bento de Freitas Escola M. Santa Luzia (Pov. Sangueira) 

1996 

Colégio M. de Aplicação Octávio Mangabeira Filho 

Escola M. Carmosa Francisca da Silva 

CAIC 

Colégio M. Profª Valdete Piedade Holanda  

1997 Centro Comunitário Emaús (convênio) Escola M. Adroaldo F. de Morais 

1998 

Centro Social Vila Nova (convênio) 

Escola M. Nossa Senhora Aparecida (convênio) 

Escola m. Santa Rafaela Maria (convênio) 

Escola M. São Francisco de Assis (convênio) 

Escola M. São José (convênio) 

Escola M. São Pedro (convênio) 

Escola M. Senador Darcy Ribeiro 

Escola M. de 1º Grau Pov. Boa Sorte 

(municipalização) 

Escola M. de 1º Grau Pov. De Baraúna 

(municipalização) 

Escola M. de 1º Grau Pov. Tatu 

(municipalização) 

Escola M. de 1º Grau Pov. Barreiras Sul 
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Escola M. Palmira P. Faria 

Escola M. Rio Grande (em 2000 foi Paulo Freire) 

Escola M. D. Maria Castro e Silva (municipalização) 

Escola M. Dep. Juarez de Souza (municipalização) 

Escola M. Vila Brasil (Em 2005 passou a chamar Joaquim 

de Souza) (municipalização) 

Escola M. Presidente Médici (municipalização) 

Escola M. Major Cândido (municipalização) 

Escola M. Dr. Renato Gonçalves (municipalização) 

Colégio M. Dona Quininha de Melo (municipalização) 

(municipalização) 

2000 

Escola M. Alcyvando Lyguouri da Luz I 

Colégio Municipal Paulo Freire (nº 469/2000) 

Escola M. João Crisóstomo Figueredo 

Escola M. de Informática (Educ. Não –Formal) 

Escola Municipal Santa Luzia 

Creche- Associação de Proteção as Crianças Pobres - 

(convênio)  

2001 

Colégio M. Padre Vieira (municipalização) 

Escola M. Batista Independente (convênio) 

Escola M. Anísio Teixeira  

2002 

Escola M. Batista Independente- El Shadai (convênio) 

Escola M. Batista Independente- Shalon (convênio) 

Escola M. Mundo Infantil  

Escola M. Jardim do Éden  

 Centro de Educação Infantil Antônia Matos de Oliveira   

2003 

Escola M. Lar de Emmanuel (desde 2001 tinha convênio 

c/creche) (convênio) 

Escola M. Dr. José da Costa Borges (municipalização) 

(começou em 2004 – nº 012/2004) 

Escola M. Santo Antonio 

Escola M. Estrela da Guia (convênio)  

2008 

Escola M. Alberto Amorim  

Escola Municipal Alcyvando da Luz II 

Creche Mun. João Paulo II  

2009 

Escola M. Anjo Querubim 

Escola M. Rosa de Saron (convenio) 

Escola Municipal Alegria de Aprender  

2010 Escola M. Principio de Sabedoria  

2012 

Escola M. Luzia Gonçalves 

Centro de Educação Infantil Encanto de Criança  

2013 Escola Betel (convenio)  

2014 Centro M. de Aprendizagem Paulo Machado  

2015 Escola M. Roberto Santos(municipalização)  

ESCOLAS DA ZONA URBANA DESATIVADAS E/OU ENCERRADA CONVÊNIO  

1- Escola M. Batista Independente 

2- Escola M. Batista Independente Shalon 

3- Escola M. Senador Darcy Ribeiro 

4- Escola M. São Pedro -  reativada em 2014 

5- Escola M. Nossa Senhora de Fátima 

6- Centro Social Vila Nova – reativada em 2013 

7- Escola M. Nossa Senhora Aparecida 

8- Escola M. Estrela da Guia 

9- Escola M. Anísio Teixeira 

10- Escola M. Reino de Deus 

11- Escola Lua de Sonho Infantil 

12- Escola M. Sossego da Mamãe 

13- Escola Municipal da Cascalheira  
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Para fins de esclarecimentos as escolas destacadas como municipalizadas, foram 

escolas da rede estadual e particular no caso do Colégio Padre Vieira, que já possuíam 

prédio próprio e por meio de documentos publicados em diário oficial foram transferidas 

para o Sistema Municipal de Educação num processo jurídico chamado de municipalização. 

Já nas escolas consideradas conveniadas, não foram encontrados registros de documentos 

comprobatórios de tal convênio, o que existe são contratos de locação e portaria e decreto de 

criação de escolas. Somente no ano de 2013 a exemplo da Escola Lar de Emanuel começa a 

oficialização dos convênios com publicação em Diário Oficial do município. O que se 

percebe é uma cultura verbal de aproveitar um espaço confessional ou particular de ensino 

formal, baixar uma portaria de criação de escola municipal e de considerar esse tramite de 

escola conveniada. Criando muitas vezes uma idéia de subsistema dentro do sistema geral 

do município, ou seja, criação de redes de ensino dentro do Sistema Municipal de Educação. 

Destaca-se também que algumas escolas consideradas “conveniadas” não possuíam prédio 

próprio, ficando a cargo de a gestão municipal disponibilizar recursos municipais para 

infraestrutura dessas escolas, bem como destinação de verbas do PDDE a exemplo dos 

investimentos na parte hidráulica e de energia. Percebe-se ai o uso de dinheiro público em 

espaços físicos que legalmente não são do município.  

A política de municipalização de escolas estaduais deu também início a partir de 

1997 atendendo as exigências da LDBEN 9.394/96 quando pontua como prioridade dos 

sistemas municipais de educação o oferecimento dos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, assim, a gestão municipal encaminhou ao Secretário Estadual de Educação da 

Bahia na época S. Edilson Santos Freire (Oficio nº 234/1997 Gabinete) uma “Proposta da 

Prefeitura para a Municipalização do Ensino Fundamental”. Na proposta se apresentava a 

viabilidade de municipalizar 25 escolas estaduais, porém somente 10 foram municipalizadas 

em 1998 e 1 em 2003, e agora em 2015 tivemos a municipalização de mais uma escola 

conforme quadro a seguir: 

 

 

1- Escola M. Rio Grande 

14- Escola M. Jardim do Éden 

15- Escola Santa Cruz  

16- Escola M. Mundo Infantil 
17- Escola Lar de Emanuel 
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Quadro nº 03 - Lista de Escolas Municipalizadas. 

QUADRO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MUNICIPALIZADAS 

ESCOLA ANO ESTRUTURA NA ÉPOCA LOCALIZAÇÃO 

2- Escola M. D. Maria Castro e Silva  

 
1998 

04 salas atendendo nos três turnos 205 

alunos. 12 professores no quadro. Nível 

de ensino: 1ª a 4ª séries. 

Bairro Ribeirão 

/ZonaUrbana 

3- Escola M. Dep. Juarez de Souza  

 

1998 04 salas atendendo nos três turnos 434 

alunos. 12 professores no quadro. Nível 

de ensino: 1ª a 4ª séries. 

Bairro Vila Brasil 

/ZonaUrbana 

4- Escola M. Vila Brasil (Em 2005 

passou a se chamar Joaquim Neto)  

1998 04 salas atendendo nos três turnos 314 

alunos. 12 professores no quadro. Nível 

de ensino: 1ª a 4ª séries. 

Bairro Vila Brasil 

/ZonaUrbana 

5- Escola M. Presidente Médici  

 

1998 04 salas atendendo nos três turnos 456 

alunos. 12 professores no quadro. Nível 

de ensino: 1ª a 4ª séries. 

Bairro Centro 

/ZonaUrbana 

6- Escola M. Major Cândido  

 

1998 04 salas atendendo nos três turnos 285 

alunos. 12 professores no quadro. Nível 

de ensino: 1ª a 4ª séries. 

Bairro São Pedro 

/ZonaUrbana 

Escola M. Dr. Renato Gonçalves  1998 04 salas atendendo em dois turnos 270 

alunos. 12 professores no quadro. Nível 

de ensino: 1ª a 4ª séries. 

Bairro Barreirinhas 

/ZonaUrbana 

1- Escola M. de 1º Grau Pov. Boa 

Sorte  

 

1998 04 salas e 1 auditório atendendo em dois 

turnos 225 alunos. 08 professores no 

quadro. Nível de ensino: 1ª a 6ª series. 

Pov. Da Boa 

Sorte/Zona Rural 

1- Escola M. de 1º Grau Pov. De 

Baraúna  

 

1998 08 salas, 1biblioteca e 1 auditório 

atendendo em dois turnos 240 alunos. 11 

professores no quadro. Nível de ensino: 

1ª a 4ª séries. 

Pov. Baraúna /Zona 

Rural 

2- Escola M. de 1º Grau Pov. Tatu  

 

1998 04 salas atendendo em dois turnos 154 

alunos. 06 professores no quadro. Nível 

de ensino: 1ª a4ª séries. 

Pov. Tatu /Zona 

Rural 

Escola M. de 1º Grau Pov. 

Barreiras Sul  

1998 03 salas e 1 auditório atendendo em dois 

turnos 202 alunos. 07 professores no 

quadro. Nível de ensino: 1ª a 4ª series. 

Pov. Barreiras 

Sul/Zona Rural 

Escola M. Dr. José da Costa Borges 2003 05 salas atendendo nos três turnos 481 

alunos. 33 professores no quadro. Nível 

de ensino: 5ª a 8ª séries. 

Bairro Centro 

/ZonaUrbana 

Escola M. Roberto Santos 2015 05 salas atendendo nos três turnos 400 

alunos. 20 professores no quadro. Nível 

de ensino: 6ª a 9ª ano. 

Bairro Centro 

/ZonaUrbana 

Fonte:  Secretaria Municipal de Educação  

O grande impulso incentivador da efetivação da municipalização das escolas 

estaduais foi à criação da Lei nº 9.424 de 1996 que criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que 

garantia recursos financeiros (valor-aluno) para a rede municipal de ensino. Destacamos 

também a partir de 1998 a chegada do Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE, que 

disponibiliza recursos anuais (suplementares) conforme censo escolar para escolas de Ensino 

Fundamental. Por isso, que se justifica no ano de 1998 a ampliação significativa de escolas 

municipais que passa de 108 escolas em 1997 para 127 escolas. Dentre esse total de 127 
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pontua-se que 108 já existiam, 10 foram escolas estaduais municipalizadas, 6 foram escolas 

conveniadas com a diocese da igreja católica e 03 foram construídas. 

Outro dado analisado foi o convênio que a gestão municipal a partir de 1994 

começou a realizar com a diocese da igreja católica. Como a diocese já possuía espaços com 

estrutura física própria, mas não era regularizada para oferecer Ensino Fundamental, firmou-

se então parceria com esses espaços que ofereciam Educação Infantil ou programas sociais. 

O quadro a seguir nos apresenta um panorama desse contexto: 

Quadro nº 04 - Escolas da Diocese Católica 

QUADRO DAS ESCOLAS CRIADAS A PARTI DO CONVÊNIO COM A DIOCESE CATÓLICA 

ESCOLAS ANO DE 

CRIAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO ANO DE 

DESATIVAÇÃO 

7- Escola M. Nossa Senhora de Fátima 

 
1994 

Bairro Cascalheira/ZonaUrbana 2007 

8- Centro Comunitário Emaús 

 

1997 Bairro Vila Nova /ZonaUrbana 2008 

Centro Social Vila Nova  

 

1998 Bairro Vila Nova /ZonaUrbana 2007 (reativada 

em 2013) 

Escola M. Nossa Senhora Aparecida 

 

1998 Bairro Ribeirão/ZonaUrbana 2007 

Escola m. Santa Rafaela Maria 

 

1998 Bairro Vila Rica /ZonaUrbana Foi reativada em 

2009 

Escola M. São Francisco de Assis  

 

1998 Bairro Vila Amorim /ZonaUrbana Foi reativada em 

2009 

Escola M. São José  

 

1998 Bairro Vila Brasil /ZonaUrbana 2007 (reativada 

em 2012) 

Escola M. São Pedro  

 

1998 Bairro São Pedro /ZonaUrbana 2007 (reativada 

em 2014) 

   Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

Em meio à gestão de transformar prédios escolares existente na cidade, a Secretaria 

Municipal de Educação amplia os convênios/contratos com escolas particulares e faz 

também uma parceria com a Igreja Batista Independente como nos mostra o quadro a seguir: 

Quadro nº 05 - Escolas da Igreja Batista Independente. 

QUADRO DAS ESCOLAS CRIADAS A PARTI DO CONVÊNIO COM AIGREJA BATISTA 

INDEPENDENTE 

ESCOLAS ANO DE 

CRIAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO ANO DE 

DESATIVAÇÃO 

Escola M. Batista Independente 2001 
Bairro Sandra 

Regina/ZonaUrbana 

2006 

Escola M. Batista Independente-El 

Shadai 

2002 Av. ACM /ZonaUrbana 2006 

Escola M. Batista Independente-

Shalom 

2002 Bairro São Pedro 

/ZonaUrbana 

2006 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
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Inicialmente esclarecemos que o uso do termo “convênio” se dá numa perspectiva 

verbal, pois não existe nenhum documento que comprove tal convênio. A não ser 

documento de aluguel de dois prédios (El Shadai e Shalom) e a portaria de criação enquanto 

escola municipal. O que podemos observar que tanto a municipalização, quanto os 

convênios feitos com entidades religiosas e escolas particulares o município consegue 

oferecer ensino publico municipal em bairros da cidade que não eram atendidos com prédios 

públicos municipais de ensino fundamental, fato esse que acabava levando muitas crianças 

em idade escolar a evadir da escola devido a distancia da escola com a sua residência.  

Por outro ângulo percebe-se que estes convênios levaram o município no caso do 

bairro São Pedro aglomerar escolas de nível escolar da 1ª a 4ª série enquanto bairros 

carentes como a Cascalheira com uma grande demanda de crianças em idade escolar 

funcionando somente com uma escola publica municipal. No período de 2002 até 2005 o 

bairro São Pedro concentrou 2 escolas criadas pelo município, 1 municipalizada, 

1conveniada com a igreja católica e 1 conveniada com a igreja Batista Independente. 

Destaca-se que não foram encontrados documentos que justificasse essa aglomeração de 

escolas em um bairro enquanto outros bairros populosos da cidade e carentes de serviço 

social como a educação ficassem sem a garantia de escolas publicas municipais 

principalmente para as crianças em idade escolar.  

Apresenta-se nessa análise a importância de um planejamento de reordenamento da 

rede. No ano de 2007 a secretaria começou um trabalho de reordenamento das escolas com 

fechamento de escolas em bairros da cidade que estavam sem uma demanda significativa 

com propostas de investir na construção de prédios escolares nos bairros que ainda são 

carentes de escolas municipais. Assim, as estratégias do Plano Municipal de Educação da 

cidade educadora, na qual “a escola é da gente”, vem garantir a todos os munícipes que a 

gestão do reordenamento da rede cumprirá princípios básicos um planejamento ordenado a 

partir de estudos demográficos e sociais dos bairros de nossa cidade contribuindo assim para 

a garantia da política de direito a educação a todos os cidadãos. 

Sendo assim, percebemos que no final dos anos 90 do século XX e início dos anos 

2000 do século XXI a gestão municipal começa um processo de ampliação da rede 

municipal via criação de novos prédios escolares tanto na sede quanto na zona rural como a 

política de efetivação dos profissionais da educação via concurso público. 

 Sabe-se que o cenário educacional do município tem sofrido alterações das mais 

diversas ordens e que essas alterações requerem a organização de novas políticas 

educacionais. Essa inovação vem sendo impulsionada também pelas diferentes publicações 
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do Ministério da Educação no que diz respeito ao reordenamento da Educação Básica.  

Considerando tais incitações, a Secretaria Municipal de Educação, tem diagnosticado 

o trabalho, realizado pelos mais diferentes setores, referente à organização do trabalho 

institucional-pedagógico das unidades escolares, tanto de educação infantil como de ensino 

fundamental.  

Considerando o texto da LDBEN n.º 9394 de 1996, o número de alunos 

regularmente matriculados é o indicador organizacional para que a gestão pública municipal 

estruture sua política educacional. Essa orientação se justifica, ainda, como respeito aos 

direitos das crianças e de sua família. Assim, considera-se necessário que a oferta das 

condições de acesso, permanência, inclusão e aprendizagem dos alunos nas instituições seja 

assegurada pelas condições de infraestruturas, assim como pelas questões de ordem 

pedagógica no que diz respeito ao trabalho e aos profissionais que precisam de valorização e 

condições dignas para o exercício de sua profissão. 

Evolução da matrícula – Censo Escolar 

 

    Gráfico 5 - Número de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino ano de 2005 a 2011  

   Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Barreiras - BA  

Percebemos uma ruptura muito grande no numero de matricula entre 2006 e 2007. 

Esse reflexo está associado a uma política de gestão, justificada via contenção de despesas, 

reordenamento da rede, não investimento em educação infantil, falta de parceria entre estado 

e município onde muitos prédios alugados e “conveniados” (convênio verbal, pois não 

existe documento comprobatório) foram fechados. Somente a partir de 2009 que começa um 

percurso de aumento de matricula no Sistema Municipal de Educação devido a algumas 

providências emergenciais terem sido tomadas em alguns bairros, caso do bairro Santa 
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Luzia, com aluguel de mais prédio.  

Diagnosticamos que o Sistema Municipal de Educação vem atingindo todos os 

níveis e modalidades de ensino que lhe são atribuídos conforme LDBEN 9.394/96. 

Necessitando somente nesse momento de um estudo sobre as condições e garantia de 

permanência na escola e perspectiva de aprendizagem. 

Essa premissa de assegurar as condições de trabalho para o processo de 

aprendizagem e valorização profissional como também de prover as condições infra-

estruturais às instituições é uma questão que a SME vem perseguindo, por se sustentar nos 

seus objetivos. Essa necessidade pode ser evidenciada quando se visualiza a relação número 

de escolas e número de profissionais da rede municipal de ensino. Esses números foram 

trabalhados no período de 1996-2006 e estão em função do quantitativo de alunos 

matriculados na rede municipal. 
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3.3. NÍVEIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

3.3.1. Educação Infantil: a organização do trabalho pedagógica da creche 

a pré-escola 

A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica ainda não constitui 

uma política consolidada na rede municipal de ensino de Barreiras, em função de um 

conjunto de fatores, quais sejam: (i) prédios adequados e em número insuficiente para 

Educação Infantil; (ii) inexistência de uma política municipal de Ações Afirmativas voltadas 

para as famílias em vulnerabilidade socioeconômicas; (iii) inexistência de política de apoio e 

fomento para o atendimento às crianças da Educação Infantil com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: (iv) inexistência de um 

Programa Municipal de Recenseamento da população de zero até 6 anos de idade para 

previsão e provisão da Educação Infantil como política pública; (v) inexistência de uma 

política de contratação por concurso público de professores para a Educação Infantil e de 

uma política de formação inicial e continuada; (vi) inexistência de uma política curricular 

com Proposta Pedagógica para a Educação Infantil (vii) inexistência de um Programa de 

Avaliação Institucional na Educação Infantil. 

I- Prédios adequados e em número insuficiente para a Educação Infantil 

 Não existem instalações físicas nem adequadas sob a perspectica da respeitando a 

política de acessibilidade e inclusão nem em número suficiente para o atendimento de 

crianças em creches e pré-escolas. Seu funcionamento acontece em 95% das instituições em 

prédios com pequenas e rudimentares adaptações: alugados (residências de particulares) ou 

em escolas do Ensino Fundamental. Desde 2006, o Ministério da Educação vem por meio 

dos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, orientando 

os gestores municipais quanto às especificidades arquitetônicas, técnicas; funcionais; 

estéticas e compositivas dos prédios para Educação Infantil, visando uma estrutura de 

desenvolvimento sustentável para unidades específicas em uma política de acessibilidade e 

inclusão. Barreiras precisa construir uma rede de Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEI), composta com, pelo menos, um Centro para cada bairro, especialmente, naqueles 

com população em vulnerabilidade socioeconômica com renda per capta familiar de até três 

salários mínimos. 

II – Inexistência de uma política municipal de Ações Afirmativas voltadas para as 

famílias em vulnerabilidade socioeconômica 
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Não existe uma política municipal de Ações Afirmativas destinadas às famílias em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica no sentido de desenvolver ações de 

mapeamento das diversidades e desenvolvimento de ações articuladas entre as secretarias 

municipais da gestão pública que possibilitem apoiar, orientar e acompanhar a frequência 

das crianças e seus responsáveis no processo formativo da Educação Infantil tem que a 

finalidade de promoção de desenvolvimento integral e integrado das crianças. É preciso 

instituir um Programa de Ações Afirmativas para os CMEI da rede pública de ensino de 

Barreiras. 

III – Inexistência de política de apoio e fomento para o atendimento às crianças da 

Educação Infantil com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

Reconhecendo que existem ações de intervenção e desenvolvimento de atividades 

destinadas às crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação necessário que exista uma política institucional de apoio e fomento 

aos profissionais vinculados à Educação Infantil Inclusiva/Educação Infantil Especial como 

um direito, que assegurem as condições de trabalho necessárias para o atendimento integral 

e integrado em uma rede de acolhimento, orientação, acompanhamento das crianças e 

profissionais, no atendimento educacional especializado complementar e suplementar.  

IV – Não existe um Programa Municipal de Recenseamento da população de zero até 

6 anos de idade para previsão e provisão da Educação Infantil como política pública 

Inexiste na rede municipal de ensino de Barreiras uma ação institucionalizada de 

recenseamento da população infantil para a organização da oferta de vagas para creches e 

pré-escolas. Comparando-se os dados do IBGE e do Censo Escolar identificados pelo INEP, 

anualmente, evidencia-se um grande descompasso entre o número de crianças a serem 

atendidas e o número de vagas ofertadas pelo poder público municipal. Os dados mostram 

que ainda é mínima a coberta de matrículas em Barreiras, especialmente, nas creches. 

Acrescenta-se, sobretudo, a ausência de atendimento à criança pertencente à população 

campestre, indígena e quilombola. O quadro, a seguir, ilustra essa realidade. 
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Quadro 06: Cobertura de matrícula de Educação Infantil em Barreiras, 2013. 

Cidade  

Número de crianças por 

idade segundo IBGE 

Número de crianças 

atendidas (CENSO 2013)  

Creche  Pré-escola  

0 a 3 anos  4 a 6 anos  0 a 3 anos  4 a 6 anos  

Barreiras  9.264  7.303  386  2387  

Fonte: Censo INEP, 2013.  

No geral, apesar de a Educação Infantil ser obrigatória e um direito das crianças a partir 

de 4 anos idade (LDBEN/1996), se constitui uma responsabilidade para a rede pública 

municipal de Barreiras cobrir o atendimento de 100% desse quantitativo de crianças para 

pré-escola e, 70% para creches em instituições públicas. O investimento em políticas 

públicas em um ambiente de acessibilidade e inclusão que articulem as etapas da Educação 

Básica é uma condição necessária para a busca de melhoria da qualidade dos processos de 

ensino e aprendizagem, valorizando e reconhecendo a relevância social, cultural, ética, 

estética, educativa da Educação Infantil nesse processo. É urgente e necessária a criação de 

um Programa de Recenseamento Municipal para mapeamento de crianças em idade escolar 

para a Educação Infantil, com fins de construção de um banco de dados interfaceado pelas 

diferentes Secretarias Municipais que apoiam a gestão pública. 

V - Inexistência de uma política de contratação por concurso público de professores 

para a Educação Infantil e de uma política de formação inicial e continuada para todos 

os profissionais 

A forma de contratação temporária dos profissionais da Educação Infantil se tornou 

uma cultura das gestões públicas na rede municipal de ensino de Barreiras. Essa é a etapa da 

Educação Básica com o menor número de profissionais concursados e, sobretudo, sem 

formação específica para trabalhar com a criança pequena. Essa cultura tem precarizado as 

condições de trabalho docente e desvalorizado o status profissional dos trabalhadores da 

Educação Infantil. Ainda estamos vivenciando contextos similares ao dos anos de 1970, 

quando se acreditava que quanto menor a criança menor tem que ser a formação do 

professor e menor tem que ser o investimento de custeio e capital na infraestrutura física e 

pedagógica. Desde 1996, com a aprovação da Lei n.º 9394, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional o Ministério da Educação tem investido em documentos orientadores e 

programas de fomento aos gestores públicos municipais visando a implantação de uma 

política sólida, acolhedora e responsável para a Educação Infantil como primeira etapa da 

Educação Básica e como um direito da criança e da família. Barreiras ainda não faz parte 

desse contexto. São urgentes e necessários a instituição de uma política de 



61 
 

profissionalização docente para a Educação Infantil e o estabelecimento de convênio com 

Universidades públicas para o desenvolvimento de programas de formação inicial e 

continuada. 

VI – Inexistência de uma política curricular com Proposta Pedagógica para a 

Educação Infantil 

O município de Barreiras tem uma experiência genuína no que concerne à elaboração 

conjunta de um currículo para a Educação Infantil, uma vez que, em 2005 profissionais da 

área (coordenadores, supervisores e professores) participaram da construção de uma 

proposta pedagógica. No entanto, essa proposta mostra-se, nos dias atuais, extremamente 

fragilizada por muitas razões, a saber: (i) desatualizada em relação às novas Diretrizes 

Curriculares Nacional para a Educação Infantil; (ii) fragmentada uma vez que, em sua 

essência, foram previstas orientações apenas para as turmas de pré-escola, embora tenha 

existido em 2008 uma revisão para a inclusão de orientações para a creche; (iii) 

escolarizante já que se pautou, particularmente, nas prescrições do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil; (iv) não possui um amparo legal na rede municipal, pois 

não se construíram, até o momento, Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação 

Infantil que orientem e respaldem as práticas pedagógicas da rede, reconhecendo e 

acolhendo a diversidade cultural, social, ética, estética com evidente delineamento curricular 

para a Educação Infantil Inclusiva/Educação Infantil Especial, Educação Infantil do/no 

Campo; Educação Infantil Quilombola; Educação Infantil Indígena; Educação Infantil para 

as Populações Itinerantes. O estabelecimento de convênio com Universidades públicas é um 

mecanismo político, legítimo e articulado para se construir em rede um currículo e proposta 

pedagógica para a Educação Infantil e, no mesmo trabalho, um programa de formação 

continuada para os profissionais envolvidos. Ações reconhecidas como um direito das 

crianças e dos profissionais! 

VII – Inexistência de um Programa de Avaliação Institucional na Educação Infantil 

Até o momento, a rede pública municipal de Barreiras não instituiu um Programa de 

Avaliação Institucional específico para a Educação Infantil para fins de apoiar, promover, 

acompanhar e identificar conquistas e desafios do trabalho formativo envolvendo a infância, 

a criança e seus profissionais. Esse programa consiste em uma ação de fundamental 

importância na constituição e consolidação da rede municipal de ensino, tendo em vista se 

constituir em um instrumento de gestão, financiamento e aperfeiçoamento tanto dos 
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profissionais quanto da própria rede de ensino. A produção de dados e informações advindos 

desse Programa potencializa, sobremaneira, a construção de uma Educação Infantil de 

qualidade visando o atendimento previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e no Plano Nacional de Educação (Lei nº. 13.005/2014) no que diz 

respeito à oferta com equidade, qualidade e isonomia da Educação Infantil em tempo 

integral. 

 

3.3.2. Ensino Fundamental: a organização do trabalho pedagógico 

A imersão no linear da história sobre o Ensino Fundamental no Brasil nos remete a 

dados sobre vários decretos e atos adicionais que configura um estado sem uma política 

legislativa de sistematização para constituição de um sistema de educação.  

Inicialmente identifica-se a ausência tardia de se criar uma pasta ministerial 

autônoma para gerenciar a educação brasileira. Somente no final do século XIX, ainda no 

período imperial, temos um movimento em prol de um Ministério da Instrução Pública já 

que a educação estava direcionada para o Ministério dos Negócios do Império. Em 1890 a 

educação ficou a cargo do Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos que no ano 

seguinte em 1891 foi reformulado para Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Já no 

século XX propriamente no ano de 1930 temos a Criação do Ministério da Educação e 

Saúde e em 1940 o Ministério da Educação e Cultura ficando institucionalizado como MEC. 

Essa indefinição de uma pasta ministerial autônoma reflete também na ausência de 

uma Lei de Diretrizes da Educação Nacional que só vai se configurar no Século XX em 

1961, a Lei 4.024, apesar de levar treze anos para ser aprovada. 

Historicamente a sistematização em torno do Ensino Fundamental no Brasil começa 

com a Constituição de 1824 que determina a gratuidade do ensino público, porém não deixa 

claro o princípio da obrigatoriedade escolar, crítica feita por Rui Barbosa em 1882 através 

de uma proposta lei para reforma da educação primária que não foi aprovada. 

Na transição de império para república temos a primeira constituição republicana e, 

1891 que praticamente não avança e nem atende os anseios do movimento republicano em 

prol das questões da instrução pública no Brasil. A Constituição só vem referendar a 

responsabilidade dos estados com o ensino primário conforme Ato Adicional do Império de 

1834. 
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No período de 1889 a 1920 começa as tentativas de sistematizar o ensino 

fundamental no país a partir de reformas ministeriais na qual pontuamos seus ministros 

relatores dos decretos e ano: 

 Reforma Benjamim Constant de 1890; 

 Reforma Epitácio Pessoa de 1901; 

 Reforma Rivadávia Corrêa de 1911; 

 Reforma de Maximiliano de 1915; 

 

Essas reformas vêm apresentar regulamentações para questões pontuais sobre a 

instrução publica, sem um encaminhamento para regulamentação geral de diretrizes 

nacionais para a educação no Brasil. 

Somente com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 4.024) em 

1961 estruturou a educação brasileira em ensino primário, médio e superior. O ensino 

primário de 4 anos tem a extensão da escolaridade com a criação da 5ª e 6ª séries nas escolas 

primárias ampliando o tempo escolar para 6 anos, além de articular o ensino secundário 

(ginásio e médio) com os cursos técnicos. 

No contexto do governo militar através da empresa norte-americana USAID 

atendendo a política da educação tecnicista é criado no país o Ensino Fundamental de 8 anos 

através da Lei 5.692 aprovada em 1971. A junção do primário com o ginásio ficou 

conhecido como ensino de 1º grau com destaque para a obrigatoriedade além da 

determinação de 180 dias letivos. 

Uma nova reestruturação no ensino fundamental só vai ocorre em 1996 por meio da 

LDBEN n. 9.394 que unifica educação infantil, ensino fundamental e ensino médio na 

estrutura de Educação Básica. Entretanto o Ensino Fundamental inicialmente continuava 

com a duração de 8 anos, e partir de 2005 passa para 9 anos, destacando a possibilidade dos 

sistemas municipais e estaduais se organizarem os seus níveis e modalidades de ensino não 

mais exclusivamente por meio de sérios além da ampliação dos dias letivos para 200 com 

uma carga horária de 800 horas. 

Todavia a LDBEN 9.394/96 sinalizou para o ensino obrigatório de nove anos de 

duração, a iniciar-se aos seis anos de idade, o que por sua vez, tonou-se meta da educação 

nacional pela Lei nº. 10172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação. A partir daí 

em consonâncias com as Leis 11.114/05 e 11.274/06, altera-se os artigos 6º, 30º, 32º e 87º da 

LDBEN de 1996 com o objetivo de tornar obrigatório o inicio do Ensino Fundamental aos 
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seis anos de idade, tendo como referência a infância (Resolução nº 060 de 05/06/07 do 

CEE). 

Seguindo as orientações dos documentos legais sobre a legislação em nosso país o 

Sistema Municipal de Educação de Barreiras instituiu em 2008 através de um Projeto de 

Implantação o Ensino Fundamental de Nove Anos, mediante aprovação da Resolução no. 

03/2007 de 05 de dezembro de 2007, pelo Conselho Municipal de Educação, da proposta 

encaminhada pela Secretaria Municipal da Educação. A resolução prevê que a implantação 

ocorra de modo gradual. 

A partir de a tabela nº 09 percebemos que o município em decorrência do que 

preconiza a legislação educacional abrange o maior numero de matricula no nível ensino 

fundamental, apesar de uma caída na numero de matriculados no ano de 2012, mas em 2013 

os dados demonstram um crescimento significativo de alunos matriculado na rede 

municipal. 

 

Tabela 09.  Evolução das matrículas do Ensino Fundamental no Município Barreiras, por 

dependência administrativa e localização (2010/2013) 

Anos 
Municipal Estadual Particular 

Total 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2010  13.509  2.606  1.842 0      17.957 

2011  13.587  2.686  1.513 0      17.786 

2012  12.891  2.644  1.288 0      16.823 

2013  13.504  2.626  1.006 0      17.136 

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar – Disponível em:<http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 25/05/2015. 

 

Ainda na Tabela nº 09 fica perceptível a redução de alunos na rede estadual em 

decorrência de uma politica estadual de reordenamento da rede onde gradativamente no caso 

especifico de Barreiras estão sendo remanejados para o sistema municipal, Demandando 

assim, a urgente necessidade da gestão municipal planejar metas e estratégias para o Ensino 

Fundamental no período de dez anos. 

 

http://www.inep.gov.br/
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Proposta curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos 

O inicio dos anos 2000 foi marcado pelas notícias do fracasso da escola brasileira, 

em termos da alfabetização das crianças nas primeiras séries do Ensino Fundamental. Tais 

notícias ganham espaço no contexto da divulgação das avaliações do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica – SAEB, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes - PISA, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), do qual participaram trinta e dois países.  

Os dados do SAEB indicaram que, no Brasil, o aluno típico que concluía a 4ª série 

não conseguia redigir um texto relativamente simples, nem compreender seu significado. Na 

Bahia, esse aluno típico situava-se abaixo da média nacional, pois possuía um dos piores 

índices de analfabetismo de crianças e o pior índice de analfabetismo do país: 25% dos 

adultos eram analfabetos; e 20% dos alunos das quatro primeiras séries das escolas públicas 

também eram analfabetos, conforme dados da Secretaria do Estado da Educação, publicado 

em 2000. 

Onze anos depois da divulgação desses dados pouquíssimos avanços foram 

observados. A escola brasileira continua produzindo um contingente considerável de 

analfabetos funcionais e esse problema tem preocupado os educadores e especialistas, ano 

após ano.  

O município de Barreiras tem enfrentado esse mesmo problema. Temos observado 

elevados índices de analfabetismo escolar, com as crianças chegando a séries mais 

avançadas do processo de escolarização sem terem apreendido as habilidades básicas de 

leitura e escrita. O Índice da Educação Básica – IDEB, que vem avaliando as escolas 

brasileiras nos últimos anos, tem mostrado a situação de baixo rendimento da educação no 

Brasil, informando os escores das unidades escolares, dos municípios, estados e do país 

como um todo. 
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Quadro nº 07. Resultado da Prova Brasil 

Resultado da Prova Brasil - Rede Municipal em Barreiras 

SÉRIE/ANO Ano Matemática 
Língua 

Portuguesa 

Padronização 

Matemática 

Padronização 

Língua 

Portuguesa 

4ª SÉRIE / 5º ANO 

2005 163.21 157.30 3.94 3.94 

2007 171.36 158.04 4.25 3.97 

2009 184.82 166.97 4.76 4.29 

8ª SÉRIE / 9º ANO 

2005 232.75 218.55 4.43 3.95 

2007 235.64 223.41 4.52 4.11 

2009 235.07 231.86 4.50 4.40 

Fonte: Site do INEP/MEC 

Percebemos a partir do quadro nº 07 que o nível de padrão em Matemática e Língua 

em Portuguesa na Prova Brasil vem apresentando um resultado crescente nos resultados. 

Entretanto esses dados também são indicadores dos objetivos do que está acontecendo 

dentro das salas de aula e apontam para a necessidade de ações efetivas que proponham 

melhorias administrativas e pedagógicas no âmbito municipal, considerando que nos últimos 

quinze anos o Ensino Fundamental foi municipalizado. Cabe, então, aos gestores 

educacionais e especialistas pensarem formas de melhorar as condições de trabalho escolar 

de modo a promover as melhorias necessárias em termos do ensino e da aprendizagem. 

Outro quadro nos descreve o cenário das taxas de rendimento no Ensino 

Fundamental ao demonstrar que no período de 2008-2009-2010 o município não na 

consegui de forma significativa reduzir as taxas de reprovação e abandono. No caso do 6º 

ano (antiga 5ª série) é muito preocupante a taxa de reprovação, pois em 2008 a taxa era de 

20.60 e em 2010 foi de 19.50 na área urbana, ou seja quase não houve redução, seguido dos 

dados de abando que em 2008 foi de 2.30 e em 2010 foi de 2.00. 

Quadro nº 08. Taxas de Rendimento e Abandono 

Taxas de Rendimento – Rede Municipal em Barreiras 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

1ª série / 2º ano do EF 

2008  78.10  76.90  18.30  20.70  3.60  2.40 

   
2009  76.60  75.40  20.10  20.30  3.30  4.30 

   
2010  80.40  77.70  17.60  20.30  2.00  2.00 

   

2ª série / 3º ano do EF 

2008  82.00  76.70  15.70  20.20  2.30  3.10 

   
2009  79.80  77.10  18.00  18.20  2.20  4.70 

   
2010  83.10  85.10  14.40  12.70  2.50  2.20 

   

3ª série / 4º ano do EF 

2008  82.30  79.60  14.80  17.20  2.90  3.20 

   
2009  83.70  83.80  13.40  10.50  2.90  5.70 

   
2010  85.70  83.90  11.70  14.20  2.60  1.90 

   

4ª série / 5º ano do EF 

2008  87.00  85.70  10.70  11.10  2.30  3.20 

   
2009  88.40  87.40  8.90  7.60  2.70  5.00 

   
2010  89.90  85.30  8.10  9.90  2.00  4.80 

   

5ª série / 6º ano do EF 

2008  73.90  70.70  20.60  20.50  5.50  8.80 

   
2009  78.50  72.00  17.80  19.50  3.70  8.50 

   
2010  76.00  67.60  19.50  24.80  4.50  7.60 

   
6ª série / 7º ano do EF 

2008  75.50  82.10  20.60  10.80  3.90  7.10 

   
2009  81.60  83.70  15.40  7.90  3.00  8.40 
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Taxas de Rendimento – Rede Municipal em Barreiras 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

2010  79.80  77.60  14.70  16.20  5.50  6.20 

   

7ª série / 8º ano do EF 

2008  82.00  76.40  14.90  18.60  3.10  5.00 

   
2009  85.60  77.50  12.10  12.70  2.30  9.80 

   
2010  81.30  82.90  15.70  8.30  3.00  8.80 

   

8ª série / 9º ano do EF 

2008  85.20  86.80  11.60  7.80  3.20  5.40 

   
2009  91.40  89.90  6.30  4.80  2.30  5.30 

   
2010  87.00  92.30  9.70  4.90  3.30  2.80 

   
Fonte: INEP/MEC 

Nesse sentido foi pensada a implantação do “Ensino Fundamental de Nove Anos” no 

município de Barreiras para incluir a criança de seis anos e assegurar um espaço de tempo 

maior para tratar das questões básicas de alfabetização e letramento infantil.  

O trabalho proposto, além da contribuição dos especialistas, foi baseado na proposta 

de alfabetização do “Projeto Ler e Aprender” desenvolvido pela Universidade do Estado da 

Bahia em parceria com a Associação Betel de Ação Social e a Secretaria Municipal de 

Educação de Barreiras. Optou-se por adotar o Projeto Ler e Aprender como base das ações 

de alfabetização e letramento infantil por constituir uma proposta respaldada pela 

Universidade do Estado da Bahia e já ter sido testada durante cinco anos em uma escola 

piloto, e ser um projeto parceiro dessa Secretaria de Educação.  

A implementação dessa proposta requer a necessária formação dos nossos 

professores para que compreendam os princípios teóricos e metodológicos que embasam o 

currículo e realizem o seu trabalho pedagógico com segurança e competência profissional.  

A proposta curricular se constitui como apoio fundamental para a equipe pedagógica 

das escolas tanto para o planejamento quanto para o desenvolvimento e avaliação do 

trabalho pedagógico. Sendo também a referencia para as ações de acompanhamento e 

suporte pedagógico da Secretaria Municipal da Educação e para avaliação das condições de 

ensino e aprendizagem das escolas municipais, pois, com base nos dados de avaliação, 

poderemos pensar e/ou repensar nossas metas e propostas de modo a garantir que a situação 

de fracasso discutida inicialmente seja superada em nosso município.  

 

Fundamentação legal 

O Ensino Fundamental de nove anos foi pensado desde a Lei no. 9.394/96 ao admitir 

a matrícula da criança de seis anos nesse nível de ensino. Entretanto, a regulamentação desse 

pressuposto vem sendo definida por diversas leis, a saber:  

a) Lei no. 11.114 de 16 de maio de 2005, que altera a LDBEN e torna obrigatória a 

matrícula das crianças de seis anos no Ensino Fundamental, conforme disposto no 
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artigo 6º. “È dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a 

partir dos seis anos de idade no ensino fundamental”. 

b) Lei no. 11.274 de seis de fevereiro de 2006 altera a LDBEN e amplia o ensino 

fundamental para nove anos, com a matrícula a partir dos seis anos de idade e 

estabelece prazo de implantação até 2010. 

Diversos pareceres foram emitidos pelo Conselho Nacional de Educação
4
 no sentido 

de orientar a implantação do novo ensino fundamental. Dentre eles pode-se destacar: 

 Parecer CNE/CEB no. 6/2005: estabelecendo normas nacionais para a 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração. 

 Parecer CNE/CEB no. 18/2005: orientando a matrícula das crianças de seis 

anos de idade no Ensino Fundamental, em atendimento a Lei no. 11.114/2005, 

que altera os artigos. 06, 32 e 87 da Lei no. 9.394/96. 

 Parecer CNE/CEB nº 4/2008, de 20 de fevereiro de 2008: Reafirma a 

importância da criação de um novo ensino fundamental, com matrícula 

obrigatória para as crianças a partir dos seis anos completos ou a completar até o 

início do ano letivo. Explicita o ano de 2009 como o último período para o 

planejamento, organização e implementação do ensino fundamental de nove anos 

que deverá ser adotado por todos os sistemas de ensino até o ano letivo de 2010. 

Reitera normas, a saber: o redimensionamento da educação infantil; estabelece o 

1º ano do ensino fundamental como parte integrante de um ciclo de três anos de 

duração denominado “ciclo da infância”. Ressalta os três anos iniciais como um 

período voltado à alfabetização e ao letramento no qual deve ser assegurado 

também o desenvolvimento das diversas expressões e o aprendizado das áreas de 

conhecimento.  

Outros pareceres, emitidos pelo CNE, esclarecem questões relacionadas à matrícula 

obrigatória e a forma de trabalhar nas séries iniciais do ensino fundamental, como o parecer 

número quarenta e cinco de 2006, e podem ser acessados na página do Ministério da 

Educação. 

O município de Barreiras implantou o Ensino Fundamental de Nove Anos em 2008, 

mediante aprovação da Resolução no. 03/2007 de 05 de dezembro de 2007, pelo Conselho 

Municipal de Educação, da proposta encaminhada pela Secretaria Municipal da Educação. A 

resolução prevê que a implantação ocorra de modo gradual. 

                                                           
4
 Relação completa dos pareceres consta do documento do MEC: Passo a passo do processo de implantação do 

ensino fundamental de nove anos.  
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Assim, esse documento fundamenta-se na legislação em vigor e nos princípios de 

ação pedagógica que valorizem a apropriação de saberes pelas crianças mediante o 

desenvolvimento de capacidades que as permitam fazer uso das mesmas nas mais diversas 

práticas sociais. 

Podemos nesse momento também discutir a Concepção de ensino fundamental já que 

de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a Educação Básica é 

constituída por três níveis de escolarização: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. O Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:   

I- O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos, o 

pleno domínio da leitura e do cálculo; 

II- A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III- O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV- O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Cury (2002) apresenta uma definição nos seguintes termos: “[...] a educação infantil 

é à base da educação básica, o ensino fundamental é o seu tronco e o ensino médio é seu 

acabamento e é de uma visão do todo como base que se pode ter uma visão conseqüente das 

partes” (p.171).  

É preciso considerar o conceito de ensino fundamental como a base, o fundamento 

de uma construção que se estenderá por vários anos, na perspectiva de permitir ao cidadão 

sua inserção em diferentes práticas sociais e educacionais. 

O ensino fundamental deve consistir, então, em uma organização político-pedagógica 

sistemática e intencionalmente prevista para promover a “formação básica do cidadão”, 

conforme diz a LDBEN/1996, com duração de nove anos.  

Assim, uma proposta curricular para o ensino fundamental necessita estar amparada 

em uma consistente teoria pedagógica que aponte para os princípios de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança e do adolescente, mas também para afirmação de compromissos 

com a equipe pedagógica de cada escola, com as famílias, com o corpo discente e com 

políticas públicas que possibilitem a consecução dos objetivos por ela definidos. 

 A seguir para fins de detalhamento temos o quadro com números reais do Censo 

Escolar de 2013 de toda a Educação Básica do município de Barreiras. 
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Número de Alunos Matriculados - 2013 

Municíp

io 

Dependên

cia 

Matrícula Inicial 
   

Ed.Infantil 

Ensino 

Fundament

al 

Ensin

o 

Médi

o 

Educação 

Profission

al 

(Nível 

Técnico) 

EJA 

(presencial) 

EJA 

(semi-

presencial) 

Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, 

Classes Especiais e 

Incluidos) 
   

Crech

e 

Pré-

Escol

a 

1ª a 4ª 

série 

e 

Anos 

Inicia

is 

5ª a 

8ª 

série 

e 

Anos 

Finai

s 

Funda

- 

menta

l
2
 

Médi

o
2
 

Fund

a- 

menta

l 

Médi

o 

Crech

e 

Pré-

Escol

a 

Anos 

Inicia

is 

Anos 

Finai

s 

Médi

o 

Ed 

Prof. 

Nível 

Técnic

o 

EJA 

Fund
1

,2
 

EJA 

Médio
1,2

 
   

BARREIR

AS 

Estadual 0 0 0 1044 5960 285 104 831 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 
   

Federal 0 0 0 0 674 195 0 131 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 
   

Municipal 423 2339 9377 6753 0 0 1498 0 0 0 1 14 243 81 0 0 40 0 
   

Privada 192 1092 2357 1317 592 370 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0 0 
   

Total 615 3431 11734 9114 7226 850 1602 962 0 0 1 19 248 85 16 2 40 1 
   

Fonte: site do INEP: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula. Acesso em 25/05/2015. 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
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3.3.3. O Município e o Ensino Médio 

O Ensino Médio no momento atual tem como desafio, ampliar o acesso, reformar o 

seu currículo, compreendendo as características regionais de cada estado e município 

brasileiro.  

Diante deste cenário de baixa qualidade no ensino baiano, a educação, nos discursos 

oficiais, passou a ser considerada como prioridade número um. O Estado propõe fazer da 

educação um instrumento de promoção social, capaz de construir a cidadania e fazer do 

cidadão o principal alvo das estratégias de desenvolvimento, enfatizam-se ações voltadas para 

a universalização do acesso ao ensino fundamental, a estruturação do ensino médio e da 

educação profissional, a redução das taxas de evasão e repetência escolar, a regularização do 

fluxo escolar e a diminuição dos índices de analfabetismo. 

Embora o Ensino Médio não seja competências legais do governo municipal, o Plano 

Municipal de Educação – PME deve considerar as expectativas dos munícipes em relação a 

essa etapa da Educação Básica para, então, desenvolver esforços junto aos órgãos 

competentes e fazer com que as necessidades da população sejam atendidas a contento 

considerando esta ser uma fase intermediaria na formação acadêmica do cidadão e condição 

primordial para o acesso, permanência e inclusão no Ensino Superior. 

Sendo dessa forma papel do Município em parceria com o Estado o Programa 

Estadual de Transporte Escolar - PETE, a garantia de acesso igualitário a essa modalidade de 

ensino; garantia essas, de condições dignas de permanência principalmente no que se refere 

ao deslocamento via transporte escolar na certeza da presença sistemática do educando na 

escola que se reverterá em qualidade na aprendizagem e promoção educacional no Município.   

No Município de Barreiras - BA, Ensino Médio, é oferecido em 14 instituições de 

ensino da rede Estadual e 04 instituições de ensino Privado, as estaduais nomeada 

respectivamente: Colégio Estadual Aníbal Alves Barbosa; Colégio Estadual Antônio Geraldo; 

Colégio Estadual De Barreirinhas; Colégio Estadual Duque De Caxias; Colégio Democrático 

Estadual Marcos Freire; Colégio Estadual Dr. Orlando De Carvalho; Colégio Estadual E 

Shadai; Colégio Estadual Herculano Faria; Colégio Estadual José De Castro; Centro 

Territorial De Educação Profissional Da Bacia Do Rio Grande; Escola Quininha De Melo; 

Colégio Estadual Prof. Alexandre Leal Costa; Colégio Estadual Professor Folk Rocha; Escola 

Estadual Prisco Viana. 

Todas essas Escolas estão localizadas na zona urbana, sendo que o Colégio Estadual 

Professor Folk Rocha possui um anexo localizado na zona rural do Povoado de Cerradão. O 
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funcionamento desse anexo na zona rural conta com a parceria do Município em ceder o 

espaço físico do Colégio Municipal Adroaldo Fernandes Morais para o devido 

funcionamento. 

No Município de Barreiras-BA através do Núcleo Regional de Educação – NRE 11, 

existe também o Centro Regional De Ensino Médio Com Intermediação Tecnológica – 

CEMIT segue os  anexos  nas  escolas municipais que funcionam em  parceria com Estado – 

Municipio na cessão de espaço físico: 

1. Anexo - CEMIT - Bacia Do Rio Grande - Dist. De Rio Branco – Escola Municipal 

Antônio Machado 

2. Anexo - CEMIT - Bacia Do Rio Grande - Dist. De Mocambo – Escola Municipal Abílio 

Farias 

3. Anexo - CEMIT - Bacia Do Rio Grande - Dist. De Tatu – Escola Municipal do 1º Grau de 

Tatu 

4. Anexo - CEMIT - Bacia Do Rio Grande - Dist. De Vao Da Boa Esperanca – Escola 

Municipal Capitão Machado Lima 

5. Anexo - CEMIT - Bacia Do Rio Grande - Dist. Fazenda Melancia - Escola Municipal 

Senhor do Bonfim 

6. Anexo – CEMIT – Bacia Do Rio Grande – Dist. Buritis - Escola Municipal Valdete 

Piedade Holanda 

7. Anexo – CEMIT- Bacia Do Rio Grande – Dist. De Angico - Escola Municipal Gonçalves 

de Santana 

Nessas 14 escolas funcionam projetos estruturantes da Secretaria Estadual de Educação 

como: o Programa Ensino Médio Inovador - PROEMI, Jogos Estudantis da Rede Pública - 

JERP, Festival Anual da Canção Estudantil - FACE, Artes Visuais Estudantis - AVE, Tempo 

de Artes Literárias -TAL, -Educação Patrimonial e Artística - EPA e Produção de Vídeos 

Estudantis-PROVE, todas esses programas são ações para  incentivar á utilização do espaço 

cultural e pratica desportiva para integrar o currículo da escola. 

As escolas têm o Programa Ensino Médio Inovador, o qual atua com oficinas temáticas a 

partir dos macrocampos estipulados pelo MEC, como por exemplo: Iniciação de pesquisa 

cientifica, leitura e letramento, comunicação, cultura digital e uso mídia. 

Em relação ao acompanhamento pedagógico as escolas realizam reuniões com a 

comunidade escolar, faz controle de frequências periodicamente, conselho de classe 
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participativo, reuniões com os pais e alunos, atividades de acompanhamento na aprendizagem 

do corpo discente. 

Em relação ao atendimento e o desempenho do Ensino Médio no Município de Barreiras- 

BA, pode ser demonstrada em números com os dados do Censo Escolar, como por exemplo: 

matricula inicial, taxa de rendimento escolar e  desempenho no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM),  par os jovens dentre 15 e 17 anos, de acordo com as tabelas abaixo: 

 

Tabela 10. Matricula inicial do Ensino Médio de Barreiras- BA, por dependência 

administrativa e localização 2011/2015. 

 Estadual  

Anos Urbana Rural Total 

 

2011 4.344 4.344 

2012 4.385 4.385 

2013 4.361 4.361 

2014 4.087 4.087 

2015 4.871 4.871 

Fonte:htt://pdeinterativo.mec.gov.br/pdeinterativo2013/. Acesso em 08 abril. 2015. 

 

Diante da tabela Nº 10 percebe-se que entre os anos 2011 a 2014 não houve mudança 

significativa em relação ao numero de matricula inicial, porém no ano de 2015, nota-se um 

aumento considerável de alunos ingressando nessa modalidade de ensino. 

 

Tabela 11. Taxas de Rendimento do Ensino Médio - Rede Municipal/ Rede Estadual no 

Município de Barreiras- BA. 

Fase/ Nível Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

 Urban

a 

Rural Total Urbana Rural Total   Urbana  Rural  Total 

1º 

ano 

do 

EM 

200

8 

50.40 - 50.40 16.30 - 16.30 33.30 - 33.30 

200

9 

58.30 - 58.30 22.90 - 22.90 18.80 - 18.80 

201

0 

58.60 - 58.60 24.80 - 24.80 16.60 - 16.60 
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2º 

ano 

do 

EM 

200

8 

62.90 - 62.90 8.70 - 8.70 28.40 - 28.40 

200

9 

71.20 - 71.20 15.00 - 15.00 13.80 - 13.80 

201

0 

72.90 - 72.90 12.30 - 12.30 14.80 - 14.80 

3º 

ano 

do 

EM 

200

8 

69.50 - 69.50 8.50 - 8.50 22.00 - 22.00 

200

9 

76.20 - 76.20 8.70 - 8.70 15.10 - 15.10 

201

0 

79.00 - 79.00 10.10 - 10.10 10.90 - 10.90 

Fonte: ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/1501725. Acesso em: 29 abril. 2015.   

 

Analisando o exposto na tabela acima nota-se que no 1º ano do Ensino Médio apresenta 

baixa taxa de aprovação e em conseqüência há uma elevada   taxa de reprovação e abandono 

do corpo discente.  

Enquanto o 2º ano do Ensino Médio percebe-se um crescimento na taxa de aprovação e 

em decorrência uma diminuição na taxa de reprovação e abandono. 

No 3º ano do Ensino Médio há um aumento significativo em relação à taxa de aprovação, 

portanto uma diminuição na taxa de reprovação e abandono. 

Nesse caso é possível perceber que o 1º ano do Ensino Médio apresenta um  desafio maior 

para escola publica que oferece o Ensino Médio no Município de Barreiras-BA, em relação a 

permanecia desses estudantes na instituição de ensino. Isso pode está relacionado a vários 

fatores entre eles podemos citar: a falta de conhecimentos prévios e maturidade cognitiva para 

ingressar no primeiro ano do Ensino Médio.  

 

Tabela 12. Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio  (Enem) 2013) Município 

de  Barreiras- BA. 

Nível Ano 

      Média da prova 

objetiva 

Média Total 

(Redação e Prova 

Objetiva) 

Rede Federal 2009 606.83 667.25 
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Rede Estadual 2009 456.23 519.26 

Rede Municipal 2009 - - 

Rede Privada 2009 540.51 605.30 

        Fonte: ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/1501725. Acesso em: 29 abril. 2015.   

 

Diante dos dados acima percebe-se que os alunos  da Rede federal apresenta melhor  

desempenho  no Exame Nacional do ensino Médio, segue se na seqüência a Rede `Privada e 

por ultimo o da Rede Publica Estadual de Ensino.    

 Portanto a Educação Básica especificamente o Ensino Médio no Município de Barreiras -

BA, pondera  a partir de várias proposições, bem como concepções e cenários complexos, 

articulados as instituições de ensino. Diante dessa concepção percebem os estabelecimentos 

de Ensino Médio oferecem vagas suficientes à população na zona urbana, mas em 

compensação necessitar criar estratégias para atender o publico da zona rural, até porque boa 

parte da população desse município está localizada no campo.  
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3.4. AS MODALIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO: 

QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS E SEUS DESAFIOS  

3.4.1. Educação de Pessoas Jovens, Adultos e/ou Idosas 

A Educação de Pessoas Jovens e Adultas no Brasil – EPJA durante o período histórico 

Colonial, Império e nos primeiros anos da República não possuía caráter político e social. 

Assim, historicamente, veio se desenhando como âmbito que diz respeito a práticas nacionais 

e mundiais muito diversas. È um campo que veio se compondo em meio a lutas, conquistas, 

tensões e diversidade de ações. Nos discursos políticos dos referidos períodos havia apenas 

“preocupações” com os índices de analfabetismo do país. Contudo, ações e políticas públicas 

que efetivamente resolvesse o problema não só do analfabetismo, mas também da exclusão 

em que se encontrava principalmente a classe trabalhadora, estiveram ausentes no cenário 

educacional brasileiro, deixando reflexos negativos até os atuais, conforme ilustra o quadro a 

seguir:  

 
Quadro 09 - A Educação de Pessoas Jovens e Adultos no contexto das Políticas Públicas no Brasil 

PERÍODO CONTEXTO/POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos 

30/40 

- Industrialização e crescimento urbano. 

- Constituição 1934 - a educação passa a ser um direito de todos, devendo ser ministrada 

pela família e pelos poderes públicos (Art. 149). A Educação de Jovens e Adultos passa a 

dispor da gratuidade e da obrigatoriedade da educação. 

- Lançamento de diferentes campanhas destinadas á Educação de Jovens e Adultos visando 

uma diminuição do número de analfabetos no Brasil. 

- Instituição das diretrizes educacionais para todo o país, determinando as responsabilidades 

dos estados e municípios. 

- 1942 Criação do Fundo Nacional de Ensino Primário. 

- 1947 Criação do Serviço de Educação de Adultos e da Campanha de Educação de Adultos. 

O professor Lourenço filho orientou o desenvolvimento de Campanha que previa a 

alfabetização de adultos num período de três meses e mais a condensação do curso primário 

em dois períodos de sete meses, seguida por uma etapa de capacitação profissional. 

- O adulto analfabeto passou a ser reconhecido como ser produtivo capaz de raciocinar e 

resolver seus problemas. 
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Períodos 

50/60 

 

 

 

 

 

 

 

- Em 1952 deu-se início a Campanha de Educação Rural. 

- 1958 - Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. 

- Lançamento o Movimento de Cultura Popular, (Recife, 1960). 

- No início dos anos 60 a proposta do pedagógico de Paulo Freire para a alfabetização de 

adultos, inspiraram os principais programas de alfabetização e educação popular. 

- 1963 - Lançamento do plano Nacional de Alfabetização que objetivava a propagação por 

todo o Brasil de programas de alfabetização orientados pela proposta de Paulo Freire. 

- Em 1964 os movimentos e programas foram interrompidos pelo golpe militar. É lançada a 

campanha “a cruzada ABC‟, que se expandiu entre 1965 e 1967. 

- Realização de programas de alfabetização de adultos de cunho assistencialista e 

conservadores. 

- Em 1969, o governo federal organizou o Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização). 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos 

70/80 

- O movimento brasileiro de alfabetização (MOBRAL), foi reestruturado em 1970.  

- O Mobral não teve os resultados esperados. Foi considerado por educadores, planejadores e 

intelectuais, um programa ineficiente, por não possuir um sentindo critico e problematizador. 

- Em 1980, cria-se o III Plano Setorial de Educação, cultura e desporto, com o objetivo 

reduzir as desigualdades sociais apresentando a educação como direito fundamental. 

 - Busca de uma educação de jovens e adultos, capaz de promover o desenvolvimento 

cultural e a ampliação de experiências e vivencias e a aquisição de novas habilidades. 

- Em 1985, com o declínio do MOBRAL foi criada a Fundação Educar que, dentro das 

competências do MEC, tinha finalidades específicas para a alfabetização, atuando apenas 

com o apoio financeiro e técnico para os governos estaduais, municipais, organizações não-

governamentais e empresas, sendo esta extinta em  1990.  

- O Art.208 da constituição Federal versa um ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

assegurada inclusive sua oferta para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos:  

90/2000 

até os dias 

atuais 

- Em 1990 foi extinta a Fundação Educar, sucedânea do Mobral, logo após a posse do governo 

Fernando Collor de Mello. 

- O MEC desencadeou o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), com o 

objetivo proclamado de mobilizar a sociedade em prol da alfabetização de crianças, jovens e 

adultos por meio de comissões envolvendo órgãos governamentais e não-governamentais. 

- A contagem da população realizada pelo IBGE em 1996 verificou que entre os brasileiros 

com 15 anos ou mais, 15,3 milhões (14,2%) não completaram sequer um ano de escolaridade, 

19,4 milhões (18,2%) têm apenas de um a três anos de instrução e outros 36 milhões (33,8%) 

completaram de quatro a sete anos de escolaridade. 

- 1996 - Criação do Programa Alfabetização Solidária. 

- 1996, uma emenda à Constituição suprimiu a obrigatoriedade do ensino fundamental aos 

jovens e adultos, mantendo apenas a garantia de sua oferta gratuita. 

- Ao criar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização 

do Magistério (Fundef), o governo excluiu as matrículas no ensino supletivo do cômputo do 

alunado do ensino fundamental, que é a base de cálculo para os repasses de recursos para 

estados e municípios, desestimulando a ampliação de vagas. 

- A nova Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, n° 9394 de 20 de dezembro de 

1996, promulgada em 1996, por sua vez, diluiu as funções do ensino supletivo nos objetivos e 

formas de atendimento do ensino regular para crianças, adolescentes e jovens. 

-  2000 o parecer nº 11/2000 regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA. 

- 2003, o MEC anunciou que a alfabetização de jovens e adultos seria uma prioridade do novo 

governo federal.  Foi criada a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, cuja 

meta é erradicar o analfabetismo durante o mandato de quatro anos do governo Lula. 
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- 1998 – criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), visando ampliar os níveis de 

escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados. O programa apóia projetos em todos 

os níveis de ensino. A Educação de jovens e adultos (EJA) – Desenvolve-se por meio da 

alfabetização e continuidade dos estudos escolares nos ensino fundamental e médio. 

- 2003 - Lançamento do Programa Brasil Alfabetizado com as seguintes ações: Alfabetização 

de jovens e adultos e formação de alfabetizadores. 

- Em 2007 A Educação de Jovens e Adultos passa a ser contemplada com os recursos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.  

FONTE: Adaptado da Proposta Curricular da Educação de Jovens  e Adultos Vol. I. 

 

É relevante a contribuição de Paulo Freire uma vez que este deixou princípios e idéias 

que compreendem a EPJA, como ato político e pedagógico, uma vez que esta possibilita que 

os sujeitos se apropriem do conhecimento e do patrimônio cultural historicamente construído, 

possibilitando de fato e de direito a inclusão social. Seguindo uma linha de pensamento 

contemporâneo na perspectiva dialógica (FLECHA; MELLO, 2012) e da educação 

intercultural critica (CANDAU, 2012, 2014) assumimos no Sistema Municipal de Educação 

de Barreiras a condição de reconhecer e garantir o direito da aprendizagem de pessoas jovens, 

adultas e/ou idosas. Mencionamos o tripé (pessoas-jovens-adultas) na sigla EPJA para 

explicitar que estamos discutindo direitos de aprendizagem de homens e mulheres jovens e 

adultos não escolarizados, mas, entretanto são sujeitos que têm vivências com a educação, ou 

seja, já vivenciaram outros processos formativos (FLECHA; MELLO, 2012). 

 

Educação de Pessoas Jovens e Adultos: Legislação 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de l988 assegurou aos jovens e 

adultos o Direito Público Subjetivo ao Ensino Fundamental Público e Gratuito. São também 

referências legais da EPJA os seguintes documentos: 

 

A nova Lei de Diretrizes e Bases, n.º 9.394/96, destaca a integração da EPJA à 

Educação Básica - observada a sua especificidade. Garantiu a flexibilidade da 

organização do ensino básico, inclusive a aceleração e a avaliação de aprendizagens 

extra-escolares, estabeleceu as idades de 14 e 17 anos para o ensino fundamental e 

médio, além disso, diminuiu as idades mínimas dos participantes dos Exames 

Supletivos (15 anos para o Ensino Fundamental e l8 anos para o Ensino Médio. 

O Parecer 11/2000 e a Resolução 01/2000 - ambos do Conselho Nacional de 

Educação, instrumentos que apresentam o novo paradigma da EPJA e sugerem:  

extinguir o uso da  expressão supletivo; restabelecer o limite etário para o ingresso 

na EPJA (14 anos para o Ensino Fundamental e l7 anos para o Ensino Médio); 

atribuir à EPJA as funções: reparadora, equalizadora e qualificadora; promover a 

formação dos docentes e contextualizar currículos e metodologias, obedecendo os 

princípios da Proporção, Equidade e Diferenças. 
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A Resolução nº 3, de 15 de Junho de 2010, Institui Diretrizes Operacionais para a 

EJA nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos 

cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EPJA; e Educação de 

Jovens e Adultos, desenvolvida por meio da Educação a Distância. 

A Resolução n.º51, de 16 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da 

União de dispõe sobre o  Programa Nacional do Livro Didático para Educação de 

Jovens e Adultos (PNLD -EPJA). 

Decreto 6.319 de 20 de Dezembro de 2007 republicado no Diário Oficial da União 

de 2 de abril de 2008, e pelos arts. 3º, 5º e 6º do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de 

setembro de 2003 versa: a) a educação um direito de todos e um dever do Estado, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, de acordo com o estabelecido na 

CF/88; b) as diversidades sociais e culturais que caracterizam a população e a 

sociedade brasileira, demandando a garantia de oportunidades e igualdade de 

condições para o acesso e a permanência dos alunos na escola; c) o disposto da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional quanto à universalização do acesso e à 

melhoria da qualidade da educação básica, bem como a previsão constitucional 

sobre o fornecimento de material didático; d) que o Plano Nacional de Educação 

determine a erradicação do analfabetismo e o progressivo atendimento a jovens e 

adultos pela rede de ensino; e) a necessidade de estabelecer um programa nacional 

de distribuição de livro didático adequado ao público da educação de jovens, adultos 

e idosos, como um recurso básico, no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

Funções da Educação de Jovens e Adultos 

No que se refere às Funções da Educação de Pessoas Jovens e Adultos destacam-se: 

função reparadora; função equalizadora e a função qualificadora norteadas pelos princípios 

ilustrados no quadro abaixo:  

 

Quadro nº 10: Funções da EPJA  

FUNÇÃO PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

Função  

reparadora 

- Reconhecimento da igualdade ontológica de ter acesso a um bem real, social. 

- Acesso e permanência a uma educação de qualidade que possibilite a criação 

de situações pedagógicas satisfatórias para atender às necessidades de 

aprendizagem específicas de alunos jovens e adultos. 

 

Função 

equalizadora 

- Igualdade de oportunidades favorecendo novas oportunidades de inserções no 

mundo do trabalho na vida social, nos espaços das estéticas e nos canais de 

participação; 

- Garantia de acesso a novas formas de trabalho e cultura. 

 

Função 

qualificadora 

- Educação permanente, com base no caráter incompleto do ser humano, cujo 

potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros 

escolares ou não-escolares 

 FONTE: Proposta Curricular Educação de Jovens e Adultos Vol. 1. 
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Organização do ensino na EPJA na Abordagem da Educação Intercultural 

O desafio teórico e metodológico de uma Educação para Pessoas Jovens e Adultos 

pautada na abordagem interculturalista crítica, exige uma organização de ensino alicerçada no 

diálogo interativo do confronto de ideias, na diversidade, multiplicidade que envolve a inter- 

relações entre os diversos grupos culturais que estão nas salas de aulas de EPJA, ou seja, 

supõe empoderar aqueles que foram historicamente inferiorizados e no caso da EPJA negado 

o direito a aprendizagem.  

Assim, a abordagem intercultural crítica nesse momento no âmbito do município 

caminha na perspectiva de compreender os processos formativos das pessoas jovens, adultas 

e/ou idosas que  exige novas configurações políticas, teóricas e metodológicas, bem como, 

novos olhares, voltados ao reconhecimento, aceitação e valorização de identidades culturais 

apagadas ou negadas em estruturas curriculares monoculturais, historicamente desenvolvidas 

no cenário educacional brasileiro. Parafraseando Candau (2014, p. 28) a educação 

intercultural na EPJA nos movimenta a entender a educação como processo cultural e de 

contínua construção. 

Está constituída pela afirmação de que nas sociedades em que vivemos os processos 

de hibridização cultural são intensos e mobilizadores da construção de identidades 

abertas, em construção permanente, o que supõe que as culturas não são puras, nem 

estáticas; tem presente mecanismos de poder que permeiam as relações culturais, 

assume que não são relações idílicas, não são relações românticas, estão construídas 

na história, e, portanto, estão atravessadas por questões de poder e marcadas pelo 

preconceito e discriminação de determinados grupos socioculturais. (CANDAU, 

2014, 28-29) 

 

Essa forma de organização possibilita aos educadores (as) e educandos (as) a 

tornarem-se “cônscios de sua própria formação identitária, desafiando imagens e linguagens 

que congelam e discriminam aqueles percebidos como "diferentes" (ARBARCHE, 2000). 

É com esse pensamento que o Sistema Municipal de Educação vem desenvolvendo e 

desenvolverá projetos, programas e ações alicerçadas numa educação efetivamente inclusiva e 

que caminhe para e se aproxime também para a perspectiva da interculturalidade crítica. 

 

Caracterização da EPJA no Sistema Municipal de Educação. 

 

O Censo Demográfico de 2010 indica que nove em cada cem pessoas, jovens e 

adultas, são analfabetas, ou seja, não sabem ler e escrever. Assim, são 13.940.729 pessoas 
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com 15 anos ou mais, apontadas como analfabetos absolutos. Em 2012 a taxa de 

analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais já correspondia a 8,7% da população 

brasileira. 

Agora direcionando ao Censo Escolar de 2014 sobre matriculas na modalidade EPJA 

no Brasil os municípios e as áreas urbanas concentram o maior número de matricula; 

1.082.835. A Bahia também retrata esse cenário com 147.605 alunos matriculados em 

escolas municipais de áreas urbanas.  

Conforme dados do censo escolar de 2010, o Sistema Municipal de Educação atendia 

um público de 1.451 educandos e educandas no perímetro urbano e 265 no campo, já no 

Censo Escolar de 2014 Barreiras segue um fenômeno nacional de redução de alunos 

matriculas na EPJA, com 1.372 alunos distribuído em área urbana com 1.132 e área rural com 

181 alunos. Assim como na maioria dos municípios brasileiros a EPJA tem um público 

heterogêneo, cujo perfil vem mudando em relação à idade, expectativas e comportamento. 

Trata-se de um jovem ou adulto que historicamente vem sendo excluído, quer pela 

impossibilidade de acesso à escolarização, quer pela exclusão da educação regular ou por ter 

que trabalhar. 

Estudos revelam que em sua maioria os educandos da EPJA que estão inseridos no 

mercado de trabalho, ou que espera nele ingressar; não visam apenas à certificação para 

manter sua situação profissional, mas esperam chegar ao Ensino Médio ou à Universidade 

para acender social ou profissionalmente. Isso aumenta a responsabilidade do Sistema 

Municipal de Educação em assegurar o acesso, a permanência e sucesso desse público. 

É preciso considerar também, que ao chegar à escola, o educando e a educanda da 

EPJA trazem consigo muitos conhecimentos que podem não ser aqueles sistematizados pela 

escola, mas são “saberes nascidos dos seus fazeres”, mas que devem ser o ponto de partida e o 

suporte para apropriação do conhecimento científico.  

Sob essa ótica, (KUEZER, 2000, p. 40) diz que:  

Tendo em vista este papel, a educação deve voltar-se para uma formação na qual os 

educandos-trabalhadores possam: aprender permanentemente, refletir criticamente; 

agir com responsabilidade individual e coletiva; participar do trabalho e da vida 

coletiva; comportar-se de forma solidária; acompanhar a dinamicidade das 

mudanças sociais; enfrentar problemas novos construindo soluções originais com 

agilidade e rapidez, a partir da utilização metodologicamente adequada de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-históricos.  

Com essa preocupação, o Sistema Municipal de Educação busca assegurar uma 

escolarização aos jovens e adultos, um processo de ensino-aprendizagem de boa qualidade, 

inclusivo, que possibilite ao educando e a educanda a continuidade de seus estudos no Ensino 



83 
 

 

Fundamental, Médio e Superior, através de um trabalho pedagógico pautado no diálogo, na 

reflexão crítica, na apropriação do conhecimento sistematizado, de forma articulada com as 

características, interesses, condições de vida e de trabalho desse público. 

Na perspectiva de uma cidade educadora, ancorada numa visão intercultural, o 

educando e a educanda da modalidade de Educação de Pessoas Jovens e Adultos, é necessário 

compreendê-los como seres humanos pensantes, afetivos, sensíveis e agentes modificadores 

(a) do meio em que vivem, considerando a diversidade e multiplicidade cultural, social, 

reconhecendo-os, portanto, como sujeitos que participam e interferem na construção histórica 

da sociedade em que vivem.  

Assim, para atender as exigências educativas da sociedade contemporânea as 

propostas pedagógicas desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Educação devem articular as 

diferentes dimensões da vida dos sujeitos tais como: a identidade, o trabalho, à participação 

social e política, à vida familiar e comunitária, às oportunidades de lazer e desenvolvimento 

cultural numa direção em que as culturas possam se encontrar. 

Para tanto, e em consonância com as diretrizes curriculares da educação de jovens e 

adultos o sistema municipal de educação busca assegurar: 

a) a socialização dos sujeitos, agregando elementos e valores que os levem à 

emancipação e à afirmação de sua identidade cultural; 

b) o exercício de uma cidadania democrática, reflexo de um processo cognitivo, 

crítico e emancipatório, com base em valores como respeito mútuo, solidariedade e 

justiça; 

c) o respeito e a valorização da diversidade e multiplicidade dos sujeitos; 

d) os três eixos articuladores do trabalho pedagógico com jovens, adultos – cultura, 

trabalho e tempo. 

Nessa perspectiva, o Sistema Municipal de Educação oferta a Educação de Pessoas 

Jovens e Adultos – EPJA I em Estágio I (que corresponde a 1ª série), Estágio II (equivale ao 

2º e 3º ano) e Estágio III (equivale ao 4º e 5º ano) e EPJA II, Estágio IV (equivale ao 6º e 7º 

ano)  e Estágio V (equivale ao 8º e 9º ano) para que o educando e a educanda sejam capaz de:  

Dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam melhor 

compreender e atuar no mundo em que vivem; 

Ter o acesso a outros níveis e modalidades de ensino; 

Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de desempenho e 

participação na distribuição da riqueza produzida; 

Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer direitos e 

deveres da cidadania; 

Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças de gênero, 

geração, raça e credo, fomentando atitudes de não-discriminação; 
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Elevar a aumentar a auto-estima, fortalecendo a confiança na sua capacidade de 

aprendizagem, valorizando a educação como meio de desenvolvimento pessoal e 

social; 

Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim como a 

produção literária e artística como patrimônios culturais da humanidade; 

Exercitar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando convivência 

em diferentes espaços sociais (BRASIL, 2001). 

Tendência pedagógica adotada pelo Sistema Municipal de Educação para a EPJA  

A Educação de Pessoas Jovens e Adultos - EPJA tem sido crescentemente procurada 

por um público heterogêneo, cujo perfil vem mudando em relação à idade, expectativas e 

comportamento. Em sua maioria são jovens ou adultos que ficaram a margem da 

escolarização, quer pela impossibilidade de acesso à escolarização por motivos diversos, quer 

pela exclusão da educação regular ou por ter que trabalhar. 

Trata-se de um público que na maioria dos casos estão inseridos no mercado de 

trabalho, ou que ainda espera nele ingressar; não visando apenas à certificação para manter 

sua situação profissional, mas esperam chegar ao Ensino Médio ou à Universidade para 

acender social ou profissionalmente. Muitos desses educandos têm que romper barreiras 

relacionadas a fatores como: preconceito, tempo, conciliar trabalho e estudo, dentre outros, 

em função de um grande desejo de aprender. 

Nesse sentido, é necessário considerar que o educando da EPJA tem uma característica 

de responder pelos seus atos e palavras, além de assumir responsabilidades diante dos 

desafios da vida. Eles quando chegam à escola, trazem consigo muitos conhecimentos, que 

podem não ser aqueles sistematizados pela escola, mas são “saberes nascidos dos seus 

fazeres” e que devem ser articulados com os saberes sitematizados. 

Dentro de uma concepção freiriana esses saberes são decisivamente o ponto de partida 

para construção de novos conhecimentos conduzindo o aluno ao avanço no que se refere aos 

conhecimentos oriundos do senso comum para um conhecimento mais cientifico. 

A organização pedagógica do trabalho na EPJA deverá ficar atenta para o processo de 

articulação entre os saberes do educando, pois deixando de lado um desses saberes, como a 

competência técnica ou compromisso político estará comprometendo a formação da 

construção crítica do aluno da EPJA. A proposta pedagógica não se centraliza no conteúdo, 

mas na perspectiva do educando de se reconhecer como agente histórico-social. 

Casério assevera que, “no momento em que os alunos se descobrissem como sujeitos 

da própria história e do conhecimento, eles passariam a se relacionar diferentemente com o 

mundo, vendo-o como outros olhos e enfrentando melhor os desafios”, (2003, p.80). Assim a 
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cidade educadora embasa a proposta pedagógica para EPJA onde emerge a necessidade de se 

trabalhar o conhecimento elaborado, científico do aluno, mas que isto só terá valor se o 

trabalho pedagógico docente for capaz de partir do nível da classe e fazê-la avançar do senso 

comum par o conhecimento científico. 

É com esse pensamento que o Sistema Municipal de Educação pauta-se numa 

concepção pedagógica histórico-crítica, visando possibilitar ao educando da EPJA a 

aprendizagem de novos conhecimentos, por meio da articulação entre os saberes e 

experiências por ele acumulados e os saberes científicos. Dentro dessa visão, as temáticas 

propostas e trabalhadas devem ser articuladas com as questões sociais, culturais, políticas, 

dentre outras, compreendendo o educando como sujeito que participa e interfere na 

construção histórica da sociedade em que vive. 

Dentro dessa visão Freire (2010, p. 32) diz: 

[...] A sua condição de ser Histórico-social, experimentando continuamente a tensão 

de estar sendo para poder ser e de estar sendo não apenas o que herda, mas também 

o que adquire e não de forma mecânica. Isto significa ser o ser humano, enquanto 

histórico, um ser finito, limitado, inconcluso, mas consciente de sua inconclusão. 

Por isso, um ser ininterruptamente em busca, naturalmente em processo. Um ser 

que, tendo por vocação a humanização, se confronta, no entanto, com o incessante 

desafio da desumanização, como distorção daquela vocação.  

Assim, a proposta pedagógica e metodológica para a Educação de Pessoas Jovens e 

Adultos deve defender uma concepção de educação, que coloca os sujeitos como foco do 

processo educacional. Isto significa aspirar à construção de um caminho pautado na referência 

contextual do processo histórico, buscando sempre a historicidade do conhecimento e o seu 

caráter relevante de ser em estado permanente de devir, e devendo ser construído à base de 

reflexão e acompanhamento da dinamicidade do movimento para sempre estar aberto ao 

diálogo com os saberes diferentes.  

Isso implica em pensar o processo pedagógico em permanente construção, rico em 

possibilidades que se definem nas relações sociais através da história, uma relação dialógica, 

em que os educandos se reconheçam como sujeitos criadores de sentido cultural, de 

subjetividade-identidade, de significação, de cidadania.  
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Tabela 13. Nível Educacional da População Jovem, 1991, 2000 e 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil. Disponível em: < http://www.atlasbrasil.org.br/2013>. 

Acesso em: 30 março. 2015. 

 

Conforme ilustra a tabela de atendimento da Educação de Pessoas Jovens e 

Adultos do Sistema Municipal de Educação há uma maior concentração de turmas na zona 

urbana, tendo um total de 1.451 educandos e educandas matriculados e frequentes 

conforme o censo de 2010. Já nas escolas do campo registra-se apenas 265 matrículas, 

número considerado irrisório considerando a demanda do município.  Compreender os 

fatores que influenciam os baixos índices de matrícula no campo se constitui num desafio 

para o Sistema Municipal de Educação. 

 

3.4.2. Educação no Campo e suas Ruralidades 

No final do século XX e início desse século, a modernização, a industrialização, e a 

informalização têm como marco os processos de globalização, provocando o fim das 

particularidades de determinados tempos e espaços e de certos grupos sociais e como discute 

Moreira (2012) dai também emergi os localismos globalizados. Assim, a identificação do 

rural na contemporaneidade como um espaço predominantemente agrícola é discutido a partir 

da emergência de uma nova ruralidade, que identifica vários processos de ressignificações. E 

essas discussões que emergem sobre o que venha ser o rural na contemporaneidade também 

perpassam pelo território da educação do campo.  

Assim, o artigo 28 da LDBEN estabelece que na oferta da Educação Básica para a 

população do campo, os sistemas de ensino deverão promover as adaptações necessárias à sua 

adequação ás peculiaridades da vida rural e de cada região. É necessário analisar o contexto 

da comunidade e suas vivencias rurais concomitante com as condições básicas de 

Faixa 

etária 

(anos) 

% de alunos na escola 

1991 2000 2010 

15 a 17 

anos 
25% 50% 75% 

18 a 24 

anos 
10% 20% 45% 
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funcionamento das escolas, assim como as condições da oferta da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação de Pessoas Jovens e Adultos e Educação Especial.  

Já as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo, Parecer 

CEB nº 36/2001, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e a Resolução – CEB nº 

01/2002 e nº 02/2008, reforçam o já determinado pela LDBEN, reconhecendo e valorizando a 

diversidade dos povos do campo, a formação específica de professores, as diferentes formas 

de organização da escola, a adequação dos conteúdos aos locais onde vivem e trabalham; o 

uso de práticas pedagógicas contextualizadas, a gestão democrática, a consideração dos 

tempos pedagógicos diferenciados, a promoção, através da escola, do desenvolvimento 

sustentável e do acesso aos bens econômicos, sociais e culturais. 

 

Tabela 11: Número de Escolas Rurais em Áreas Específicas – Rede Estadual e 

Municipal 

Número de Escolas Rurais 
 Ano 

Áreas 

Estadual Municipal 

 

200

7 

 

200

8 

 

200

9 

 

201

0 

 

201

1 

 

201

2 

 

201

3 

 

201

4 
200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

20

11 
2012 

201

3 

201

4 
        

Escola do Campo - - - - - - - - 39 40 42 42 42 43 43 43 

Escola em Área de 

Assentamento 
- - - - - - - - 01 01 01 03 04 04 04 03 

Escola em Área 

Remanescente de 

Quilombola 

- - - - - - - - 01 01 01 01 01 01 01 01 

Escola em Comunidade 

Indígena 
- - - - - - - - - - - - - - -  

Fonte : Banco de dados da Secretaria Municipal de Educação. 

 

O município de Barreiras possui uma grande extensão territorial, e conta com 

diversas comunidades. Atualmente existem 39 escolas em funcionamento distribuídas nos 

diferentes povoados, sendo 11 seriadas e 29 multisseriadas, disponibilizando o acesso ao 

maior número de estudantes que residem nas localidades sedes das escolas ou entorno. Há 

ainda escolas localizadas em núcleos que atendem alunos que moram em outros povoados 

distantes da escola sede, para o acesso a instituição o município disponibiliza o transporte 

escolar para docentes e discentes. 

 

 

 



88 
 

 

Quadro nº 12: Escolas Seriadas do Campo 

 

ESCOLAS SERIADAS 

Escola Municipal Luiz de Freitas 

Escola Municipal de 1º Grau Boa Sorte 

Escola Municipal de1º Grau Baraúna 

Escola Municipal 1º Grau Barreiras Sul 

Escola Municipal Adroaldo Fernandes 

Escola Municipal Antonio Machado 

Escola Municipal Abilio Farias 

Escola Municipal Tatu 

Escola Municipal Santa Luzia 

Escola Municipal São João – Riachinho 

Escola Municipal Espaço Rural 

Fonte: Banco de dados da Secretaria Municipal de Educação 

 

Quadro nº 13: Escolas Multisseriadas do Campo 

 

ESCOLAS 

 

Escola Mun. Antônio Joaquim Albernaz 

Escola Municipal Bela Vista 

Escola Municipal Boa Sorte – Boqueirão 

Escola Municipal Duque de Caxias 

Escola Municipal Espaço Rural Vila I 

Escola Municipal Imaculada Conceição 

Escola Municipal Lar Feliz 

Escola Municipal Malha do Jatobá 

Escola Municipal Maria Madalena 

Escola Municipal Monteiro Lobato 

Escola Municipal Santa Rira I e II 

Escola Municipal Profª Carmerina Dias 

Escola Municipal Rui Barbosa 

Escola Municipal Salustiano Ayres 

Escola Municipal Santa Lúcia 

Escola Municipal Santo Antonio - tabua 

Escola Munic. Santo Antonio – Stª Cruz 

Esc. Mun. São João Barrocão de cima 

Escola Municipal São João – Sucuriu 

Escola Municipal São João – Batista 

Escola Municipal São José – CTI 

Escola Municipal São Pedro 

Escola Municipal Senhor dos Aflitos 

Escola Municipal Domingos Mármore 

Escola Municipal Zequinha Barreto 

Fonte: Banco de dados da Secretaria Municipal de Educação 
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Diante da situação das estradas que dão acesso ás escolas do campo o governo 

municipal busca constantemente fazer a manutenção das vias, favorecendo o acesso ás 

comunidades mais distantes, para tal usam veículos próprios e para atender a demanda 

terceirizam uma parte do transporte escolar a maioria deles está em boas condições de uso. 

No que concerne à situação das escolas do campo é preciso mencionar que a maioria 

delas tem infraestrutura precária, contando com prédios antigos que não atendem mais as 

demandas educacionais, pois possuem salas pequenas sem nenhuma climatização e 

iluminação inadequada, não dispõe de bibliotecas para estudos e pesquisas, constata-se que o 

espaço físico da escola é insuficiente para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, 

exemplo disso é a falta de salas para instalação dos PROINFOs rurais contemplados pelo 

programa do governo federal, outra dificuldade enfrentada pela população do campo é o 

acesso à internet, mesmo as escolas que possuem laboratórios de informática não conseguem 

implantar esse meio de comunicação. 

Devido às dificuldades de espaço físico para implantação dos PROINFOs e também 

de instalação de internet, os docentes não recebem nenhuma formação para usar as 

tecnologias em sala de aula ou mesmo preparar suas atividades usando computadores, haja 

vista que ainda prevalece nas escolas do campo o uso do mimeografo. 

Outra dificuldade verificada é a ausência de quadras poliesportivas para o 

desenvolvimento de atividades esportivas e recreativas pelos educandos o que impede o 

desenvolvimento de sua linguagem corporal. Ainda predomina em muitas escolas do campo a 

ausência de banheiros individuais (masculino e feminino) e para servidores da escola e a 

maioria destes possui estrutura precária, que não atende as diferentes idades dos estudantes. 

Quanto ao mobiliário disponível nas escolas do campo, este se mostra insuficiente, 

pois em muitos prédios há apenas cadeiras para os alunos, não contando com armários, mesas 

para professores, quadros brancos, murais, dentre outros materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas.  

O material de apoio pedagógico disponibilizado em muitas escolas do campo é 

escasso, para que seus estudantes acessem toda gama de produções literárias histórica e 

culturalmente produzidas na sociedade, pois ainda predomina nessas instituições rurais o 

quadro de giz e o livro didático”, sendo estes insuficientes para o desenvolvimento pleno das 

atividades educativas. 
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Além da falta de material de apoio pedagógico as escolas não recebem orientações 

adequadas para fazer adaptações na proposta pedagógica da escola de modo a contemplar ás 

peculiaridades da vida rural onde estão inseridas. Desta feita, é necessário trazer as matrizes 

histórico-culturais do povo campesino para dentro da escola, seu trabalho, suas lutas, suas 

manifestações artísticas, fazendo com que os educandos possam participar destas vivências e 

desenvolver o sentimento de pertencimento ao campo. 

Outro desafio enfrentado pelo município é garantir a Educação Infantil para as 

crianças campesinas, pois a falta de espaço físico das escolas e a quantidade de alunos nessa 

modalidade levam os gestores a improvisar pequenos espaços na própria escola ou mesmo 

alugar imóveis próximos para este fim. È relevante mencionar que em outras comunidades 

onde o índice populacional é menor e por não haver quantitativo considerável de crianças para 

a formação de turmas, ou deslocamento para outras escolas a educação infantil deixa de ser 

oferecida. 

Diante disso fica evidenciado que a Educação Infantil no campo vem caminhando a 

passos lentos, ainda necessitando de maiores investimentos e ampliação dos prédios escolares 

existentes para garantir o acesso e permanência das crianças do campo a esta modalidade de 

ensino. 

Ainda em se tratando das modalidades da educação do campo é necessário expor que 

os currículos do Ensino Fundamental, seguem a mesma proposta curricular das escolas 

urbanas, ainda não trabalhando com a parte diversificada que contemplaria as questões do 

trabalho e da cultura campestre, percebe-se desta feita que a organização curricular não 

incorpora as matrizes econômicas e culturais das diversas comunidades campesinas existentes 

no município. 

Quanto às adaptações do calendário escolar o município ainda não cumpriu o que 

determina a LDBEN e as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, fazendo as “adequações do calendário escolar”, considerando o “ciclo agrícola” tendo 

em vista que, o camponês vivencia no cotidiano uma relação com o mundo do trabalho. Com 

efeito, as escolas poderiam fazer as adaptações de seus calendários de acordo as necessidades 

locais, considerando a realidade de seus educandos. 

Em se tratando de adaptações tanto a LDBEN quanto as Diretrizes Operacionais para 

a Educação Básica nas Escolas do Campo, é importante mencionar a existência de áreas de 

acampamentos e assentamentos presentes no município, que já formam reconhecidas e 

valorizadas pela diversidade dos povos do campo e as diferentes formas de organização. 
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Dessa forma, a secretaria se relaciona bem com os líderes dessas comunidades e com os pais e 

professores, estando sempre aberto ao diálogo e discussões sobre o currículo e a prática 

pedagógica sempre que solicitada pelas suas lideranças. 

Diante do exposto é preciso mencionar que as escolas do campo são divididas em 

seriadas e multisseriadas, desta feita há a predominância da multisseriação, pois no campo 

existem 29 instituições distribuídas nas comunidades do município. O apoio pedagógico 

oferecido a estas escolas é feito pela secretaria municipal de educação mediante visitas 

realizadas por três coordenadoras nos períodos quinzenais. 

Nas classes multisseriadas o número de alunos está ligado ao índice populacional, 

sendo que em algumas turmas esse quantitativo é maior que as seriadas, há, portanto, uma 

variação no total de estudantes que compõem as classes, podendo ser maior ou menor a 

depender do tamanho e número de habitantes em idade escolar residentes na localidade. 

O gerenciamento das escolas multisseriadas fica a cargo de um setor interno dentro da 

secretaria de educação que estabelece um intercâmbio com a comunidade escolar. È preciso 

mencionar que continuamente essas instituições que possuem baixo quantitativo de alunos, 

tentam ser nucleadas evitando assim, o gasto excessivo com sua manutenção. 

Já as escolas seriadas são administradas por gestores eleitos pela comunidade escolar 

ou indicados pelo gestor municipal e algumas delas recebem recurso do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE). Essas instituições contam com um quantitativo maior de 

profissionais, diretor, vice-diretor, coordenador, professores, pessoal administrativo e apoio. 

Essas escolas necessitam de melhoria em sua estrutura física, a saber: construção de 

novas salas de aulas, bibliotecas, salas de professores, laboratórios, quadra poliesportivas, 

cantinas e banheiros. Quanto aos recursos tecnológicos, algumas dessas escolas possuem os 

equipamentos, necessitando da disponibilização das redes de internet. 

O modelo de nucleação apesar de não ser o ideal, traz benefícios, pois, garante o 

acesso das crianças á escola, quanto à posição dos pais acerca deste processo supracitado 

muitos encaram isso como negativo, ao passo que retiram os estudantes de sua comunidade, já 

outros acreditam ser positivo, pois ao menos o direito a educação está sendo cumprido pelo 

governo. 

Considerando as parcerias com outras instituições no sentido de melhorias para a 

Educação do Campo ainda é muito tímida no município, uma vez que a universidade só 

intervém na educação municipal mediante estágios e pesquisas monográficas, não há o 

desenvolvimento de nenhum projeto criado dentro da academia que favoreça a qualidade da 
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educação campesina, fica evidente, portanto, que não há nenhuma ação concreta e efetiva 

entre o município e as universidades locais. 

È preciso estabelecer parcerias entre as universidades e a secretaria de educação para 

oferecer uma educação de qualidade às populações campesinas, e vencer o desafio da 

inclusão, garantindo o acesso e a permanência das pessoas com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação. Com efeito, grande parte das 

escolas do campo encontra-se desprovidas de infraestrutura adequadas e profissionais com 

formação específica para trabalhar com essas crianças, necessitando da implementação de 

políticas públicas para sanar essa situação. 

Quanto à educação de tempo integral nas escolas do campo ainda não é uma 

realidade no município, porém já existem encaminhamentos para implantação do Programa 

Mais Educação em algumas instituições rurais. Contudo para que essa proposta educacional 

se torne realidade é preciso melhorias nas escolas, pois as escolas do campo não possuem 

estrutura física adequada, uma proposta pedagógica que oriente o trabalho docente e a 

formação dos profissionais, no sentido de proporcionar uma educação de qualidade aos 

diferentes sujeitos que habitam ou trabalham no campo. 

Ainda se tratando das melhorias para efetivação da educação de qualidade é preciso 

implement ar e ampliar as bibliotecas, criando os cantinhos de leituras para favorecer o acesso 

das crianças a uma gama diversificada de materiais escritos como: livros didáticos e 

paradidáticos, gibis e revistas, fortalecendo assim a formação de leitores. 

 

Ruralidades diversas em espaços rurais no oeste da Bahia 

Podemos identificar que no oeste da Bahia, um processo de modernização, 

industrialização e informatização provocou nas comunidades rurais povoadas pelo fenômeno 

da migração sulista no nordeste o fim das particularidades de determinados espaços e de 

certos grupos sociais. Por isso, destacamos que os estudos sobre as diversas ruralidades são 

um processo dinâmico de constante reestruturação dos elementos da cultura local a partir da 

incorporação de novos valores, hábitos e técnicas. 

Corroborando com Carneiro (1998) não podemos entender a ruralidade no oeste 

baiano hoje somente a partir da penetração do mundo urbano industrial promovida pelo 

contexto do “novo rural” no que era definido como “rural”, mas também através do consumo 

pela sociedade urbano-industrial, constituída pelo miscigenação entre sulistas e nordestinos de 
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seus bens simbólicos ou materiais e de práticas culturais reconhecidos como próprios do 

chamado mundo rural contemporâneo. 

O rural contemporâneo chama atenção para um discurso paradoxal da modernidade 

sobre o fim do rural, o rural sem território e natureza. O sentido de ruralidade para a 

contemporânea descontrói o mito do fim do território rural, firmando que as ruralidades 

compõem elementos da realidade e das identidades contemporâneas, pois o rural que 

desaparece não é o rural, mas sim o rural da consolidação da modernidade burguesa 

(MOREIRA, 2012). O rural contemporâneo postula a existência de um processo de 

ressignificação onde significa reconhecer que a natureza é elemento fundamental na 

identidade humana. 

Esse cenário de discussão do rural contemporâneo onde às identidades 

contemporâneas são constituídas emerge também a “expressão de identidades sociais abertas 

e múltiplas”. Entendido dessa forma, o rural é um processo de construção social e cultural 

(SOUZA, 2012). Trata-se de “novas identidades em construção, postulando-as como 

expressão de novas relações campo-cidade” (CARNEIRO, 1998). Temos que nos ater 

também a uma reflexão de Moreira (2012) onde pontua que as identidades contemporâneas 

também são afetadas pelo fenômeno hegemônico do localismo globalizado que demarca o 

processo de desterritorialização. 

O nosso foco de discussão ainda em fase inicial é fomentar nas comunidades escolares 

do campo essa provocação, que mexe nas suas concepções e identidades do campo. O 

município de Barreiras, dentre os vários pontos que a discussão das ruralidades trazem, aponta 

que algumas comunidades do campo, devido o aumento territorial de algumas áreas urbanas 

ficarem próximas as áreas do campo, começam um movimento de descentralização de 

identidades, ou seja, essas comunidades do campo começam a “inculcar” que com a 

diminuição das distancias dos espaços rurais e a chegadas das tecnologias no campo, não se 

consideram mais povos do campo. Emergindo ai a necessidades dos espaços escolares do 

campo fomentarem uma reflexão sobre essas novas identidades a partir da categoria 

sociológica de ruralidades na contemporaneidade. 
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3.4.3. Educação Especial 

 

Na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial é definida como uma 

modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza 

recursos e serviços e realiza o Atendimento Educacional Especializado – AEE de forma 

complementar ou suplementar à formação dos alunos público alvo da educação especial. 

A seguir apresentamos no quadro abaixo uma síntese da história da Educação Especial 

no Município de Barreiras – BA iniciada com a Fundação da APAE - Associação de Pais e 

amigos dos Excepcionais em Barreiras BA, até as ações desenvolvidas pelo Sistema 

Municipal de Educação até os dias Atuais. 

 

Quadro nº 14: Uma síntese da história da Educação Especial em Barreiras  

PERÍODO CONTEXTO HISTÓRICO/POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1985 

- Foi fundada a APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais em 

Barreiras BA  

 

 

 

 

1999 

- Em 13 de abril de 1999 inauguração de uma classe especial na Escola Municipal 

do Parque, com atendimentos educacionais a alunos cegos, surdos e surdocegos. 

- Criação da ABIDE (Associação Barreirense de integração da pessoa com 

deficiência). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 a 2005 

 

 

- Realização de eventos em parceria com a DIREC/25: 

- Perspectiva sócio-históricas da Educação Especial: diferenças e preconceitos na 

sala de aula, em 2000. 

- I Encontro de Famílias de Pessoas com Deficiência do Oeste da Bahia no ano de 

2000. 

- Perspectivas Sócio-históricas da Educação Especial em 2001. 

-I Encontro de Educação Especial do Oeste Baiano em 2001 . 

- II Encontro de Educação Especial do Oeste Baiano em 2002 . 

- Curso de Libras para professores da Rede Municipal de Ensino, 2003. 

- Em 2002 foi fundada a MIQUEI Movimento de Inclusão e Qualificação do 

Especial Independente com o objetivo de promover a qualificação e inclusão das 

pessoas com deficiência(o adulto em idade produtiva) para o mercado de trabalho. 

- Em 2004 foi feita a adesão ao Programa Educação Inclusiva: Direito a 

Diversidade - com a realização do 1º Seminário organizado pelo Departamento de 

Desenvolvimento Profissional da SME em parceria com MEC – denominada de:  

- Formação de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à 

diversidade em agosto de 2004. 

 

 

 

2006 a 2012 

- Alocação de interpretes e guia-interprete em sala de aula comum para 

interpretação da Libras/português para alunos surdos, cegos e/ou surdocego; 

- Realização de curso de Libras para professores da rede municipal;Realização do 



95 
 

 

 II, III, IV e V Seminário Educar na Diversidade;  

- Adesãodo Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais,  

possibilitando a oferta do Atendimento Educacional Especializado; 

- Adesão do Programa Escola Acessível com o objetivo de promover 

acessibilidade arquitetônica nas escolas, assim como recursos pedagógicos e 

mobiliários acessíveis; 

- Adesão do Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC na Escola), 

visando garantir o acesso e permanência das pessoas com Deficiência de zero a 

dezoito anos; 

- Especialização Lato Sensu em Atendimento Educacional Especializado para 

alguns professores da rede municipal de ensino em pareceria com a Universidade 

Federal do Ceará através da Universidade Aberta (UAB). 

 

 

 

 

2013 aos dias atuais 

- Formação Continuada para Professores e Coordenadores em Avaliação e 

Currículo com foco na Educação Especial; 

- Formação para Cuidadores dos alunos com Deficiência ou Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD); 

- Continuação das ações do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade 

com a realização do VI e VII Seminário Regional, agora voltada para áreas de 

alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em 

direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e 

educação para as relações étnico-raciais, com vistas ao desenvolvimento de 

sistemas educacionais inclusivos. 

- Orientações das ações do Programa Escola Acessível com as escolas 

contempladas em 2012 e 2013; 

-Formação Continuada do BPC na Escola com os profissionais dos Centros de 

Referências de Assistência Social (CRAS), para aplicação dos questionários; 

Fonte: SME – Setor de Educação Especial 2015 

A inclusão dos alunos público-alvo da Educação Especial no município de Barreiras 

está em processo de crescimento contínuo e, tem se pautado em princípios balizadores dos 

direitos humanos que valoriza e respeita à diversidade. Os avanços na inclusão dos alunos 

estão refletidos nos dados estatísticos explicitado no número crescente de matrículas no 

ensino comum na modalidade de Educação Especial. 

 

Quadro nº15: Matricula na Educação Especial ( 2011, 2012, 2013, 2014) 

Matriculas 

Barreiras 

2011 2012 2013 2014 

Estadual 20 27 12 6 

Municipal          222 293 355 471 
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Estado e 

Município 

         242 320 367 477 

Fonte: Dados parciais do Censo Escolar/ INEP (maio/2015) 

 

O Atendimento Educacional Especializado 

As políticas públicas voltadas para o acesso aos serviços e recursos pedagógicos e de 

acessibilidade nas escolas regulares, buscam eliminar a discriminação e a segregação, 

superando o modelo de escolas e classes especiais, assegurando aos alunos público alvo da 

educação especial não só a matrícula nas classes comuns, bem como, a oferta do atendimento 

educacional especializado em caráter complementar e suplementar, a utilização de recursos 

pedagógicos e de acessibilidade visando eliminar as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando suas necessidades específicas.  

O Atendimento Educacional Especializado normatizado pelo Decreto 6.571, de 17 de 

Setembro de 2008 versa: 

§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestados 

de forma complementar ou suplementar à formação do aluno do ensino regular. 

§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica 

da escola, envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as 

demais políticas públicas (BRASIL, 2010, p. 27). 

Vale frisar que a oferta do Atendimento Educacional Especializado é obrigatória aos 

sistemas de ensino, a matrícula deve estar condicionada à matrícula no ensino regular a ser 

realizado “de preferência, nas escolas comuns em que o (a) educando (a) estuda, em um 

espaço físico denominado Sala de Recursos Multifuncionais” (BRASÍLIA, 2010, p.17). 

Nesse sentido, o Ministério da Educação, com o objetivo de apoiar as redes públicas 

de ensino na organização da oferta de AEE e contribuir com o fortalecimento do processo de 

inclusão educacional nas classes comuns de ensino, instituiu o Programa de Implantação de 

Salas de Recursos Multifuncionais, por meio da Portaria Nº 13, de 24 de Abril de 2007.  

Nesse contexto e em conformidade com a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva e com o Decreto N.6.571/2008, devem ser atendidos nas 

salas de recursos multifuncionais: Alunos com deficiência, Alunos com transtornos globais do 

desenvolvimento, alunos com altas habilidades/superdotação. 

É importante ressaltar que o papel do Atendimento Educacional Especializado - AEE 

ofertado nessas salas não deve ser entendido como reforço escolar. Nesse sentido, 
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Mantoan (2007) ressalta que o atendimento educacional especializado nas salas de recursos se 

faz envolvendo a realização de atividades que diferem daquelas do ensino comum, 

caracterizadas como fundamentais para o desenvolvimento pessoal do aluno e para sua 

autonomia no processo de escolarização. 

No Sistema Municipal de Educação de Barreiras - BA o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) nas salas de recursos multifuncionais teve inicio a partir da adesão ao 

“Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais”, sendo implantadas 

inicialmente 08 salas, e atualmente o município conta com 37 salas, dentre as quais 28estão 

em pleno funcionamento e 09 encontram-se em fase de implantação. 

 

3.4.4. Questões Contemporâneas e seus desafios na educação publica 

municipal 

3.4.4.1. Educação para Diversidade: relações étnico-raciais, educação indígena, 

quilombola e de gênero. 

A educação para a diversidade na perspectiva das discussões das relações étnico-

raciais, indígena, quilombola, gênero dentre outras, se constitui em um processo que requer 

uma ressignificação de conceitos, concepções, e mudanças nas políticas públicas educacionais 

no sentido de assegurar uma escola efetivamente inclusiva e pluralista que se ensina a viver 

também em uma sociedade heterogênea em que todos sejam tratados com igualdade em 

dignidade e direito, mas que sejam respeitados e reconhecidos pelas diferenças. 

Ao tratar da diversidade humana Habermas (1983) diz que podemos ter como 

parâmetro a necessidade do reconhecimento que caracteriza os seres humanos. Para 

interpretarmos quem somos como coletividade, ou quem somos como indivíduo, dependemos 

do reconhecimento que nos é dado pelos outros. Para o autor “ninguém pode edificar a sua 

própria identidade independentemente das identificações que os outros fazem dele” (p.22) 

O autor acrescenta ainda que o reconhecimento pelos outros é uma necessidade 

humana, já que o ser humano é um ser que só existe através da vida social. Deste modo, a 

imagem que se constrói sobre grupos excluídos, subalternos e marginalizados, de um modo 

geral, se constitui a partir de representações depreciativas manifestadas na sociedade, 

legitimando assim, a exclusão social. 

A sociedade é heterogênea, múltipla, compostas por diferentes grupos humanos, 

gerando interesses contrapostos e identidades culturais em conflito. Nesse sentido, Praxedes 

(2004) diz que é preciso reconhecer a diferença, isso implica no reconhecimento de que 
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existem indivíduos e grupos que são diferentes entre si, mas que possuem direitos correlatos, 

e que a convivência em uma sociedade democrática depende da aceitação da idéia de 

“compormos uma totalidade social heterogênea na qual não poderá ocorrer a exclusão de 

nenhum elemento da totalidade, e os conflitos de interesse e de valores deverão ser 

negociados pacificamente”, portanto, é imprescindível que a diferença seja respeitada. 

Para Habermas (1983) um dos pontos de partida para que se construa o respeito à 

diversidade em qualquer sistema educacional é aceitação dos sujeitos que integram a escola, 

considerando seus interesses, visões de mundo, sua cultura, haja vista que nenhum de nós tem 

o monopólio da verdade, da inteligência e da beleza dentre outros.  

Muito se tem discutido, especialmente no campo da educação que temos que respeitar 

as diferenças. Contudo, é preciso refletir sobre as diferenças de que se fala, em muitos casos, 

falam das pessoas com necessidades especiais, dos negros, dos indígenas, dos que pensam e 

agem de maneira diferente da pretensa normalidade, unanimidade de um grupo, o divergente.  

Sob essa ótica Morim, (2000, p. 32) assinala que:  

Há uma unidade humana. Há uma diversidade humana. A unidade não está apenas 

nos traços biológicos da espécie Homo sapiens. A diversidade não está apenas nos 

traços psicológicos, culturais, sociais do ser humano. Existe também diversidade 

propriamente biológica no seio da unidade humana; não apenas existe unidade 

cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as mais diversas 

culturas e sociedades têm princípios geradores ou organizacionais comuns. É a 

unidade humana que traz em si os princípios de suas múltiplas diversidades. 

Compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade 

na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno. 

 

As idéias colocadas por Morim (2002) provocam reflexões quanto ao discurso que 

exalte o respeito à diversidade. Dentro desse pensamento, na medida em que nos iludimos 

com unanimidade, com respostas únicas tempos únicos, imagens padronizadas que 

representam os alunos ideais, o discurso da normalidade, da ordem, da evolução, do 

progresso, do desenvolvimento evolutivo, da família estruturada num padrão que não 

corresponde à diversidade de organizações familiares existentes, mais se negligenciará a (re) 

construção de uma educação pautada na interculturalidade critica.   

Nessa ótica, qualquer proposta pedagógica deve se fundamentar numa filosofia que 

reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de qualquer 

sociedade. É com esse pensamento que o Sistema Municipal de Educação busca fomentar e 

assegurar uma educação efetivamente inclusiva de boa qualidade e que respeite as diferenças.  

Para que isso seja possível é necessário assegurar políticas públicas que promovam, a 

melhoria da qualidade da educação e equidade social. É necessário e urgente que cada escola 

pertencente ao Sistema Municipal de Educação construa/ reelabore e efetive pospostas 
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pedagógicas que desconstrua o paradigma da segregação fortemente enraizado na sociedade, 

que provoque mudança de valores no sentido de aprendermos a aceitar conviver e respeitas as 

diferenças, num projeto maior que envolva família escola e sociedade. 

Para tanto é fundamental que a escola tenha clareza nas concepções de homem, 

sociedade, e educação, percebendo a necessita de negociações permanentes para que todos 

façam concessões, e todos tenham ao menos parte dos seus interesses e valores contemplados 

no espaço público, especialmente no da escola. 

Com base nos princípios voltados para uma educação para a diversidade serão 

sugeridos aqui alguns objetivos a serem considerados na reelaboração das Propostas 

Curriculares dos níveis e modalidades oferecidas as escolas do Sistema Municipal de 

Educação:  

 Incluir as especificidades culturais, étnica-racias e linguísticas em todas as escolas do 

Sistema Municipal de Educação;  

 Implantar de projetos especiais envolvendo saúde, educação e preservação ambiental 

voltadas para as escolas do campo e remanescentes de quilombo; 

 Criação de projetos especiais de incentivo e resgate das manifestações culturais afro-

descendentes e indigenas;  

 Cumprir a Lei 10.639, que introduz a matéria obrigatória Historia e Cultura Afro-Brasileira 

em todo o sistema educacional básico do país; 

 Desenvolver metodologias, materiais didáticos e paradidáticos, que auxiliem o/a 

educador/a e a escola a tratarem adequadamente o tema “Relações Étnico-Racial” na 

escola; 

 Promover ações educativas para as populações itinerantes no campo e na cidade; 

O processo de operacionalização dos objetivos aqui propostos seja no sistema 

educacional municipal, seja em cada escola, perpassa as dimensões políticas, financeiras, 

administrativas e pedagógicas devendo ocorrer em rede envolvendo: poder público, escola, 

família, comunidade local, instituições sociais, profissionais da área de saúde, educação, ação 

social dentre outros. 

Partido do pensamento de que a dívida com os segmentos historicamente 

marginalizados e excluídos especialmente na sociedade e conseqüentemente na escola, e para 

saudá-la cada município, cada sistema educacional, cada escola brasileira precisa desenvolver 

ações efetivas que busquem combater a desigualdade e assimetrias socioeducacionais. Para 

tanto, é necessário considerar que o discurso do respeito pela diversidade por si só não irá 
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provocar as mudanças necessárias e imprescindíveis para a construção de uma escola 

efetivamente inclusiva. Portanto, são necessárias ações conjuntas envolvendo Sistema 

Municipal de Educação, Escolas, família e sociedade para que se possa garantir uma educação 

de boa qualidade e para todos. 

Imbuídos desse pensamento foi diagnosticado no Projeto Político Pedagógico (2013) 

da Secretaria Municipal de Educação as seguintes questões norteadoras para organização do 

trabalho pedagógico escolar: 

 Orientar a organização curricular das comunidades negras quilombolas, comunidades 

indígenas e comunidades itinerantes, educação do campo na perspectiva da proteção dos 

recursos naturais locais e o desenvolvimento sustentável dessas comunidades; 

 Redimensionar as políticas educacionais públicas voltadas especificamente para as 

populações quilombolas e do campo no âmbito municipal; 

 Dar suporte técnico pedagógico junto às escolas da rede municipal de educação em 

relação às diretrizes educacionais voltadas especificamente para as escolas situadas em 

comunidades remanescentes de quilombo e do campo; 

 Orientar gestores escolares, professores e profissionais da educação para a inclusão da 

temática étnica racial nos projetos políticos pedagógicos das escolas localizadas em 

Comunidades Remanescentes de Quilombos e no campo;  

 Discutir o processo de formação continuada dos profissionais da educação que atuam nas 

escolas do campo e nas comunidades remanescente de quilombos assegurando a 

permanência deste de modo a evitar a rotatividade destes; 

 Discutir a possibilidade de realização de concurso público específicos para as escolas do 

campo e de comunidades quilombolas, a fim de assegurar a formação continuada 

específica e a permanência de professores nessas comunidades; 

 Incluir nas escolas a discussão sobre a diversidade com abordagem temática sobre 

identidade de gênero dentre outras.  

 

Assim sendo, a (re) elaboração do Projeto Político Pedagógico de cada escola, como já 

vem acontecendo deve considerar sua imersão na diversidade assumindo a tarefa de refletir 

sobre a sua intencionalidade educativa, como preconiza o Art. 2º, III e IV da LDBEN 

9.394/96 quando considera dever da família e do Estado como principio da educação o 

“pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas bem como o respeito à liberdade e o 

apreço à tolerância”. Para tanto, é preciso resolver em primeiro lugar, o distanciamento entre 
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o discurso enunciado pelo poder público, pelo sistema educacional e pelas as práticas vigentes 

que se estabeleciam no cotidiano da escola, para que se possa de fato desenvolver ações 

concretas de inclusão, de aceitação, respeito e convivência com as diferenças. 

É preciso ter consciência de que os processos de exclusão são históricos por isso não 

são de fácil resolução, contudo, reconhecê-los inclusive nas próprias concepções e práticas, 

bem como no contexto estes se materializam, talvez seja o primeiro passo para se garantir 

uma escola para todos numa cidade que educa e inclui. 

 

3.4.4.2. Educação para Ecopedagogia. 

A história da Ecopedagogia aparece inicialmente como pedagogia do desenvolvimento 

sustentável. Mas perceberam logo que a pedagogia do desenvolvimento sustentável não tinha 

abrangência necessária para constituir numa grande inovação na teoria da educação e 

lançaram logo a seguir o conceito de “ecopedagogia” (GUTIÉRREZ & PRADO, 1998). Eles 

falam de uma cidadania planetária que vai além da cidadania ambiental. 

O conceito de ecopedagogia está relacionado com a sustentabilidade, para além da 

economia e da ecologia. A sustentabilidade educativa para além das nossas relações com o 

ambiente ela se insere desde o quotidiano de nossas vidas e no profundo valor de existência 

de nossa vida e dos nossos projetos de vida no Planeta Terra. A ecopedagogia aprende se com 

as nossas experiências planta e seguir o ser crescimento. 

A ecopedagogia só tem sentido como projeto alternativo global onde a preocupação 

não está apenas na preservação da natureza (Ecologia Natural) ou no impacto das sociedades 

humanas sobre os ambientes naturais (Ecologia Social), mas num novo modelo de civilização 

sustentável do ponto de vista ecológico (Ecologia Integral) que implica uma mudança nas 

estruturas econômicas, sociais e culturais. 

Assim, a ecopedagogia não se opõe a Educação Ambiental. Ao contrário, para a 

ecopedagogia a educação ambiental é um pressuposto básico. E ecopedagogia incorpora-a a 

oferecem-lhe estratégias, propostas e meios para a sua realização concreta. Ele está mais para 

a educação sustentável, pois a educação sustentável não se preocupa apenas com uma relação 

saudável com o meio ambiente. 

A ideia de sociedade sustentável considera como elemento central a felicidade das 

pessoas e o bem comum, buscando, não só o crescimento econômico, mas também o 

desenvolvimento das instituições e da qualidade de vida da comunidade. É direito de todos o 

acesso aos equipamentos públicos, à mobilidade e acesso às políticas públicas. 
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 A implementação de projetos de conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente e da qualidade de vida, que incluam a participação da sociedade, garante a 

integração ao mundo contemporâneo, porém conservando e fortalecendo a identidade local. 

As ações de natureza legal-institucional e os movimentos sociais ambientalistas têm, 

como base, o dever moral para com a sociedade de manter o equilíbrio apontado, por ser vital 

à sua sobrevivência. Em última análise, são ações que visam, acima de tudo, à melhor 

qualidade de vida para a espécie humana como um todo (Branco, 1995). 

 

Caracterizando as questões ecopedagogicas no âmbito do município de Barreiras 

A região do oeste da Bahia apesar de ser considerada uma área prioritária para 

conservação teve uma grande degradação da cobertura natural. É uma situação alarmante na 

conservação do Cerrado devido à produção de grãos, o crescimento do agronegócio e o 

crescimento das áreas urbanas. 

A elevada biodiversidade e a destruição do ambiente devido principalmente à ação 

antrópica, fizeram do Cerrado uma das áreas no mundo consideradas críticas para a 

conservação. O Cerrado nos últimos anos vem enfrentando um ritmo intenso de destruição. A 

transformação antrópica tem o potencial de causar grandes perdas da biodiversidade.  

A grande riqueza da flora do Cerrado se deve à grande variedade de paisagens e tipos 

de vegetação e essa grande variedade de vegetação do Cerrado é muito importante na 

diversidade de espécies animais. As plantas do Cerrado apresentam uma série de 

possibilidades de uso como uso medicinal, ornamental e o alimentício, mas é necessário que 

se tenha uma exploração controlada para o estabelecimento de práticas sustentáveis para o 

bioma. 

A necessidade geral de preservação dos elementos componentes da natureza, para que 

não se extingam, ou para que não se desfaça o equilíbrio dos ecossistemas, pode derivar de 

uma compreensão científica do problema ou de um dever ético para com a sociedade, embora 

este não decorra necessariamente daquela. No primeiro caso, todas as espécies e ecossistemas 

estarão abrangidos, independentemente da eventual utilidade ou do prejuízo que possam 

causar às comunidades humanas (um elefante ou um escorpião; um deserto natural, um 

pântano ou uma floresta tropical terão igual valor e mérito). No segundo caso, só serão 

compreensíveis as providências visando à preservação de espécies ou relações úteis, no seu 

mais amplo sentido: inclusive aquelas que são objeto da atenção dos cientistas, como fatores 

de possíveis benefícios futuros à espécie humana (BRANCO, 1995). 
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A Educação Ambiental é um dos mecanismos para se garantir a conservação do 

bioma, pois com ela os indivíduos e a comunidade toma consciência do seu ambiente e 

adquirem conhecimentos e experiências para resolver os problemas ambientais que ocorrem, 

contribuindo para uma formação de uma consciência para a preservação do meio ambiente, 

com experiências educativas e articulações entre as diversas disciplinas e desenvolvendo uma 

ação mais crítica para soluções da problemática ambiental, mas para que a educação 

ambiental haja de forma eficiente é necessário uma educação contínua e práticas constantes de 

preservação ambiental, pois somente  com a determinação e o esforço de cada um será 

possível garantir as práticas que levam a frente o propósito da educação ambiental.  

A Educação Ambiental estuda a relação entre sociedade e meio ambiente. Reflete 

sobre aspectos sociais e ambientais com vistas ao estabelecimento da cultura do cuidado e 

respeito à diversidade biológica e cultural. Discute valores e atitudes em prol da saúde, 

qualidade de vida e sustentabilidade. Contextualiza e problematiza temas relacionados à vida 

em comunidade. Propõe ações coletivas que envolva a comunidade onde o sujeito protagonize 

ações voltadas ao exercício da cidadania. Promove a discussão de processos articulados e 

sistêmicos para a conservação do ambiente urbano, bem como analisa, sob a ótica 

contemporânea, seus valores socioeconômicos e culturais. 

Para que ela funcione de forma eficiente precisa considerar as relações sociais, 

ambientais, econômicas e políticas, considerando todos que fazem parte do meio em que está 

fazendo o uso de recursos, para gerar atitudes capazes de mudar os comportamentos 

agressivos ao ambiente, mudando as convicções e agregando valores com a participação de 

todos. 

Em meio a essas discussões os processos formativos de Educadores Ambientais são 

processos formativos-experênciais oferecidos por parceiros locais ou regionais, que 

possibilitem a formação de um número cada vez maior de educadores ambientais, cuja função 

primordial é editar o conhecimento construído durante o seu processo de aprendizagem 

apropriando-o para o seu contexto e atuando na formação de centros educadores, viabilizando 

a capilaridade e o enraizamento do processo. Com participação de representantes dos 

diferentes setores da sociedade local na promoção de processos formativos em educação 

ambiental, educação popular e mobilização social. 

Com isso será possível incluir a questão ambiental, desde que haja a intenção clara de 

reconhecer a interdependência dos fenômenos que configuram a realidade, descobrir 
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caminhos coletivos para melhorar a qualidade de vida e traçar estratégias educativas de 

comunicação de propósitos sustentáveis. 

Escolas e outras Estruturas e Ações Educadoras –  

São estruturas dos municípios, nas quais, ou, a partir das quais, acontecem ações e/ou 

projetos voltados à sustentabilidade, que devem ter por objetivo não só a transformação da 

qualidade de vida do município, mas também, a definição e implementação de seu papel 

educador. 

Estruturas Educadoras 

A Sala Verde como um embrião de um Centro Municipal de Educação Ambiental e 

Projetos de Educação Ambiental; 

  Os Viveiros e as hortas - comunitários, orgânicos, participativos - poderão usar o 

sistema de produção de forma didática e demonstrativa de alternativas simples e apropriadas; 

As Áreas Verdes Urbanas e a arborização que privilegiem o bioma nativo os 

equipamentos sociais, especialmente na periferia dos centros urbanos, para atendimento de 

portadores de necessidades especiais, jovens, crianças e idosos; ações de recuperação e 

restauração das matas nativas e ciliares, respeitando-se as APPs e Reservas Legais. 

Educação Ambiental 

A Educação Ambiental se constituiu com base em propostas educativas oriundas de 

concepções teóricas e matrizes ideológicas distintas, sendo reconhecida como de inegável 

relevância para a construção de uma perspectiva ambientalista de sociedade. 

Devemos ter certeza de que somos seres naturais e de que nos realizamos e 

redefinimos culturalmente o modo de existir na natureza pela própria dinâmica societária. 

Entendimento que somos constituídos por mediações múltiplas – sujeito social cuja 

liberdade e individualidade se definem na existência coletiva. 

Educação como práxis e processo dialógico, crítico, problematizador e transformador 

das condições objetivas e subjetivas que formam a realidade. 

Buscar por transformação social, o que engloba indivíduos, grupos e classes sociais, 

culturas e estruturas, como base para a construção democrática de “sociedades sustentáveis” e 

novos modos de se viver na natureza. 

Os objetivos fundamentais que norteiam a educação ambiental destaca-se o interesse 

de se desenvolver uma consciência crítica sobre as problemáticas, ambiental e social, que não 

perca de vista uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 

relações. 
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Constituindo uma sociedade ambientalmente equilibrada, visando conscientizar a 

população acerca das questões inerentes ao meio ambiente, criando condições para a 

preservação, planejamento e uso racional dos recursos naturais desenvolvendo uma postura 

ética e ideológica voltada à vida. 

Isso favorece a construção de alternativas consistentes em diferentes espaços de 

atuação (em unidades de conservação, no processo de licenciamento, com movimentos 

sociais, em escolas, em empresas e junto a órgãos governamentais) e a possibilidade de 

enfrentamento de qualquer tratamento reducionista do ambiente. 

 A ampliação do diálogo com movimentos sociais e professores, caso se efetive, tende 

a qualificar a capacidade da Educação Ambiental na promoção de uma sustentabilidade 

democrática e no enfrentamento dos graves problemas socioambientais que existem no país. 

 

 

3.4.4.3. Educação Profissional 

È importante destacar em sua grande maioria de demandas no Sistema Municipal de 

Educação a Educação Profissional fica concentrada no caso especifico de Barreiras na gestão 

do estado e do instituto federal instalado na cidade além das escolas particulares. Todavia, 

essa dinâmica de gestão da Educação Profissional não inviabiliza o município em traçar 

estratégias especificas para o publico da EPJA que tanto demanda por essa modalidade de 

educação durante os seus estudos pelo Ensino Fundamental. 

A Educação Profissional no Brasil já assumiu diferentes funções no decorrer de toda a 

história educacional brasileira. Até a promulgação da atual LDBEN, a educação profissional 

esteve agregada ao ensino de 2º grau (atual Ensino Médio), quando então passou a ter 

identidade própria, cuja característica marcante é a sua capacidade de integrar-se “às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia», com vistas a conduzir o 

educando «ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL-

LDBEN, art. 39, 1996).  

Num país como o Brasil, que apresenta diversidades físicas, socioculturais e 

econômicas marcantes, o modelo educacional adotado para a profissionalização tinha de ser 

flexível. E como orienta o caderno do PROAM (2015) a “Educação Profissional deve ser 

adotada de acordo com os Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais, Locais e Regionais 

(APL)”, além de considerar as tendências e oportunidades de mercado, bem como outras 

possibilidades de organização social do trabalho. 
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Os novos currículos voltaram-se para atender tanto ao mercado nacional como às 

características das diferentes regiões brasileiras, além de se adaptarem às exigências dos 

setores produtivos, valorizando desde o trabalho autônomo ou empreendimentos de economia 

solidária e cooperativismo, compatível com as tendências laborais da sua região. 

O objetivo é criar cursos que garantam perspectivas de trabalho para as pessoas jovens 

e adultas e facilitem seu acesso ao mercado; que atendam, também, os profissionais que já 

estão no mercado, sem conclusão do Ensino Fundamental, mas sentem falta de uma melhor 

qualificação para exercerem suas atividades, e, ainda, sejam um instrumento eficaz na 

reinserção do trabalhador no mercado de trabalho.  

A formação profissional não se esgota na conquista de um certificado ou diploma. A 

nova política estabelece a educação continuada, permanente, como forma de atualizar, 

especializar e aperfeiçoar jovens e adultos em seus conhecimentos tecnológicos.  

Em termos de Brasil, a Educação Profissional é um conceito de ensino regido pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação - LDBEN (Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996), 

complementada pelo Decreto 2208, de 17 de abril de 1997 e reformado pelo Decreto 5154, de 

23 de julho de 2004. 

O principal objetivo da Educação Profissional é a criação de cursos que voltados ao 

acesso do mercado de trabalho, tanto para estudantes quanto para profissionais que buscam 

ampliar suas qualificações. 

Há três níveis de educação profissional segundo a legislação brasileira: 

 Nível básico: Voltado para estudantes e pessoas de qualquer nível de instrução. Pode 

ser realizado por qualquer instituição de ensino. 

 Nível técnico: Voltado para estudantes de ensino médio ou pessoas que já possuam 

este nível de instrução. Pode ser realizado por qualquer instituição de ensino com 

autorização prévia das secretarias estaduais de educação ou secretarias estaduais de 

ciência e tecnologia, dependendo do estado. 

 Nível tecnológico: Voltado para pessoas que queiram cursar um ensino superior 

tecnológico. Pode ser realizado por qualquer instituição de ensino com autorização 

prévia do ministério da educação. 

 

3.4.4.4. Política de Alfabetização na Idade Certa 

A demanda pela qualidade da ação educativa, apoiada nas necessidades políticas, 

econômicas e culturais da população, tem sido crescente na atual conjuntura social. A 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estudante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Profissional
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alfabetização como premissa para uma educação de qualidade, deve garantir à criança o 

domínio da codificação da escrita e da leitura em sua língua nativa, objetivando a formação de 

pessoas críticas, autônomas, participativas e capazes de viver com dignidade, 

responsabilidade e competência.  

O desenvolvimento da política de alfabetização em Barreiras vem ao longo de anos 

enfrentando muitos desafios. Um deles é a busca do culpado pelo fracasso escolar, via de 

regra, sempre é localizado fora da sala de aula e da escola - e não na prática pedagógica e na 

gestão escolar. A superação desta resistência vem acontecendo aos poucos, com um trabalho 

articulado entre a Secretaria da Educação e as escolas municipais, por meio da formação 

continuada dos professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares, que passaram a 

compreender e valorizar o seu trabalho na escola.  

O município de Barreiras, na Bahia, enfrentava um problema grave nos indicadores de 

eficiência do ensino na rede pública municipal. Dados apontavam que, ao final do 4º e 5º 

anos, os alunos ainda apresentavam dificuldades em relação competência leitora e escritora. 

Em 2012, o município de Barreiras assumiu junto ao Governo Federal o compromisso de 

Alfabetizar todas as crianças até no máximo aos oito anos de idade, através do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa. Este projeto apresentava duas metas muito claras. A 

primeira era alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade. Isto significa que, aos oito 

anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de 

escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas 

convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos 

morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de 

compreensão e de produção de textos escritos. A segunda oferecer formação continuada para 

os professores do ciclo de alfabetização, 1º ao 3º ano do ensino fundamental, envolvendo-os 

como agentes fundamentais do processo de ensino e aprendizagem.  

Em 2013, pactuado com a Secretaria de Educação do Estado, Barreiras reafirma a 

preocupação com a alfabetização na idade certa e assina um convenio que tem como objetivo 

promover o fortalecimento institucional dos sistemas municipais de ensino, para tanto, 

propõe–se a melhorar a qualidade da educação no estado através da garantia do direito a 

alfabetização de crianças com até os oito anos de idade. Em regime de colaboração, o governo 

do Estado, por meio da Secretaria da Educação, garante a formação, o acompanhamento e a 

avaliação do programa, assim como a publicação e distribuição de materiais pedagógicos para 

estudantes e professores na fase de alfabetização de escolas das redes municipais. Com esse 
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programa o município vem fortalecendo as ações formativas dos professores alfabetizadores e 

dos coordenadores pedagógicos municipais, lotados no Ensino Fundamental I. 

A alfabetização é uma das prioridades nacionais no contexto atual, pois o professor 

alfabetizador tem a função de auxiliar na formação para o bom exercício da cidadania. Para 

exercer sua função de forma plena é preciso ter clareza do que ensina e como ensina. Para 

isso, não basta ser um reprodutor de métodos que objetivem apenas o domínio de um código 

linguístico. É preciso ter clareza sobre qual concepção de alfabetização está subjacente à sua 

prática. Com a adoção dessas políticas o município busca corrigir a defasagem na aquisição 

dos conhecimentos básicos de leitura e escritas.  

Para acompanhar o desenvolvimento dos programas Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa e Pacto com os Municípios pela Alfabetização, a Secretaria 

Municipal de Educação  realiza visitas periódicas aos profissionais do Ciclo de Alfabetização 

e monitora também os resultados dos quatro testes diagnósticos de leitura e escrita, que são 

aplicados no decorrer do ano. O grande desafio agora é regularizar o fluxo escolar, isto é, a 

alfabetização daqueles alunos que, mesmo escolarizados no 4º e 5º anos, ainda não adquiriram 

as habilidades de leitura e escrita. É necessário estabelecer estratégias que ofereçam condições 

para o enfrentamento deste duplo desafio educacional. 

 

3.4.4.5.  Qualidade da Educação Básica 

Estudos na área de políticas públicas revelam a sua importância para a produção de 

conhecimentos que possam subsidiar o enfrentamento de questões educacionais. Tal é o caso, 

por exemplo, da própria abordagem de políticas públicas de educação como processo político-

social complexo e multifacetado, conforme defende Oliveira:  

Fruto de uma multiplicidade de forças sociais que, de forma variada, explicitam seus 

interesses, um arco que envolve projetos dos grupos no poder (caso em que podem 

se transformar em políticas de governo), compromissos e acordos internacionais 

subscritos por governos anteriores, consensos estabelecidos com base no debate 

educacional (que podem se transformar em políticas de Estado), [...] as políticas 

educacionais como sendo „produtos‟ de processos políticos sociais complexos, às 

vezes contraditórios, que encerram tanto continuidades e descontinuidades como 

continuidades-descontínuas, estas últimas responsáveis pela aparência de um esforço 

comum e de melhoria crescente. (OLIVEIRA, 2006, p. 7) 

 

Em relação aos discursos oficiais de política pública, os próprios discursos foram 

vistos como práticas que obedecem a regras que se autodescrevem e, ao mesmo tempo, 

podem descrever as suas articulações com os demais discursos: “[...] não é nada além e nada 
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diferente de uma reescrita, isto é, na forma mantida da exterioridade, uma transformação 

regulada do que já foi escrito. Não é o retorno ao próprio segredo da origem; é a descrição 

sistemática de um discurso-objeto (FOUCAULT, 1995, p. 160). 

Seguindo a linha de pensamento a partir do trabalho de Nardi e Scheider (2012), 

ressaltamos todavia, que isso não significa ir à busca da origem do discurso da qualidade 

social da educação básica, mas sim, de identificar o momento em que esse discurso passa a ter 

maior significância social nas diversas instituições que desejam assumir a “função autor” 

desse discurso. Nesses termos, busca dar conta da análise do discurso da qualidade social da 

educação, considerando-o interna e externamente a fim de que seja possível estabelecer as 

condições de possibilidade desse discurso e das práticas discursivas, e identificar “os efeitos 

de verdade produzidos pelos discursos” (MACHADO, 1981, p. 14).  

A partir de um processo da análise, portanto, tomamos como objeto de compreensão o 

discurso que existe posto em nossa sociedade como politica publica da educação sobre a 

qualidade social da educação básica, cujas orientações do trabalho de Nardi e Scheider (2012) 

nos levar a considera os seguintes aspectos: o cenário econômico, político e demográfico no 

qual emerge, no Brasil, a exigência da qualidade social da educação básica (cenário discursivo 

institucional); os conceitos, a gramática, a função autor, que sustentam o tema da qualidade 

social no domínio da educação (o enunciado e os espaços de diferenciação); o imbricamento 

de relações entre diferentes domínios do discurso de política educacional (a memória 

discursiva, o interdiscurso).  

Um outro ponto que analisamos sobre o contexto em torno do que entendemos sobre 

qualidade social da educação é com a intensificação das políticas de avaliação em larga 

escala, a partir dos anos de  1990, diferentes indicadores de desempenho de estudantes, 

escolas e redes  foram criados pelo Estado brasileiro  para assegurar determinado referencial 

de qualidade.  

Envolto numa diversidade de elementos, finalidades e atributos desejáveis, o tema da 

qualidade situa-se em um terreno movediço, tornando difícil a tarefa de apreender seu 

significado. 

Consoantes enfatizam em seus escritos, na educação o discurso da qualidade se 

encontra amalgamado por mudanças no campo econômico e consubstanciado na compreensão 

que se tem sobre o que é a educação. 
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Perspectivando abordagem mais abrangente e distinta da que significa o termo no 

campo econômico, esses estudiosos brasileiros defendem a adoção do termo qualidade social, 

consubstanciado na visão de educação como prática social e ato político. 

Este conceito se distancia da visão predominante nos setores produtivos por 

compreender a “promoção e atualização histórico-cultural, em termos de formação sólida, 

crítica, ética e solidária, articulada com políticas públicas de inclusão e resgate social” 

(DOURADO, OLIVEIRA, 2009, p. 211).  

Afinal, tomar a qualidade a partir da dimensão social implica em avaliar as múltiplas 

determinações que afetam as condições de ensino e de aprendizagem nas escolas e não apenas 

validar dados numéricos os quais, muitas vezes, se encontram focados na ótica produtiva. 

É nesse contexto que o presente estudo sobre qualidade social da educação publica 

municipal a ser sistematizada no Plano Municipal de Barreiras se encontra inserido. 

Produzido a partir de resultados diagnósticos, cuja proposta consiste em avaliar a 

potencialidade e o alcance das estratégias e ações deflagradas pelo sistema Municipal de 

educação e escolas públicas municipais de Ensino Fundamental de Barreiras, visando à 

melhoria da qualidade educacional apontada nos indicadores de desenvolvimento da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, EPJA, Educação no Campo, e as perspectivas da 

Ecopedagogia, Educação de Tempo Integral, Educação Profissionalizante, Educação para a 

Diversidade, Educação quilombola e comunidades itinerantes. Tendo por objetivo central 

problematizar o tema da qualidade nas políticas educacionais contemporâneas. 

 

 

3.4.4.6. Educação em Tempo Integral e ações sócio-educativa para a educação em 

espaços formais e não-formais 

A palavra integral, por definição, quer dizer total, inteiro, global. É isso o que se 

pretende com a educação integral: desenvolver os alunos de forma completa, em sua 

totalidade. Muito mais do que o tempo em sala de aula, a educação integral reorganiza 

espaços e conteúdos. Um grande desafio, mas que já começa a tomar forma. 

Como fazer para implantar um sistema complexo como esse em um país em que a 

maioria das escolas oferece apenas 3 a 4 horas de aula por dia para atender à imensa demanda 

de alunos que precisam estudar? Esse desafio também se encontra presente na cidade de 

Barreiras, que atende crianças no formado do programa do Governo Federal Mas Educação, 

que se confundi com conceito de educação de Tempo Integral. Demandando no Sistema 
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Municipal de Educação um estudo aprofundado para sistematização e planejamento de uma 

política em prol da Educação de Tempo Integral no sistema. 

Nas relações estabelecidas criança/criança, criança/adolescentes, criança/educadores, 

adolescentes/educadores, o desenvolvimento acontece, mesmo em idades diferentes, de uma 

maneira prazerosa onde possam vivenciar as mesmas ações, com tipos de desafios diferentes. 

O período integral proporciona aos alunos um enriquecimento com informações diversas ao 

mesmo tempo em que recebem atendimento mais individualizado (CLEMENTE, 2006, p. 53). 

Os alunos que passam o dia todo na escola tornam-se mais críticos, participativos, 

questionadores e autônomos. Os alunos são preparados para desenvolverem capacidade 

crítica, sendo livres para escolher e decidir. É de fundamental importância que o aluno por 

meio das condições propostas, possa vivenciar identificar e incorporar valores positivos em 

suas relações consigo mesmo, com os outros, com o ambiente em que vive e com o sentido 

maior da própria existência. O aluno posiciona-se de modo articulado e consequente no seu 

cotidiano, valorizando tudo aquilo que favorece o desenvolvimento do seu potencial. 

Voltando para o programa Mais Educação, destacamos que o mesmo foi instituído na 

rede municipal no ano de 2010, integra as ações do Plano Desenvolvimento da Educação, 

funcionando como uma estratégia que amplia a jornada escolar e a organização curricular, na 

perspectiva da Educação Integral. 

 Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e 

o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, 

as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola, dos professores e da SME. 

O Programa Mais Educação atende, prioritariamente, escolas de baixo IDEB, situadas 

em capitais, regiões metropolitanas e territórios marcados por situações de vulnerabilidade 

social, que requerem a convergência prioritária de políticas públicas. O Programa Mais 

Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade e Inclusão (SECADI), em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB), 

por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para as escolas e regiões prioritárias.  

No município de Barreiras, 21 escolas foram contempladas pelo programa e suas 

atividades foram organizadas nos macrocampos de: 

• Acompanhamento Pedagógico (Letramento e Matemática) 

• Meio Ambiente (Horta Escolar) 

• Esporte e Lazer 
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• Cultura e Artes 

• Inclusão Digital 

• Prevenção e Promoção da Saúde 

• Educomunicação 

Em meio a discussão sobre Educação de Tempo Integral e a implantação do Programa 

Mais Educação, emerge outra discussão sobre o papel do Sistema Municipal sobre a educação 

em espaços não-formais. Assim, discutimos e atualmente estamos planejando e 

sistematizando ações nessa perspectiva através dos estudos e ações no das medidas 

socioeducativas. 

Entendendo as medidas socioeducativas como meios de controle das subversões de 

crianças e adolescentes, o atendimento socioeducativo em aspectos pedagógicos precisa 

articular mecanismos de prevenção a drogas, prostituição, agressões, gravidez na 

adolescência, indisciplina entre outros, bem como consiste na orientação a este público 

visando principalmente à promoção humana, integridade física, mental e emocional. Nessa 

perspectiva, os parâmetros legais baseiam-se especialmente nos Direitos Humanos de 1948, 

Constituição Federal de 1988 e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1993 e Lei de 

Diretrizes e Bases (LDBEN) 9394/96. 

Sinaliza-se que o atendimento socioeducativo precisa estabelecer objetivos que busque 

a participação da família, comunidade escolar, estado e sociedade civil definindo 

responsabilidades, estratégias e alternativas no que consiste a proteção à criança e 

adolescente. Nesse sentido, vai ao encontro da Lei 8069/1993 no Art. 4º 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentesà vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

Sabe-se que os Estados e municípios têm responsabilidade direta no que diz respeito a 

políticas públicas que auxiliem ações de caráter preventivo. Neste sentindo a mobilização e o 

chamamento público torna-se válido na condição de estimular ações, comportamentos e 

atitudes de todos na melhoria do controle e prevenção das subversões das crianças e 

adolescentes, buscando a consolidação e valorização da qualidade de vida, dos princípios 

éticos, morais e sociais do cidadão brasileiro. 

O papel da escola no atendimento socioeducativo precisa pautar-se em uma proposta 

pedagógica voltada para o ensino e aprendizagem tanto do currículo formal, quanto do 

currículo popular e oculto. Assim sendo, neste contexto as medidas socioeducativas são de 
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responsabilidade dos órgãos Conselho Tutelar e Promotoria Pública, todavia a avaliação dos 

fatos e situações e as orientações podem acontecer no ambiente escolar por meio de projetos 

culturais, esportivos, educacionais e de lazer, bem como programas de integração e 

socialização do indivíduo. 

Diante disso, as parcerias com esses órgãos são importantes por retratar as situações 

emergenciais e problemas nos quais pais e responsáveis evidenciam no sistema de ensino. 

Assim sendo, segundo o Conselho Municipal de Educação do município de Barreiras, informa 

que recebe várias denúncias em relação à falta de vagas nas creches municipais e maus tratos 

com as crianças matriculadas nessas instituições. Para tanto, o órgão esclarece que a oferta 

das creches serão obrigatórias até 2016 e em relação aos maus tratos, os casos são 

encaminhados ao Conselho Tutelar
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Informação obtida junto ao Conselho Municipal de Educação. 
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3.5. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

3.5.1. O Ensino Superior na cidade de Barreiras 

A Educação Superior em Barreiras é ministrada desde 1981 com os cursos de 

Licenciatura Curta em instituições de Ensino Superior pública, sendo que somente em 1988 

que temos inicio a primeira turma de graduação com curso de Pedagogia, e a partir de 1998 

com a iniciativa privada, tendo variados graus de abrangência. Assim, o grande desafio do 

Ensino Superior na cidade de Barreiras no decorrer da historia de sua implantação conforme 

esta descrito na LDBEN de 1996 em seus artigos 43 até 57 é garantir: o estímulo à criação 

cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; a formação de 

diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, colaborando na sua formação contínua; o 

incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica; a promoção e a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos; o estímulo ao conhecimento dos problemas do 

mundo presente, em particular os nacionais e regionais; a prestação de serviços especializados 

à comunidade e o estabelecimento com esta de uma relação de reciprocidade. 

A Educação Superior no município de Barreiras precisa ser desenvolvido e 

materializado, senquanto direito social garantido nas politicas publicas municipais como 

condição de superação  limites históricos e político. Assim, o planejamento de politicas para a 

educação municipal também precisa garantir que seus munícipes ao concluírem o período de 

estudo na Educação Básica tenham esse direito também garantido como condição de 

desenvolvimento da qualidade social da educação de nossa cidade 

Muitos são os desafios da Educação Superior que históricamente, influenciados pelos 

condicionantes econômicos, políticos e sociais, de cada época, viveu momento de retrocessos 

e avanços, trazendo novas demandas para esse nível de ensino em nosso país. O grande 

desafio contemporâneo é garantir a democratização dos espaços-tempos da Educação 

Superior para todos. 

Assim, planejar estratégias para a Educação Superior no âmbito município nos conduz 

a refletir inicialmente como se configura o cenário nacional sobre esse nível educacional. 

Portanto, apresentamos uma descrição  coletada pelo PME de São Luiz do Maranhão
6
, na qual 

nos traz dados do Censo da Educação Superior divulgados pelo Ministério da Educação 

(INEP, 2012), onde o total de estudantes matriculados na educação superior brasileira 

ultrapassou a marca de 7 milhões em 2012, conforme dados contidos na tabela a seguir: 

                                                           
6
 O PME de São Luiz do Maranhão está disponível pelo link: 

http://saoluiz.ma.gov.br/midias/anexos/85_pme_finalizado.pdf 
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Quadro nº 16: Educação Superior, por Categoria Administrativa – Brasil – 2012 

 

Fonte: INEP/MEC 

A partir dos dados apresentados no cenário nacional tanto o numero de cursos de 

graduação quanto o de acesso conforme dados da matricula 7.037.688 aumentaram nos 

últimos anos no Brasil. Esse mesmo cenários se configura no contexto municipal de Barreiras 

com ampliação de cursos no campus da universidade estadual e criação de uma universidade 

federal além da ampliação das faculdades particulares. Entretanto as politicas de permanência 

ainda precisam garantir a conclusão dos estudos. A tabela nos mostra essa fragilidade no 

Brasil pois dos mais de 7 milhoes de alunos matriculados no Ensino Superior somente 

1.050.413 chegarama concluir os estudos. 

Segundo síntese dos dados contidos no Censo da Educação Superior divulgados pelo 

Ministério da Educação (INEP, 2012), o Brasil possui 7.037.688 estudantes matriculados em 

cursos de graduação no Brasil, distribuídos em 31.866 cursos, oferecidos por 2.416 

instituições, sendo 304 públicas e 2.112 particulares.  
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No Brasil, apesar da expansão no atendimento aos estudantes do ensino superior, este 

crescimento ainda não foi suficiente para reverter algumas taxas desfavoráveis, especialmente 

quando comparadas às de outros países. As desigualdades também são acentuadas 

internamente, a saber, se os dados do ensino superior forem comparados entre as regiões do 

país e até mesmo entre os municípios de um mesmo estado, observa-se que a expansão 

ocorreu em níveis diferenciados. Na Bahia, e também em Barreiras Bahia observam-se taxas 

relativamente baixas de matrícula na educação superior, o que não minimiza os avanços 

alcançados, sobretudo nas últimas décadas.  

A oferta pública de educação superior em Barreiras deve passar por uma redefinição 

que considere a diversidade regional e as especificidades culturais que demarcam a sociedade 

barreirense. 

O presente plano ressalta a necessária articulação entre o poder público municipal, o 

estadual e as instituições de ensino superior, no sentido de desempenharem sua missão 

educacional. Sob este prisma, torna-se desejável a realização de parcerias, que atendam, 

simultaneamente, às necessidades de formação de novos profissionais no âmbito da Educação 

Superior, mediante abertura de campo para a realização de estágios supervisionados e 

programas de formação em serviço para os docentes da Educação Básica. 

Também, são desejáveis parcerias que resultem na oferta de cursos de extensão e 

atualização, visando ao atendimento das demandas do trabalho pedagógico dos diferentes 

níveis e modalidades da Educação Básica ofertada pelo município, assim como a realização 

de cursos específicos de pós graduação lato e stricto-senso e/ou oferta de turmas/vagas nos 

mesmos aos docentes e demais profissionais que atuam na rede municipal, como estratégia de 

fortalecimento dos programas de formação continuada e em serviço, bem como de alcance 

das metas de titulação legalmente estipuladas para os profissionais das redes de ensino. 

 

A Educação Superior e os cursos de formação inicial de professores em nível de 

graduação 

Diante do exposto, sobre a função e contribuições da expansão da Educação Superior 

no município, defende-se que é extremamente importante promover a reflexão da prática 

docente nos cursos de formação inicial, por ser essa reflexão a condição primordial para o 

desenvolvimento da profissão docente e formação da identidade profissional. Assim, a 

política de implementação dos cursos de formação inicial na modalidade presencial em nível 

superior no município de Barreiras ocorreu com a chegada dos seguintes cursos: 
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 Cursos de licenciatura curta em Letras e Estudos Sociais no inicio dos anos 80 do século 

XX no antigo CETEBA; 

 Curso de Pedagogia no final dos anos 80 no antigo campus CESB da UNEB; 

  No final dos anos 90 do século XX são implantados outras licenciaturas como Letras, 

Biologia, Matemática no campus IX da Universidade do Estado da Bahia-UNEB.  

 Curso de Normal Superior no inicio do século XXI na FASB; 

 Curso de Educação Física também no inicio do século XXI na FASB; 

 Já no inicio do século XXI no campus da Universidade Federal da Bahia temos a 

chegada das licenciaturas em Geografia, História, Biologia e Matemática; 

 Também no IFBA temos a chegada de um curso de licenciatura em Matemática 

implantado em 2009. 

 Conforme regulamentação pela LDBEN 9.394/96 dos cursos em EaD o nosso 

município começou a ser contemplado tanto pelas instituições particulares quanto 

publicas com cursos de licenciatura no modalidade a distancia a partir do inicio do 

século XXI; 

Destaca-se que muitos professores já atuavam na rede municipal de ensino sem a 

formação adequada, ou seja, já vivenciavam o fenômeno de ter primeiro a experiência para 

depois ingressar no curso de formação docente. A partir da implantação dos cursos de 

graduação, o quadro de professores da rede municipal de ensino começou a ser preenchido 

por essa demanda, apresentando um grande contingente de profissionais com formação em 

nível superior. Dados que se apresentam no quadro abaixo: 

Quadro nº17 : Quantidade de professores na rede em 2011 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA 

NÍVEIS 
CONCURSADOS CONTRATADOS 

TOTAL 
CURSAND

O 

FORMAÇÃO 

CONCLUIDA 

CURSAND

O 

FORMAÇÃO 

CONCLUIDA 

Magistério  38  160 198 

Graduação 69 318 108 162 657 

Pós- 

graduação 
89 93  28 210 

Mestrado  04   04 

Doutorado  01   01 

TOTAL 1070 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
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No ano de 2000 o município realizou a primeira parceria com uma faculdade para 

ofertar formação inicial para 100 professores efetivos da rede municipal de ensino. Parceria 

que ficou conhecida como REDE UNEB 2000. Em anos anteriores existiram convênios com 

faculdades privadas, nos quais a Prefeitura oferecia bolsas para os docentes adquirirem 

formação no curso Normal Superior. Diagnóstico atual sobre o quantitativo de professores 

formados ou em formação na rede municipal de ensino entre 2012-2013: 

QUADRO Nº 18. Formação de professores na rede em 2012-2013 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

        

ÁREAS 

CONCURSADO

S 

CONTRATADOS 
TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

GERA

L 20 40 20 40 

C FC C FC C FC C FC C FC  

Letras 01 30 09 28 18 13 02 08 30 79 109 

Matemáti

ca 
08 07 12 05 12 06 02 02 34 20 54 

Magistéri

o 
- 10 - 28 - 130 - 30 - 198 198 

Pedagogi

a 
13 114 15 154 60 62 - 20 88 350 438 

Biologia 01 05 05 05 05 03 01 - 12 13 25 

Geografi

a 
- 04 - 04 02 - 01 01 03 09 12 

Artes 05 02 06 - - - 01 - 12 02 14 

Filosofia - - - 03 - 02 - 01 - 06 06 

Sociologi

a 
- - 01 01 01 - - - 02 01 03 

História 05 03 06 10 06 03 05 - 22 16 38 

Ed. 

Física 
- - 02 14 06 06 06 04 14 24 38 

Outras 01 14 01 36 11 47 - 10 14 117 130 

TOTAL 34 199 57 288 121 272 18 76 231 835 1065 

FONTE: Coordenadoria de Planejamento e Gestão; Setor de Planejamento e Pesquisa da 

S.M.E./Barreiras. 

 

O quadro nº18 nos demonstra uma grande quantidade de professores formados em 

Pedagogia, ou seja, 438 pedagogos atuando nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

Já o gráfico a seguir nos demonstra que dos 1065 professores do Sistema Municipal de 

Educação 46% são contratados e 54% concursados caracterizando a demanda de concurso 

publico para a política de efetivação do servidor do magistério. Entretanto dentro dessa 
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porcentagem temos uma realidade que os 59% dos professores formado em outras 

licenciaturas não contempla a demanda municipal de professores formados por área para atuar 

especificamente nas turmas dos anos finais do ensino fundamental. 

 
              

 GRÁFICO Nº 06. Professores Concursados e Contratados 

 

Em razão dessa carência de profissionais formados nas áreas específicas do currículo 

escolar, a gestão municipal firmou parceria com o programa federal PLATAFORMA 

FREIRE no ano de 2010, para proporcionar formação nas seguintes áreas de licenciaturas: 

Matemática, História, Sociologia, Artes, Letras, Educação Física e Pedagogia. 
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4. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 

 

3.2.4. EDUCAÇ 

Discutir os aspectos político-pedagógicos e de valorização “dos” e “para” os 

programas de formação dos profissionais da rede municipal de Barreiras remete- nos, 

inicialmente, repensar o conceito de formação que permeia as políticas públicas atuais. Do 

latim formare; verbo transitivo: dar forma; verbo intransitivo: colocar-se em formação; verbo 

pronominal: ir-se desenvolvendo uma pessoa. Segundo Ferreira (2004) o ato ou modo de 

formar – “dar forma a algo”. Definições essas muito semelhantes às constantes no dicionário 

da Língua Portuguesa que conceitua como “ato de formar”. 

Na perspectiva dos profissionais da educação da cidade educadora ser agentes de 

transformação e inclusão social; a base de fundamentação e discussão conceitual busca 

aprofundar o sentido do ato de formar esses profissionais; sentido esse que está além do “ato 

de dar forma”. 

O conceito de formação precisa ser refletido como um compromisso assumido pelo 

profissional da educação que conscientemente repensa o seu agir. Uma cidade educa e inclui 

na perspectiva da “Escola da Gente” promove a transformação social por meio de uma gestão 

democrática, incluindo socialmente todos os seus munícipes a partir do momento em que os 

profissionais da educação demonstram compromisso com a sociedade. 

A gestão municipal precisa redirecionar as políticas de formação dos profissionais da 

educação incentivando o dialogo entre os seus sujeitos. Como nos diz (FREIRE, 2010) “de 

fato, ao nos aproximarmos da natureza do ser quer é capaz de se comprometer, estaremos nos 

aproximando da essência do ato comprometido”. Sujeitos comprometidos com sua formação 

serão sujeitos comprometidos com o mundo, comprometidos com a humanização do homem e 

conseqüentemente terão compromisso profissional com a educação.  

Segundo Paulo Freire, (2010), “nos interessa analisar o compromisso do profissional 

com a sociedade; teremos que reconhecer que ele, antes de ser profissional, é homem”. E é 

preciso ter consciência de si, do outro e da sociedade, assim ser comprometido por si mesmo.  

Esse compromisso social do profissional da educação só se procederá no engajamento 

com a realidade e na medida em que o compromisso não seja um ato passivo, mas práxis, 

ação-reflexão-ação sobre a realidade e, sobretudo da compreensão dos espaços-tempo da 

formação desse profissional. Para isso as políticas municipais contemporâneas têm que ser 
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retratadas e delineadas a partir de uma conjuntura de inclusão social e cultural da participação 

e autonomia de todos munícipes. Assim, resgatar a subjetividade do sujeito da educação 

através de uma reflexão narrativa da sua condição biográfica na sociedade (DELORY-

MOMBERGER, 2012).  

Contextualizar as experiências de formação do sujeito em si mesmo, a partir do 

imbricamento espaço-tempo, como delineamento do cenário dos espaços e tempos 

dessa formação para a docência, é pensar com o paradigma da contemporaneidade, é 

compreender a formação e autoformação do sujeito, a partir da sua condição 

biográfica, em espaços e tempos narrativos. (ALVES, RIOS, 2015, p. 161) 

 

Somente com a reflexão da condição social e biográfica dos munícipes é que se pode 

fazer uma reflexão da educação como um todo e a partir daí refletir a formação de seus 

profissionais. Dessa forma é preciso, também, definir quem são os sujeitos e as perspectivas 

de compromisso com a inclusão social na cidade educadora.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDBEN 9.394/96, no Título VI – Dos 

Profissionais da Educação não classifica e nem categoriza ou denomina quem são esses 

sujeitos, destacando apenas o docente. 

 Percebe-se que a lei deixa a cargo dos Municípios, Estados e Federação a autonomia 

de definir quem são os demais profissionais da educação, além do docente, pois somente esses 

têm uma política nacional de formação mais consistente e regulamentada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena respaldados pelas Resoluções: nº 01 

18/02/2002 (CNE/CP), pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em 

Pedagogia, (nº 5/2005 CNE/CP) – que acrescenta gestores e especialistas como profissionais 

da educação e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (nº 

4/07/2010 CNE/CEB) que em seu art. 56, § 1º considera como profissionais da educação 

somente gestores, professores e ou especialistas. 

Essa indefinição nos documentos legais que norteiam a política de formação dos 

profissionais da educação não contribui para o resgate da imagem social dos trabalhadores em 

educação. Então como pensar em profissionais da educação e seu compromisso e consciência 

de categoria profissional se os mesmo não se vêem retratados enquanto imagem social e 

profissional? Como participar com autonomia nas questões educacionais da cidade educadora 

se não se percebe como agentes do processo de valorização dos profissionais da educação? 

Daí a tessitura do alinhavar da discussão perpassa pelo elemento de identificação, ou 

seja, quem são os trabalhadores da educação municipal da cidade educadora. O inicio do tear 

vem da identificação desses trabalhadores enquanto sujeitos de transformação social, por 
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intermédio do exercício do seu trabalho, da efetivação social do ato educativo escolar e o 

ramo do saber priorizado na formação desses trabalhadores em educação (MEC/SEB, 2006). 

É na articulação dialética das [...] vertentes anteriormente mencionadas – campo do 

conhecimento ao qual se vincula e forma social de atuação – que se estabelece a 

identidade de cada um dos sujeitos sociais individuais que compõem o grupo dos 

trabalhadores em educação (MEC/SEB, 2006). 

 

Historicamente foi convencionado designar dois subgrupos dentro dos sistemas 

escolares como o grupo de professores e especialistas (coordenadores pedagógicos) e dos 

servidores técnico-administrativo. Contexto esse identificado também no âmbito da rede 

municipal de ensino de Barreiras. Trata-se de uma divisão de saber e poder que 

historicamente é delineada pela Teoria do Capital Humano para atender a lógica do 

capitalismo e do tecnicismo que busca configurar uma sociedade dividida em classes, com 

funções definidas e os espaços escolares enquanto contexto de reprodução social que visa 

reproduzir o modelo de divisão de trabalho implantado pelo racionalismo técnico do 

capitalismo. 

Assim o tear das identidades dos sujeitos torna-se desafiador para a Secretaria 

Municipal da Educação através do principio onde a Escola é da Gente, para promover uma 

reflexão para inclusão social com todos os trabalhadores lotados na SME (contratados e 

concursados), membros dos sindicatos da categoria e membros do conselho municipal de 

educação, para “apresentar” quem são esses agentes profissionais: 

 Professores para Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos Finais – 

(contemplando as modalidades EPJA, Educação no Campo, Educação Especial, Relações 

Étnico-Raciais e de Gênero, Ecopedagogia e Tecnologias da Informação e Comunicação 

e os professores para AEE); 

 Gestores escolares; 

 Coordenadores pedagógicos escolares; 

 Psicopedagogos; 

 Bibliotecários; 

 Recreadores; 

 Técnicos pedagógicos da SME: 

 Interpretes da linguagem de sinais; 

 Secretários escolares; 

 Auxiliares, Assistentes e técnicos administrativos; 

 Chefes de disciplina; 
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 Monitores; 

 Merendeiras; 

 Serviços Gerais; 

 Vigilantes e porteiros; 

 Cuidadores; 

A indicação desses profissionais não assume um caráter definitivo e nem atende a 

separação de modos de produção impostas pelas sociedades capitalistas e sim inicio de um 

processo de construção social e coletivo da identidade dos profissionais da educação na 

cidade educadora. Sendo assim fica mais consistente a política de valorização dos 

trabalhadores em educação no que diz respeito às questões de: formação inicial, formação 

continua, condições de trabalho e plano de carreira e remuneração e estatuto do magistério e 

do servidor publico municipal, para que possamos caracterizar todos os integrantes do sistema 

municipal de educação como intelectuais orgânicos
7
 das classes evidenciando a virtualidade 

de autonomia contida em cada um dos trabalhadores da educação. E como diz Gramsci 

(1979), “conclama a todos para que façamos a passagem da potência ao ato, sem 

menosprezar, em momento algum, os obstáculos interpostos a essa passagem”. 

 

O capitalismo sempre estabeleceu uma nítida desigualdade entre trabalho intelectual 

– pensar, planejar, dirigir, determinar – e trabalho manual – executar -, 

privilegiando, sistematicamente, o primeiro em detrimento do segundo. Trata-se de 

uma divisão [...] da lógica capitalista de organização do trabalho, e que tem, 

também, como fundamento, o reconhecimento de uma peculiaridade do trabalho 

intelectual – a sua autonomia, isto é, a dificuldade, quase impossibilidade, de 

expropriar completamente o agente do produto de seu trabalho (MEC/SAB, 2006). 

 

 

Por isso que todos os trabalhadores enquanto sujeitos de transformação e inclusão 

social no Sistema Municipal de Educação tenham consciência da injusta divisão social do 

trabalho e dos sujeitos, e possam sair da ignorância historicamente cultivada pela pobreza 

política.  

Corroborando com Demo (2006) “o sistema capitalista não teme o pobre com fome: 

teme um pobre que sabe pensar.” Se o trabalhador se sente sujeito do processo, constrói 

identidade com o sistema de educação, ele está pensando, ele esta no processo de gestão de 

sujeitos críticos e criativos, tornando-se capaz de construir uma sociedade organizada e 

emancipadora conforme o delinear da educação popular para Cidade Educadora. Os 

                                                           
7
 Antonio Gramsci (1979) em seu livro Os intelectuais e a organização da cultura chama de intelectuais 

orgânicos das classes aqueles que se comprometem em sua atuação social com os interesses e objetivos por elas 

expressos. 
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trabalhadores da educação enquanto intelectuais orgânicos de classe para educação popular 

não podem mais serem oprimidos e ficarem a espera da libertação do opressor. Daí o 

momento de efetivar uma política social de inclusão e valorização dos trabalhadores da 

educação onde a politicidade, enquanto processo dialético do paradigma do conflito promova 

um confronto substancialmente político entre incluídos e excluídos no processo capitalista 

para a habilidade de conduzir com autonomia seu próprio destino (FREIRE,1996). 

Se todos os trabalhadores da educação na Cidade Educadora conseguem assumir com 

autonomia o compromisso político de participar do delineamento das políticas de inclusão 

social e valorização dos profissionais eles estarão construindo uma imagem social da sua 

identidade no Sistema Municipal de Educação e claro dialogando com todos os outros sujeitos 

sem precisar realizar divisão tecnicista do trabalho e sim delineamento harmônico e cultural 

das ações organizacionais de um sistema. 

Parafraseando Mantoan e Prieto (2006) a política de formação dos trabalhadores em 

educação deve ser um compromisso político do sistema comprometido com a qualidade social 

da educação. Nessa perspectiva, devem também assegurar que todos os profissionais sejam 

aptos a elaborar e a implantar novas propostas e práticas educativas para responder às 

características de todos os sujeitos da rede municipal de educação, incluindo aquelas 

evidenciadas pelos alunos com necessidades educacionais especiais. 

A divisão capitalista do trabalho pondera a idéia de padrões de normalidade 

constituída socialmente, impedindo a inclusão dos sujeitos que não se enquadram na agenda 

econômica do neoliberal. Nesse sentido, Mantoan e Prieto (2006, p. 66) argumentam que: 

“Dizendo-se norteado pelo atendimento à normativa que confere direito de todos à educação, 

o poder público não promova o atendimento às demandas escolares de alguns alunos, 

negando-lhes o que de fato pode ser concebido como educação”. 

Partindo também do prisma da inclusão social de todos os munícipes no Sistema 

Municipal de Educação o PME da cidade que educa e inclui firma um compromisso de 

construção da imagem social e identitária dos profissionais da educação, para que as funções, 

direitos, deveres e obrigações alcancem uma base epistêmica da formação do ser, sujeito ético 

e autônomo. Entretanto a discussão perpassa com mais consistência e conscientização de 

classe profissional pela política de formação docente, até mesmo pelo percurso histórico que 

esses profissionais vêm desencadeando no nosso país e no município de Barreiras. 
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A valorização no contexto das leis 

 

A política faz parte da vida humana em sociedade. A política é quem de um modo ou 

de outro, decide os rumos sociais. As políticas educacionais, como uma política pública, 

possuem uma intencionalidade, por isso deve-se levar em consideração o contexto histórico, 

político, econômico no qual foram elaboradas. Em se tratando de política de educação e suas 

ações, estas são sempre pensadas ou projetadas para atingir seus objetivos, sua intenção, em 

que muitas vezes, aos olhos leigos parecem desprovidas de qualquer interesse. 

Analisando a Constituição Federal de 1988, no Titulo VII, da Administração Pública, 

no artigo 37, institui que “a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Dessa forma, a lei garante 

os cargos, empregos e funções públicas a todos os brasileiros. O primeiro passo, para a 

investidura no cargo público é a aprovação em concurso público de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. 

Quanto à remuneração dos servidores públicos, a Constituição Federal de 1988, no 

inciso X, do Artigo 37, legitima que serão fixados ou alterados por lei especifica, no caso dos 

trabalhadores da educação é a Lei 11.738/2008, a C.F/1988, reconhece a educação como um 

setor do Estado brasileiro, este estar presente no capitulo III, na Seção I, intitulada Da 

Educação, que se encontra desde o Artigo 205 a 214. O foco se concentra no Artigo 206, 

inciso V, quando este institui: 

 

A valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, plano de 

carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso  

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado  regime 

jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. (BRASIL, 1988) 

 

Já no artigo 206 - o ensino será ministrado com base em princípios, e entre estes está à 

criação de políticas voltadas para a valorização docente. Tendo em vista a importância da 

valorização dos profissionais como principio de uma educação pública de qualidade. Na 

década de 1990, as discussões tanto no cenário das políticas públicas educacionais quanto nos 

órgãos ligados a educação e a entidades civis, pautava na valorização docente como uma 

ferramenta para melhorar a qualidade do ensino e em decorrência, o nível de desenvolvimento 

social e econômico do país. 
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Após vários anos de tramitação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 

LDB, Lei n°9394 de 20 de dezembro de 1996, foi decretada e sancionada. Com relação aos 

profissionais da educação a LDB, no Titulo VI, “Dos Profissionais da Educação”, em seu 

Artigo 61, “considera profissional da educação escolar básica os que nela estão em efetivo 

exercício”. 

No que se refere à formação, esta deve atender os diferentes níveis e modalidades de 

ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do educando. No Artigo 62, 

estabelece que a formação dos docentes para trabalhar na Educação Básica (entendida desde a 

educação infantil até o ensino médio), será feita em nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação.  

Porém, a formação mínima na modalidade normal, para exercer o magistério na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, vem sendo revista 

devido a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui a licenciatura plena em 

Pedagogia.  Quanto à valorização docente a LDBEN, em seu Artigo 67, institui os sistemas de 

ensino como órgão responsável por promover a valorização dos profissionais docentes, 

assegurando-lhes nos termos dos estatutos e dos planos de carreira. Segue os incisos que 

estabelece essa valorização: 

I-I- Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com período remunerado  

para esse fim; 

III- Piso salarial profissional; 

IV- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga horária 

de trabalho; 

VI- Condições adequadas de trabalho. 

 

De acordo com esses princípios, o primeiro passo, para que ocorra a Valorização dos 

profissionais do magistério, é o ingresso por concurso. Nesse Princípio a Lei sinaliza para a 

criação de outras leis complementares, pois não Institui o piso, apenas salienta para a 

necessidade de um padrão mínimo, quanto à remuneração dos professores em todo o território 

nacional, tendo em vista que em muitos Estados não existia uma política de valorização 

salarial para os docentes.  

Outro ponto é com relação às políticas de formação que a lei institui tanto a inicial, 

quanto à continuada, uma vez que esta servirá como requisito tanto para o ingresso, quanto 

para a carreira do profissional. Dentro das condições de trabalho, o período reservado a 

estudo, planejamento e avaliação são paralelos à carreira. Porém, esse principio, acaba por 
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fazer parte das condições de trabalho, pois quando as atividades consideradas extraclasse são 

postas dentro do horário de trabalho do professor, este acaba por ter mais condições de fazer 

sua reflexão e preparação para melhorar a qualidade das aulas, e consequentemente, elevar a 

qualidade do ensino e aprendizagem dos estudantes. 

Quanto à remuneração dos profissionais, a LDBEN 9.394/96, garante uma melhoria, 

pois estabelecem em seu Artigo 68, os recursos que serão destinados à educação. São receitas 

de impostos próprios da União, do Federal e dos Municípios. Mas com relação aos recursos 

destinados a educação, a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 212, institui os 

percentuais destinados a esse fim e no Artigo 69 tem a definição dos percentuais que deverão 

ser aplicados,  

 

 A União aplicará, anualmente, nunca menos que dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas 

Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas 

as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino 

público. (BRASIL, 1996) 

 

Com a fixação desses recursos na educação, acaba por minimizar a carência desses 

recursos e o (des)compromisso dos Estados e dos municípios com o financiamento da 

educação. A LDBEN 9.394/96 institui em seu Artigo 70, a manutenção e desenvolvimento do 

ensino. Para isso, implementa a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 

profissionais, além das despesas e investimentos para efetivar a manutenção do ensino. Nesse 

artigo, a lei sinaliza para a criação de outra lei suplementar que destinará tanto os recursos, 

quanto a manutenção do ensino, como foi à criação de um fundo que regulamentasse esse 

artigo e também políticas educacionais voltadas para programas de formação docente e piso 

salarial e institui, no Artigo 87, a Década da Educação, que iniciou um ano após a publicação 

da LDBEN. 

Para que ocorram de fato as indicações da Lei, uma série de decisões precisaram ser 

implementadas, elaboradas ou reelaboradas. O primeiro passo foi à criação de mecanismos de 

financiamento da Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério- FUNDEF, criado em 1997. Com o FUNDEF a remuneração 

docente teve uma melhora devido às gratificações, abonos ou rateios dos recursos do fundo, 

mas não houve de fato um investimento na reestruturação da carreira. O FUNDEF só 

contemplava o Ensino Fundamental (que correspondia da 1ª a 8ª série), e com o objetivo de 

criar uma política de maior alcance e de reestruturar os financiamentos e o desenvolvimento 

do ensino, tendo como alavanca, a valorização dos profissionais do magistério público, o 
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Ministério da Educação – MEC propôs a criação do Fundo de Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização do Magistério- FUNDEB. 

O FUNDEB engloba a educação básica que é entendida de acordo com as Legislações 

vigentes, CF/1988, e LDBEN 9394/96, como: “a educação básica é o caminho para assegurar 

a todos os brasileiros a Formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, (BRASIL, 2015). 

A educação básica é de acordo com o Artigo 21 e 22 da LDBEN, composta pela 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Dessa forma, o FUNDEB, Lei nº 

11.494, de 20 de junho de 2007, torna-se mais abrangente, formação básica do educando, pois 

esta Lei é de natureza contábil, que possui uma receita estimada por ano. Esta lei assegura um 

investimento para cada aluno da educação básica, fixado por aluno, que será corrigido 

anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e varia de 

acordo com a modalidade de ensino. 

Quanto à valorização dos trabalhadores em educação, no Artigo 2º que Institui a Lei 

do FUNDEB, os fundos destinam-se a manutenção e ao desenvolvimento da educação pública 

incluindo a valorização docente como forma de manter e desenvolver o ensino. Esta lei 

institui as fontes da receita dos fundos, a obrigatoriedade da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e também faz a distribuição, a transferência, a gestão, a utilização, 

o acompanhamento, controle social, comprovação e fiscalização dos recursos. Os recursos 

devem ser aplicação, 60% (sessenta por cento), no mínimo, para remunerar: 

Nesse momento destacamos a importância das gestões municipais cumprirem a 

orientação dos documentos legais como a Cartilha do FUNDEB (2012) sobre o 

enquadramento e pagamento dos salários dos professores concursados das escolas municipais 

colocados à disposição de Centros Comunitários, APAE's e outras entidades conveniadas com 

o Município para prestação de serviço de Educação Básica; Os Professores que se encontram 

em gozo de licença prevista em lei; Demais Profissionais do Magistério que desenvolvem 

suas atividades nas escolas, como Diretores de Colégio, Coordenadores, Orientadores, 

Supervisores e Administradores Escolares, Inspetores Pedagógicos; Profissionais de Suporte 

Pedagógico que trabalhem na sede da Secretaria Municipal de Educação, (CARTILHA 

FUNDEB, 2012). 

Com relação ao restante dos recursos do Fundo, a lei estabelece que este possa ser 

utilizado para outros fins que também são determinados e “programados” e autorizados pela 

lei que institui o fundo.  
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Também pode ser utilizado para pagamento da Contribuição Previdenciária Patronal 

desses profissionais todos, desde que NÃO esteja em atraso. No Máximo 40% dos recursos 

podem ser utilizados para as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, que são 

aquelas previstas no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (LDBEN). Juros, multas, 

financiamento de débitos não podem, em hipótese alguma, ser pagos com recursos do 

FUNDEB, nem mesmo com os 40% deles, por absoluta falta de autorização legal para tanto. 

Pela mesma razão, não podem ser pagos inativos. Funcionários que trabalham nas secretarias, 

cozinhas e limpeza das escolas podem ser pagos com 40% dos recursos do FUNDEB. O 

Pessoal que trabalha na sede da Secretaria Municipal de Educação, mesmo que sejam 

Professores, também só podem ser pagos com 40% dos recursos do FUNDEB. Panelas, 

botijão de gás, o próprio gás, utensílios de cozinha, geladeira e fogão, podem ser comprados 

utilizando-se 40% dos recursos do FUNDEB. Porém, gêneros alimentícios, não. Nunca. Obras 

dentro das escolas podem ser custeadas com 40% dos recursos do FUNDEB. Obras do lado 

de fora, não. Compra de móveis, equipamentos, máquinas, utensílios, material didático, 

pedagógico, de informática, de expediente, de higiene e limpeza podem ser custeados com 

40% dos recursos do FUNDEB, (CARTILHA FUNDEB, 2012).  

 Nesse documento ficam fixado quais são os recursos e como estes devem ser 

distribuídos. Esta lei institui quem são os professores que podem ser assistidos com os 60% 

dos recursos e como os demais recursos podem ser empregados para fazer a manutenção do 

ensino, já que os 60%, ficou para a valorização ou melhora dos salários dos profissionais 

docentes que estão no exercício pleno da docência na rede pública de ensino. 

Com relação às políticas de valorização, pode se perceber que a Lei nº 11.494/2007 

institui a valorização somente com relação ao salário. E para melhor fixar a política de 

valorização salarial do professor, foram elaboradas políticas de natureza contábil, levando em 

consideração apenas o salário, como forma de melhorar a carreira dos professores em todo o 

país. Dessa forma, foi instituída a Lei do Piso. Em 16 de julho de 2008 foi sancionada a Lei nº 

11.738, que institui o Piso Salarial Profissional Nacional- PSPN, para os profissionais do 

magistério público da educação básica, regulamentando disposição constitucional (alínea „e‟ 

do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 

Esta Lei reafirma o que a Constituição Federal de 1988, estabelece em seu art. 206, 

inciso V, entende-se, portanto, que o piso salarial é “a quantia abaixo da qual os sistemas de 

ensino não poderão fixar a remuneração do professor da educação básica no início da carreira 

na rede pública”. De acordo com a lei do piso no art. 2º (Lei 11.738/2008), 
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Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que 

desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, 

isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 

coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação 

básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada 

pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. (BRASIL, 2008) 

 

 

Com essa Lei, os entes federativos, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, “precisaram adequar” as suas políticas de valorização docente, para não 

fixarem os vencimentos iniciais da Carreira do Magistério Público da Educação Básica abaixo 

do que institui essa lei, para a jornada de 40 horas semanais. Por jornada de trabalho, fica 

estabelecido, no parágrafo 4°, do Artigo 2º, que compõe essa lei, que esta será composta 

observando o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 

atividades com os educandos. Isso condiz com o tempo estabelecido na LDBEN/96, quando 

inclui dentro da carga horária de trabalho, o período reservado a estudos, planejamentos e 

avaliação. 

O piso salarial profissional será atualizado, anualmente, no mês de janeiro. E para que 

esta lei cumpra o seu respectivo objetivo, que é o de regulamentar o Piso Salarial Profissional 

Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e 

Remuneração do Magistério. 

Tendo em vista a grandeza do país, e as suas diferenças sociais e culturais, as políticas 

públicas educacionais precisavam de uma unificação do salário do professor, uma vez que a 

disparidade de salários era muito grande de um estado para outro, de um município para 

outro. Então, essa lei, que tem um caráter distributivo, acaba por equiparar um valor mínimo 

que cada órgão responsável por manter o ensino público, precisa repassar um salário digno 

para os professores. Em muitos Estados e Municípios os professores recebiam salários muito 

baixos, inferiores ao salário mínimo. 

No que se refere à valorização docente, a LDBEN estabelece que esta não aconteça 

apenas com aumento real do salário, mas também com relação a formação profissional e as 

condições adequadas de trabalho. Como foi visto anteriormente, as políticas de valorização 

após a LDB, foram de caráter financeiro, tanto para melhorar o salário do professor, como 

também para fazer a manutenção do ensino. Como fora estabelecido desde a CF/88, que a 

formação é base para melhorar a qualidade da educação pública, e instituída pela Lei que 
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garante os princípios de formação cidadã para todos, se faz necessário, políticas voltadas para 

a formação dos profissionais da educação básica. 

No Artigo 214 da CF/88 fica instituído, que a lei estabelecera 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 diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos de diferentes esferas da 

federação. 

Na LDBEN 9.394/96, no Artigo 10, no inciso III, fica instituído aos Estados à 

Incumbência pela elaboração e execução de políticas e planos educacionais, em consonância 

com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as 

dos municípios. No artigo 11 da mesma lei, cabem aos municípios a organização, manutenção 

e o desenvolvimento dos órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 

integrando-os as políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 

No tocante a valorização docente, o Plano Nacional de Educação, Estabelecido pela 

Constituição Federal de 1988, como um instrumento que pudesse estabelecer uma educação 

em todo o território nacional de forma simultânea, elencou uma série de diretrizes e metas 

para fomentar essa valorização. As lutas para que esse plano fosse elaborado, surgiu de 

muitos anos de estudo e pressões da sociedade, das políticas de desenvolvimento social e do 

próprio campo mercadológico, que exigiam uma educação que promovesse e que alavancasse 

o desenvolvimento do país. A preocupação com a instrução nos seus diversos níveis e 

modalidades ficou latente. Nesse contexto, o Plano Nacional de Educação – PNE surge como 

uma política educacional capaz não apenas de diagnosticar, mas promover a melhoria na 

educação pública brasileira. 

A Lei n°10172, de 09 de janeiro de 2001, aprovada e sancionada, institui o PNE, que 

estabelecem diretrizes e metas para um período de dez anos. Para garantir a valorização dos 

profissionais docentes, o PNE, estabelece diretrizes e metas relativas à melhoria das escolas, 

no que diz respeito à infraestrutura e aos instrumentos e materiais pedagógicos e de apoio aos 

meios tecnológicos, e no tocante a formulação das propostas na participação destes 

profissionais na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola e também na formulação 

de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. 

Entre as diretrizes para a valorização profissional, o PNE destaca a qualificação 

docente como objetivo central. Defende que a formação docente constitui um dos maiores 
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desafios para o plano. Para elevar os índices da educação nacional, faz- se necessário, 

qualificar os docentes. Partindo dessa premissa, reafirma que para obter um avanço cientifico 

e tecnológico na sociedade brasileira, precisam-se programar políticas públicas de formação 

inicial e continuada para os profissionais da educação. Para efetivar as políticas educacionais 

de valorização da profissão docente, implica em alguns requisitos:  

-uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador 

enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho 

com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem;  

- um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento 

constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da 

perspectiva de um novo humanismo; 

-jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrada 

num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as 

atividades complementares ao trabalho em sala de aula;  

-salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras ocupações que 

requerem nível equivalente de formação;  

-compromisso social e político do magistério. (BRASIL, 2001, p.77) 

 

Diante disso, fica clara a necessidade de articulação dos componentes que são à base 

da valorização docente: formação inicial e continuada, remuneração digna e condições de 

trabalho estabelecidas dentro de um Plano de Carreira. O PNE para o decênio 2011-2020 tem 

entre as diretrizes, metas e estratégias, a valorização do profissional do magistério. Dentre 

essa valorização, o Plano estabelece a formação inicial e continuada de profissionais para a 

educação infantil, contabiliza, para fins dos repasses do FUNDEB, as matrículas dos 

estudantes de educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional 

especializado complementar; fomentar a formação continuada de professores para 

atendimento educacional especializado nas escolas urbanas e rurais, e formação de 

professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como 

para atender ao déficit de profissionais em áreas especificas. 

Dentro das estratégias deste plano está a valorização do magistério público da 

educação básica, a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com 

mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente. Ainda referente ao rendimento do professor este plano tem como 

estratégia constituir fórum permanente para acompanhamento da atualização progressiva do 

valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica, além de 

acompanhar a evolução salarial por meio dos indicadores obtidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística- IBGE, e implementar no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios , plano de carreira para o magistério, com implementação gradual 

da jornada de trabalho cumprida em um único estabelecimento de ensino. 
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As Políticas de Valorização do Magistério no Município de Barreiras 

 

No município de Barreiras, existem duas políticas de Valorização do Magistério 

Público: Estatuto, e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério: o Estatuto é um 

organismo que regulamenta os princípios e normas de direito público que são peculiares a 

profissão docente. O Estatuto é um documento que equipara a uma lei, por isso não deve ferir 

a Constituição Federal e tampouco as legislações educacionais. É elaborado para normatizar a 

profissão docente, no que se refere a todas as normas e direitos que são inerentes tanto aos 

profissionais quanto a educação. 

A Lei n° 767/07, de 24 de julho de 2007, que reformula o Estatuto do Magistério 

Público Municipal de Barreiras, estabelece que os profissionais de Educação sejam os 

ocupantes dos cargos de Professor e Especialistas em Educação, como segue o Artigo na 

integra: 

 

I- Art. 2°- Para os efeitos desta Lei, os profissionais de Educação são os Ocupantes 

dos cargos de Professor e Especialista em Educação com Atribuições  de 

administrar, planejar, orientar, gerenciar, coordenar e avaliar o Ensino e a Pesquisa 

nas Unidades Escolares e nas Unidades Técnicas da Secretaria de Educação do 

Município. (BARREIRAS, 2007)  

 

Esta Lei designa os preceitos éticos do magistério de acordo com Art.2º da Lei 

9394/96. Ainda seguindo os regulamentos estabelecidos pela LDBEN, no Art.4º do Estatuto, 

fica instituída a organização da carreira, adotando os princípios e diretrizes constituídos na 

Lei de Educação Nacional: 

 

I- Ingresso na Carreira, exclusivamente, por concurso Publico de Provas e Títulos, 

conforme determina o inciso I do Artigo 67 da Lei 9394/96; 

II- Estimulo de desenvolvimento profissional continuado; respeitando a 

Progressão funcional, baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de 

Desempenho; 

III- Piso salarial profissional; 

IV- Vantagem financeira em razão de trabalho e do público alvo; 

V- Jornada de trabalho flexibilizada aos momentos diferenciados e inerentes as 

atividades docentes; 

VI- A carreira do Magistério, nos termos da Lei 9394/96, será de Professor com 

curso Médio Normal, professor graduado, professor de pós-graduado e especialista 

em educação, conforme o Plano de Carreira e Remuneração dos Serviços de 

Educação. 
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Nesse artigo é evidente a “preocupação” com a carreira, e esta é concebida tanto no 

que diz respeito ao ingresso, a formação, ao salário (incluindo a vantagem financeira) e a 

jornada de trabalho. 

A análise desta Lei será feita, seguindo os preceitos desta com relação à carreira. No 

tocante as formações, além dos requisitos determinados pela LDBEN 9.394/96, exige o 

diploma de professor, que deve ser expedido por estabelecimento oficial ou reconhecido e 

deverão constar nos registros do Conselho Municipal de Educação. Para a atuação na 

Educação Infantil, a Lei segue as mesmas determinações da LDBEN. Porém, faz algumas 

explicitações ou diferenciação quanto à atuação nas ultimas séries do Ensino Fundamental. 

Para estas, exige-se, como formação mínima, o curso de Licenciatura Plena, com habilitações 

especificas em área própria para a docência. No caso dos especialistas, faz saber, que a 

formação mínima exigida é em Licenciatura Plena em Pedagogia e ou especialização. 

Sobre a jornada de trabalho, o Art.12, estabelece que os professores submeter-se-ão a 

uma jornada de regime de tempo integral com 40 horas semanais ou de 20 horas semanais. 

Para melhor especificar a carga horária do professor, Art. 14 faz algumas observações: 

 

II- Hora /aula, que é o período de tempo em que desempenha atividades de efetiva 

regência de classe; 

III- Hora/atividade, que é o período de tempo em que desempenha atividades  

extraclasse relacionadas com a docência, tais como a recuperação  de alunos, 

planejamento, reflexão educacional, correção de atividades, reuniões com a 

comunidade escolar e outras programadas pela Secretaria Municipal de Educação, 

devendo ser prestada, na Unidade de Ensino, obrigatoriamente, metade dessas horas. 

(BARREIRAS, 2007) 

 

Nesse artigo não fica claro qual é o tempo determinado para as atividades dos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (antiga seriação de 1ª a 4ª). Não indica o 

tempo para o professor ficar na sala de aula, no efetivo exercício da docência, nem o tempo 

para o estudo, planejamento e demais atividades como fora citado anteriormente na integra do 

artigo. Os 2/3 estabelecidos na Lei do Piso, não são colocados de forma clara, fazendo com 

que as lacunas quanto à jornada fique estabelecida, de maneira que, torna-se difícil exigir que 

a jornada estabelecida pelas Leis nacionais se efetive. 

Porém, como a cada momento fica mais evidente a diferenciação, no mesmo Sistema 

educacional, a disparidade entre as primeiras séries e as últimas do Ensino Fundamental. Os 

professores de 5ª a 8ª série, tem 30% de sua carga horária destinada a atividades extraclasse, 

instituída no Art. 15 deste Estatuto. Nos artigos 18 e 19 ficam designados tanto os direitos 
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quanto as atribuições do professor. Dentro dos direitos do professor a Lei garante a formação, 

aperfeiçoamento ou atualização tanto em instituições nacionais ou estrangeiras. 

Uma série de normas e medidas são postas no corpo desta Lei. Estabelece a 

organização pedagógica, o currículo e a organização de classes, as procedências e atitudes 

quanto às faltas, o estágio probatório, da lotação e remoção, das licenças, das férias e das 

direções escolares. Esta última foi sem dúvida um passo muito importante no que diz respeito 

ao trabalho e autonomia estabelecida dentro das Unidades de Ensino. Ficam fundadas as 

atribuições, para o cargo de diretor e vice - diretor. 

 O último ponto elencado quanto à carreira se refere ao salário, que é posto no corpo 

da Lei como vencimentos, vantagens e incentivos financeiros. Os vencimentos tanto dos 

Professores, quanto dos Especialistas, estão Instituídos no Art.57, que os fixa em razão da 

titulação ou habilitação especifica, independente da série ou da área de atuação. Essas 

fixações estão estabelecidas no Plano de Cargos e Salários que será analisado em seguida. 

Quanto aos incentivos financeiros, da seção I, da Especificação, no seu Artigo 59 garantem os 

direitos as gratificações: 

 

I- Regência de classe de 15%(quinze por cento) para os professores da educação 

infantil e ensino fundamental; 

II- Gratificação pela Regência de Classe com alunos portadores de 

Necessidades especiais, devida no percentual de 10% (dez por cento) do valor do 

vencimento básico, ao professor com atribuições de Regência de Classe ao referido 

de Educação Infantil até a 4ª série do Ensino Fundamental; 

III- Gratificações de Atividade Complementar, devida no percentual de 10% (dez 

por cento) ao professor com atribuições de Regência de Classe ao referido de 

Educação Infantil até a 4ª série do Ensino Fundamental, com forma compensar à 

execução as múltiplas atividades extraclasses; 

IV- As gratificações de Atividades Complementares e Regência de Classe não serão 

concedidas ao professor que estiver servindo no Órgão Central da Secretaria 

Municipal de Educação, exercendo cargos eletivos, a disposição do Sindicato ou 

exercendo outras atividades de ordem administrativas; 

V- Gratificação de coordenação pedagógica, devida no percentual de 20% (vinte por 

cento) do valor do vencimento básico, ao Especialista em Educação, como, 

incentivo ao exercício da atividade pedagógica; 

VI- Gratificação por progressão horizontal; 

VII- Gratificação por progressão vertical por titulação; 

VIII- Adicional de local de difícil acesso; 

IX- Adicional noturno de 20%. 

 

Com essas gratificações, sem dúvida, há um ganho real com relação ao Aumento da 

renda do professor. A Lei institui que as gratificações recebidas por mais de 2 anos serão 

Incorporados aos vencimentos. Porém, esta recomendação não se efetiva. 

Fica estabelecida nesta que, para o aprimoramento profissional, o professor terá direito 

ao afastamento de suas atribuições, sem prejuízo de seu vencimento e vantagens de caráter 
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permanente. A Lei estabelece como aprimoramento profissional curso de pós- graduação 

(Especialização, Mestrado e Doutorado); curso de aperfeiçoamento, que são destinados a 

ampliar os conhecimentos, técnicas e habilidades do profissional; e/ou curso de atualização, 

aquele destinado a formar ou desenvolver habilidades, promover reflexões, questionamentos e 

debates (mesa redonda, seminário, encontro), com duração de 120 a 359 horas. 

Com todas essas determinações e disposições estabelecidas nesse estatuto, o 

documento analisado não institui as condições de trabalho e como estas deve ser estabelecidas 

para alcançar a educação de qualidade ora posta na lei. 

Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério do Município de Barreiras. 

Esse Plano, estabelecido pela Lei nº 768/2007, de 24 de julho de 2007, é na verdade a 

reformulação da Lei 619/03. Como carreira, a Lei nº 768/2007, Artigo 4º, inciso V sinaliza. 

 

O conjunto de cargos dos Servidores Municipais, lotados na Secretaria de Educação 

organizados por nível/ classe, hierarquizados segundo a Escolaridade, natureza das 

especialidades, qualificação e requisitos Previstos nesta lei. (BARREIRAS, 2007) 

 

O Plano de Carreira tem como objetivo a eficiência e a eficácia do Sistema 

Educacional e a Valorização do Pessoal do Magistério. Concomitante com a legislação 

instituíste, e os preceitos estabelecidos pela Lei 9394/96, nesse plano não pode ser diferente. 

Por isso reafirma os critérios para o ingresso, confirma que o piso salarial precisa ser justo, 

para que este permita a valorização da carreira, com data base. Institui dentro dessa carreira, 

as vantagens financeiras e o estimulo ao exercício da docência. Garante a formação 

permanente e por fim, jornada de trabalho flexibilizado inerente ao trabalho docente. 

Para ingressar na carreira do magistério público municipal, faz-se necessário atender 

as exigências e as qualificações fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Assim, Lei nº 

768/2007, de 24 de junho de 2007, reformula o Plano de Carreira e Renumeração do Pessoal 

do Magistério do Município de Barreiras. Entre esses Profissionais estão o ocupante do cargo 

de Professor, Especialista em Educação e Dirigentes Escolares, amparado pela Lei 9394/96 e 

pela Resolução nº03/97 do Conselho Nacional de Educação. 

O Plano de Carreira é composto por quadro de Pessoal do Magistério que compreende  

o professor com curso normal, com curso de Licenciatura Curta(carreira em extinção), com 

curso de bacharelado nas áreas de economia, administração e contabilidade (carreira em 

extinção), Especialista com curso de Licenciatura Plena, graduado com curso de 

especialização, especialista com curso de mestrado ou especialista com curso de doutorado. O 
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quadro de professores, por sua vez é formado por: professor de Educação Infantil a 4ª série do 

Ensino Fundamental, professor de 5ª a 8ª série e Especialista em Educação. 

Após o ingresso, que deve atender os preceitos das legislações instituintes, o 

desenvolvimento da carreira far-se-á mediante os títulos de formação e qualificação 

compatível com a função que exerce, salário que valorize a carreira, dentro deste as vantagens 

financeiras e o estimulo (incentivos) ao trabalho em sala de aula, e jornada de trabalho 

flexibilizada. 

Em relação ao desenvolvimento da carreira, a Lei entende que é a evolução dentro do 

seu respectivo cargo, em razão do seu aprimoramento e desempenho, feita através de 

capacitação profissional e das progressões horizontais e verticais. 

O primeiro passo, para a valorização dos professores é o ingresso no cargo e na 

carreira, através de provas e títulos. Contudo no artigo 7º do Plano de Cargos e Salários, fica 

estabelecido que esse ingresso dar-se-á no nível inicial de acordo com a qualificação do 

mesmo, sempre na referência, tudo de acordo com o concurso prestado. Nesse mesmo artigo, 

a Lei deixa claro que, na indisponibilidade de candidatos aprovados em concurso anteriores, o 

poder público, pode convocar os classificados no último concurso, desde que esteja dentro do 

prazo de validade, que é de dois anos, de acordo com o Estatuto do Magistério. 

Esta convocação terá que ser pública, por meios dos veículos de comunicação e 

editais. Porém, estabelece que o poder público ficasse autorizado a fazer uma seleção de 

professores em caráter excepcional com duração de dois anos. Ao mesmo tempo em que a Lei 

garante que a valorização é feita a partir do ingresso, essa mesma faz com que a 

desvalorização permaneça, uma vez que abre as lacunas para o poder público manter os 

cargos de professores contratados, muitas vezes como um cabide de empregos, ou 

simplesmente como forma de economizar recursos, pois os contratados não fazem carreira. 

Além do mais, por serem contratados não tem os direitos trabalhistas garantidos. 

No artigo 8º fica estabelecido, que ao concluir concurso público e homologar os seus 

resultados, o candidato aprovado será nomeado, dentro do limite de vagas estabelecido pelo 

edital, e não pelas reais vagas existentes para a função. Após o preenchimento das vagas, os 

demais candidatos serão mantidos no cadastro de reservas do concurso. 

Quanto aos incentivos de progressão por qualificação do servidor, estes são Constituídos  

através da dedicação exclusiva ao cargo no Sistema Municipal de Ensino, ao desempenho no 

trabalho, mediante avaliação de desempenho profissional,  qualificações em instituições 
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credenciadas, tempo de serviço na função e ajuda de custo para a realização de cursos de 

especialização. 

Referente à progressão, esta Lei, em seu capitulo I, artigo 15, destina a Progressão 

horizontal entendida como a passagem do servidor ocupante do cargo efetivo de uma 

referencia para outra superior determinado pelo tempo de serviço dentro do mesmo nível e 

especialidade, de 3% (três por cento) a cada dois anos, até o limite de 35% (trinta e cinco por 

cento), obedecendo ao total de 14 referencias (BARREIRAS, 2007). 

Esta progressão é feita automaticamente, desde que satisfaça, simultaneamente, aos 

requisitos nesta estabelecido: três anos de efetivo exercício na referência em que se encontra, 

passar pelo processo de avaliação de desempenho, com pontuação igual ou superior a 7 ou a 

70%, freqüência regular, assim considerada a inexistência de falta sem justificativa, 

aperfeiçoamento funcional, adquiridas em cursos regulares. 

No capitulo II, trata da avaliação do desempenho. Esta é entendida como o 

Instrumento utilizado na aferição do trabalho do servidor público, ou seja, é a medição/ 

verificação se as atividades referentes à sua função estão sendo cumpridas.  Só assim, será 

permitido o desenvolvimento profissional na carreira. Esta será feita a cada três anos, e caso 

não seja realizada, não poderá interferir na progressão horizontal dos servidores. 

Para a realização de desempenho, precisam ser adotados alguns modelos que atendem 

a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor publico e as condições que estas são 

exercidas. Para isso observa as seguintes características: 

 

I- objetividade e adequação dos processos e instrumentos de capacitação e posterior 

avaliação, as metas da Educação no Município e o conteúdo ocupacional da carreira; 

II - periodicidade; 

III- contribuição do servidor para a consecução dos objetivos da Educação 

Municipal; 

IV- comportamento ético e desempenho ao servidor, avaliado pelos conselhos 

escolares, direções, conselhos municipais, Secretaria Municipal de Educação e 

Sindicato; 

V - conhecimento prévio dos fatores de avaliação pelos servidores públicos; 

VI- conhecimento pelo servidor, do resultado da avaliação. (BARREIRAS, 2007) 

 

Para supervisionar o processo de avaliação de desempenho dos servidores, será 

instituída uma comissão formada por servidores representantes de várias esferas, como o 

sindicato, do Conselho Municipal de Educação e também da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Ainda com relação ao desenvolvimento da carreira, a análise agora será feita com 

relação à progressão vertical ou funcional por nível. Essa progressão acontece mediante a 
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nova titulação e sempre a requerimento do interessado. A partir da data do requerimento, feito 

na SME, com o documento de comprovação da titulação, o servidor passa a ter direito aos 

benefícios e vantagens decorrentes dessa titulação. A mudança de nível independerá da 

existência de vagas. Contudo, essa Lei estabelece alguns critérios para fazer jus à progressão: 

atender os pré-requisitos de formação, não ter sofrido punição disciplinar, e está em pleno 

exercício do magistério. 

A jornada de trabalho está estabelecida, no capitulo IV, no artigo 26. Institui esta em 

dois regimes: integral de 40 horas semanais e parcial de 20 horas semanais.   A jornada 

poderá ser ampliada ou reduzida a pedido do professor ou especialista. O docente que tem 

uma jornada de 20 horas e venha efetuando horas extras e suplementares ao longo de cinco 

anos consecutivos ou dez anos intercalados, terá direito a incorporar automaticamente a carga 

horária de 20 para 40 horas semanais. 

A jornada de trabalho do professor compreende o que já fora exposto no Estatuto do 

Magistério. Hora/ aula, que é o período que está em efetivo exercício da docência, e hora 

atividade que é o período, em que desempenha as atividades extraclasses e outras 

programadas pela SME. Em consonância com a Lei n° 767/07, que reafirma a jornada de 

trabalho, e mantém o mesmo formato quanto à diferenciação entre as primeiras e as últimas 

do Ensino Fundamental. Enquanto que os professores de 5ª a 8ª série tem 30% da sua jornada 

para as atividades extraclasses e desta a metade deve ser exercida dentro da Unidade de 

Ensino, os professores da 1ª a 4ª série não tem esse tempo delimitado por essa lei. O que tem 

para esses docentes é uma gratificação de 10 % de Atividade complementar sobre o salário 

base. 

Quanto ao vencimento ou remuneração, é instituído no título V, do artigo 36 ao 42. 

Esta Lei estabelece como vencimento a retribuição mensal devida ao servidor pelo efetivo 

exercício do cargo, que corresponde à jornada integral ou parcial. E quanto à remuneração, é 

o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias previstas posteriormente. 

O professor poderá perceber, além do vencimento, as seguintes vantagens pecuniárias 

instituída pela Lei Municipal: remuneração pelo exercício do cargo, gratificação pelo 

exercício de função, adicional de local de difícil acesso de residência, atividade 

complementar, para o professor atuante na Educação Infantil e nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental, gratificação de 20 % aos especialistas. Ainda estabelece o mês de maio como o 

mês referente à data base do servidor do magistério público municipal. Fica garantido aos 

professores conforme a Lei 768/2007: 
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I- 10% pela realização de curso de aperfeiçoamento, na área de atuação, a partir de 

120 horas com certificado reconhecido pelo MEC; 

II- 20% (vinte por cento) pela realização do Curso de Especialização, na área de 

atuação a partir de 360 horas; 

III-25%(vinte e cinco por cento)pela realização do curso de Mestrado, na área de 

atuação; 

IV- 30% (trinta por cento) pela realização do curso de doutorado; 

 

O Plano de Carreira coloca como uma interligação a formação e o salário. Apesar das 

tabelas modificarem quanto à classificação dos professores, em alguns aspectos, no que se 

refere ao salário esta vai de professor I ao professor V, enquanto que na formação a classe vai 

do professor I até o professor VII, mas deixa claro que, para o desenvolvimento da carreira, 

faz-se necessário a formação e esta, consequentemente, aumenta a remuneração. Percebe-se 

que a valorização dos profissionais de acordo com essa Lei esta Pautada  no investimento na 

formação e remuneração dos docentes. 

 

Compromisso e conscientização com a formação dos profissionais da educação. 

A educação é um processo social, fruto do contexto histórico da humanidade. 

Enquanto ser social o homem é o reflexo dessa historia, podendo refletir sobre si mesmo, 

assumir compromisso e ter consciência de certa realidade social. “É um ser na busca constante 

de ser mais e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, 

que está em constante busca” (FREIRE, 2010). O homem e o trabalho se fazem numa relação 

dialética de construção social contínua de uma condição de inacabamento. O trabalho do 

homem na educação é um trabalho inacabado, incompleto, de busca constate de saberes 

necessários a sua formação profissional. De acordo com Freire (2010): “A educação, portanto, 

implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o sujeito de 

sua própria educação. Não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém”.  

A educação na cidade educadora não deve assumir o caráter de permanente superação 

do saber mais e nem para dar forma a alguém, mas na posição humilde daquele que media a 

relação de saberes de um grupo com outros. Para isso, todos os profissionais da educação da 

cidade de Barreiras-BA precisam participar com autonomia e compromisso coletivo para 

consolidação de uma política de inclusão social e profissional conduzida pela política de 

valorização profissional. 

Conduzir políticas de formação profissional para valorização dos profissionais da 

educação na contemporaneidade deve ocorrer, somente, quando a unidade dialética – ação-

reflexão se constituir um meio de conscientização dos agentes trabalhadores em educação. 
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A conscientização consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência. 

Implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para 

chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e 

na qual o homem assume uma posição epistemológica, (FREIRE, 2001). 

 

O arranjo social moderno leva à vida dos profissionais da educação a uma visão de 

lucro, deslocando o sentido do trabalho humano do próprio homem. Assim, o sentido de 

formação na educação moderna aproxima da idéia de modelagem dos profissionais. Essa 

postura é reflexo do refazimento das identidades esgarçadas pelo processo competitivo e 

civilizatório da modernidade. 

Romper com tal contexto, que desloca o homem de si e de sua rede de formação 

social, é romper com as políticas modernas ainda fixadas em nosso país e também em nosso 

município pelas perspectivas neoliberais. Essa ruptura vem sendo proposta nesse documento, 

pois busca-se mecanismos sociais que conduzam ao desenvolvimento de um paradigma do 

conflito em detrimento ao paradigma do consenso. Evoca-se o espírito e a cultura dos 

profissionais da educação a uma transformação social da realidade, saindo da critica da 

modernidade para a educação em contemporaneidade. 

Entender a contemporaneidade não como fim da modernidade. Mas a emergência de 

modos de vida a formas de organização social que divergem daquelas criadas pelas 

instituições modernas, ou seja, engajamento radical voltados para a libertação das 

desigualdades ou servidão, (NASCIMENTO, 2006). 

 

Pensar na formação dos profissionais da educação na contemporaneidade é pensar 

numa cidade que educa para vida. Esse pensar é esperança, é acreditar, ter compromisso e 

conscientização do seu papel de inclusão social, pois não se deve pensar numa formação 

utópica, num fenômeno irrealizável, mas num delineamento de horizontes a serem buscados 

pelos profissionais. 

A formação profissional para uma sociedade inclusiva, de acordo com Nascimento 

(2006), perpassa por uma educação para a vida. Inicialmente os profissionais da educação 

precisam ter consciência emancipada de si mesmos e do mundo; promover ações educativas 

para o contexto educacional do município e participarem em movimentos sociais. Todos os 

profissionais da educação precisam transcender do seu agir moral para uma reflexão ética da 

dimensão da ação profissional, pois não adianta propor formação para transformação se os 

profissionais e as políticas municipais de formação não conduzirem seus agentes a uma ação-

reflexão orientada pelos princípios do respeito, da justiça social e da solidariedade, que são 

princípios promotores do diálogo e da inclusão social. 

Segundo Rios (2008), a dimensão ética dos profissionais da educação para a 

contemporaneidade se articula em: 
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Uma dimensão técnica, que diz respeito ao domínio dos saberes (conteúdos e 

técnicas) necessárias para a intervenção em sua área e à habilidade de construí-los 

no ambiente de trabalho; 

Uma dimensão estética, que diz respeito à presença da sensibilidade na relação 

pedagógica e sua orientação numa perspectiva criadora; 

Uma dimensão política, que diz respeito à participação na construção coletiva da 

sociedade e ao exercício de direitos e deveres.  

 

As dimensões técnica, estética e política, enquanto reflexão ética da ação dos 

profissionais da educação traz a conscientização de que o trabalho profissional em educação é 

um trabalho coletivo com todos para todos. Por isso a preocupação de promover uma 

discussão passando pelo processo identitário dos trabalhadores em educação, sua 

profissionalização e sindicalização, bem como a sua valorização dos objetivando a edificação 

de uma educação com qualidade social a todos os munícipes. 

A valorização política dos trabalhadores em educação enquanto dimensão ética em seu 

contexto histórico traz a marca da desvalorização decorrente da divisão social do trabalho. 

Claro que no período colonial a educação jesuítica era bastante valorizada enquanto trabalho 

intelectual e cristão. Após a expulsão dos jesuítas do país, em 1759 vem o momento dos 

professores de “aulas régias”, marcado pelo trabalho improvisado e mal pagos. Apesar do 

prestígio social durante o império os professores sofriam com a ausência de uma política de 

valorização salarial e de formação. Os outros trabalhadores não-docentes apesar de uma 

trajetória histórica própria, também sofreram com o processo de desvalorização dos 

trabalhadores. A divisão social do trabalho é muito marcante em todos os períodos da Historia 

da Educação no Brasil. De um lado aparece a pessoa do professor e do outro lado os 

funcionários. 

No período jesuítico os funcionários mesmo que instruídos viviam uma posição de 

subalternos, chamados de “irmãos coadjuvantes” (MEC/SAB, 2006). Os escravos negros 

também foram obrigados tanto durante a colônia quanto no império a assumir funções 

diversas dentro das escolas nas províncias. Ele era um trabalhador quase doméstico. Como 

assevera Monlevade (2001), “é possível que nas escolas privadas, quando bem sucedidas, 

talvez tenham surgido os primeiros funcionários não escravos.” 

Somente com a construção dos liceus e colégios no período imperial é que nasce 

oficialmente a categoria funcionários públicos da educação assalariado. Entretanto a sua 

afirmação de categoria profissional como funcionários de escola só vai ocorre no período de 

1934-1988 coma “explosão educacional” (MEC/SAB, 2006). 

Com a explosão educacional desse período supracitado as cidades no Brasil conforme 

desenvolvimento econômico, político e cultural das regiões começam a ampliar e criar novos 
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tipos de trabalhadores na educação sendo chamados de funcionários com subdivisões: 

técnicos-administrativos, serviçais, inspetores, merendeiras etc, porém desintegrados da 

função educativa além dos salários desvalorizados. Não existia uma definição de função clara, 

bem como uma política de delineamento de valorização construção de uma identidade social 

perante o processo de profissionalização dos sujeitos. 

Vimos, pois, que a divisão social do trabalho produziu, na realidade educativa 

brasileira, um processo de desvalorização crescente dos trabalhadores da educação 

básica (professores e funcionários). Os professores do atual ensino médio foram, 

desde o início, mas valorizado que os do ensino fundamental, numa hierarquia que 

se repete entre os funcionários, na qual os burocráticos são mais valorizados que os 

serviçais (MEC/SAB, 2006, p. 25). 

 

Compromisso e conscientização para a valorização dos trabalhadores em educação 

para o seu processo de construção identitaria perpassa pelo contexto de desvalorização 

infelizmente. Somente no período de redemocratização do país na década de 80 do século XX 

é que eclodem vários movimentos sociais com reações de luta em prol da defesa dos seus 

interesses e de reafirmação do seu valor profissional. Destacando que alguns desses 

movimentos já se configuravam também no final dos anos 1970. Como fonte de citação 

apresenta-se a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope) e 

a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) enquanto entidade que 

consolidaram a partir dos movimentos linear política de valorização dos trabalhadores da 

educação, sem falar dos vários sindicatos estaduais e municipais implantando no país. 

A proliferação dos sindicatos criados antes e após as “diretas já” de 1985 fazem 

disseminar a cultura do engajamento político do profissional para a luta da qualidade social da 

educação. Luta essa que se opõem a agenda neoliberal implantada pelo governo brasileiro a 

partir dos anos de 1990. Os sindicados como “criaturas do capitalismo”, são a principal 

resposta orgânica encontrada pelos trabalhadores em educação para lutarem contra a 

desvalorização salarial e profissional (MEC/SAB, 2006). 

Assim como em vários municípios brasileiros e estados da federação o município de 

Barreiras também começa a consolidar a política de sindicalização dos trabalhadores da 

educação com a criação dos seguintes sindicados: 

 APLB - Associação de Professores Liberais da Bahia; 

 SINDISEMB – Sindicato dos Servidores do Município de Barreiras/BA; 

 SINPROF – Sindicato dos Professores. 

No cenário nacional a partir dos anos de 1990 temos além da luta dos vários sindicatos 

e da CNTE o MEC delineando uma política em torno da Campanha Nacional de 
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Escolarização do Funcionário da Escola, enfatizando um novo olhar sobre o sujeito que 

trabalha no sistema educacional, uma nova concepção de escola, de educação e de sociedade. 

“Um lugar sintonizado com os direitos sociais, contextualizado ao meio e ao tempo presente, 

nos quais os sujeitos constroem, com autonomia e em cooperação, seus conhecimentos e sua 

própria história” (MEC/SAB, 2006). 

A efetivação do FUNDEB, da PPA 2004/2007, Rede Nacional de Formação 

Continuada (2004), Pró-Infantil, Programa de Nacional de Valorização dos Trabalhadores em 

Educação Básica (2010), o Pró-Funcionários (2005) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para área profissional de serviços de Apoio Escolar, são políticas publicas delineadas em 

alguns documentos legais como Constituição de 1988 e LDBEN 9.394./96, o que implica uma 

nova função social da educação, ou seja, uma nova função política-pedagógica de todos os 

trabalhadores da educação. 

Lembrando mais uma vez como assevera documento do MEC/SAEB (2006), a função 

política-pedagógica dos profissionais da educação, tem-se a compreensão de que “todos os 

que têm presença permanente no ambiente escolar, em contato com os estudantes, são 

educadores, independentemente da função que exerçam”. 

O entendimento em torno da discussão do compromisso e conscientização para 

valorização dos trabalhadores em educação serão, com certeza, os eixos norteadores das 

políticas publicas de formação para os profissionais da educação na cidade educadora, já foco 

é tornar as ações de todos os profissionais da educação em ações educativas, tendo 

conferencia a tabela a seguir que descreve os docentes via função e formação. 

Tabela Nº 15. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em 

Barreiras (Cont.) 

Modalidade/Etapa 
Funções Docentes 

Ano C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

Legenda para Funções Docentes: C/Lic - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino Médio; C/NM - 

com Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio  

CRECHE 

2007 3 3 2 30 - 35 

2008 8 9 - 24 1 34 

2009 7 9 4 29 1 43 

2010 6 7 2 25 - 34 

2011 8 8 7 46 2 63 

2012 26 26 7 38 1 72 

2013 14 4 18 5 3 - 

PRÉ-ESCOLA 

2007 26 30 1 70 - 101 

2008 51 55 4 76 1 136 

2009 53 55 9 96 3 163 

2010 37 38 9 73 - 120 

2011 40 40 38 146 3 227 
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Modalidade/Etapa 
Funções Docentes 

Ano C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2012 101 101 30 90 2 223 

2013 40 7 47 42 27 1 

ANOS INICIAIS do Ensino Fundamental 

2007 65 78 9 139 - 226 

2008 156 159 16 239 2 416 

2009 156 161 27 242 3 433 

2010 130 134 25 240 - 399 

2011 152 152 29 237 1 419 

2012 294 294 33 132 2 461 

2013 171 28 199 150 53 - 

ANOS FINAIS do Ensino Fundamental 

2007 202 222 18 102 1 343 

2008 274 308 55 219 - 582 

2009 323 348 44 199 - 591 

2010 244 256 31 126 1 414 

2011 255 255 42 129 2 428 

2012 375 375 14 54 - 444 

2013 279 66 345 80 42 - 

EJA - Fundamental - Anos Iniciais - Presencial 

2007 14 14 - 10 - 24 

2008 17 18 - 21 - 39 

2009 21 25 5 23 - 53 

2010 33 36 6 27 - 69 

2011 33 33 4 30 - 67 

2012 48 48 1 10 - 59 

2013 45 16 61 11 5 - 

EJA - Fundamental - Anos Iniciais - Semipresencial 
2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 1 2 - 1 - 3 

EJA - Fundamental - Anos Finais - Presencial 

2007 26 27 - 10 - 37 

2008 63 75 5 51 - 131 

2009 87 100 10 68 - 178 

2010 80 89 11 42 - 142 

2011 93 93 10 25 - 128 

2012 122 122 1 15 - 139 

2013 97 18 115 13 4 - 

EJA - Fundamental - Anos Finais - Semipresencial 

2007 - - - - - - 

2008 2 2 - - - 2 

2009 - - - - - - 

2010 3 3 - 1 - 4 

EJA - Fundamental de 1 a 8 - Presencial 
2007 8 10 - 3 - 13 

2008 - - - - - - 

2009 - - 1 4 - 5 

Fonte: Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/ide/2017,2008,2019,2010/gerarTabela. php>. Acesso em: 

25/05/2015. 

Durante análise dos dados a quantidade de professores informados nesta tabela que está 

disponível no site do MEC, nos chama atenção, pois em contanto com dados do Setor de 

Recursos Humanos os últimos processos seletivos para a contratação de professores para 

todos os níveis e modalidades da Educação Básica ofertada pelo município desde 2012 não 

consta a contratação de professores sem Ensino Médio. Conforme analises de editais desses 

processos seletivos ocorridos em 2012, 2013 e 2014 a exigência mínima era professor com 
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Modalidade Normal – Magistério, conhecido como antigo Magistério de 2º grau. Outra 

observação é o item com o quantitativo de professores com graduação (C/Gr), acreditamos 

que esse item queira retratar outras licenciaturas sem ser a Pedagogia, pois só consta em seus 

dados nos dados do município dois professores bacharéis com vinculo de concurso de 1994 

quando o município ofertava o Ensino Médio. Existiu em 2011 a 2014 a contratação de alguns 

professores bacharéis mas para o trabalho de docência no IFBA de Barreiras para atuar 

especificamente nos cursos técnicos profissionalizantes do instituto que não passou de 5 

contratas. 

Para fins de esclarecimento a tabela 16 nos apresenta um total de 1.940 professores 

concursados, efetivos e contratados para trabalhar no Sistema Municipal de Educação. 

 

 

 

 

Tabela nº 16. Número de professores e coordenadores da rede Municipal, Estadual 

e Particular em 2014 

Profissionais do 

Magistério 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Total 

Estadual Municipal Particular Estadual Municipal Particular 

Professores  132   1.808  1.9040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

Por fim, a tabela 17 destaca o quantitativo de funcionários que o Sistema Municipal 

demanda para fazer funcionar toda a logística da educação em nossas escolas municipais. 

Sendo que me sua maioria são vínculos contratuais, gerados a partir de processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nº 17. Profissionais em educação, por situação funcional na Rede Municipal em 2014 

Cargos 

Nº Situação Funcional 

Tempo 

exercício 

no cargo 

Total 
Servidor 

Público 

Concursado 

CLT Contrato 

Temporário 
Terceirizado Outro 

    

Merendeira       158        

Vigilante        54       

Serviços 

Gerais 
   93    213       

Secretário 

Escolar 
           57   

Porteiro       68        

Outros               

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 
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5. GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

5.1 Iniciativas no sentido de organização da educação brasileira 
 

A organização da educação brasileira foi tecida no contexto da formação do Estado 

Nacional, passando por constantes reformas que oscilaram entre iniciativas promissoras, 

preconizadas em Leis e Decretos; e certa estagnação, em função da falta de meios para que a 

educação fosse incrementada. 

Do ponto de vista histórico, por exemplo, nas duas últimas décadas do século XIX a 

relação do Estado Nacional com a organização da educação brasileira torna-se explicita no 

momento em que o Brasil rompe com seu estado de colônia, ensejando a partir de tal ato, a 

implantação de uma rede de escolas. Nesses termos, ao passo em que o Estado Nacional vai 

se constituindo, surgem demandas mais efetivas por acesso às escolas.  

Com efeito, a compreensão em torno da complexidade da organização da educação 

está associada ao entendimento do movimento histórico de estruturação do Estado-Nação. No 

caso do Brasil, por tratar-se de um país de grande extensão territorial e com intensas 

diversidades regionais, o processo de organização da educação torna-se ainda mais complexo.  

Deste modo, algumas passagens históricas seguem refletindo iniciativas mais efetivas 

de organização da educação.  Inicialmente, é importante nos remetermos ao Ato Adicional à 

Constituição em 1834, concebido com intenções de descentralizar a educação e atribuir maior 

autonomia às Províncias, para a criação de escolas e para a oferta de educação às populações 

(SAVIANI, 1999). Tais iniciativas tornam-se ineficientes pelo seu caráter isolado e 

fragmentado, constituído, sobretudo, como um tipo de organização educacional insipiente. 

Podemos dizer também que o Movimento dos Pioneiros da Educação Nova marcou os 

ideais de renovação pedagógica no Brasil. As ideias desse Movimento expressam o princípio 

da descentralização como ideal de organização do Estado brasileiro enquanto unidade 

federativa. Depreende-se que a partir dessas ideias se confere à União e aos Estados a 

competência pela educação. Defendia-se, portanto, uma “educação nova” organizada para 

atender todas as camadas sociais, cujas finalidades deveriam primar por uma formação mais 

humana e democrática. 

O Manifesto completa o elenco de suas reivindicações solicitando uma função 

educativa autônoma, exercida através de uma estrutura única, não fragmentária, na qual a 
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organização do sistema escolar visasse à obtenção de uma ação unificadora (ROMANELLI, 

2005). 

Com efeito, as concepções geradas por Teixeira (1996) e pelos demais Pioneiros da 

Educação, envolviam a defesa da criação de um sistema educativo, considerando o 

reconhecimento da necessidade de o Estado brasileiro criar condições para exercer sua função 

federativa, em que as três esferas de poder pudessem atuar de forma mútua e fecunda, 

possibilitando a criação de um sistema educativo. 

Seguindo o percurso histórico, é possível notar, que o tema da organização 

educacional a partir do contexto local, ressurgiu com maior amadurecimento e complexidade, 

na retomada das lutas ideológicas que vieram a marcar a elaboração das Leis de Diretrizes e 

Bases. Do ponto de vista da organização do ensino, a Lei nº 4.024/1961 estabelecia em seu 

Título V, artigo 11 “Dos Sistemas de Ensino”, que a União, os Estados e o Distrito Federal 

deveriam organizar os seus sistemas de ensino considerando, nesse processo, a variedade dos 

cursos e a flexibilidade dos currículos. 

Além disso, definiram-se os papéis do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e do 

Conselho Federal de Educação (CFE), pois a Lei indicou como suas responsabilidades a 

organização da educação nacional em matéria de ensino primário, médio e superior. O 

primeiro, definido como órgão articulador dos processos educativos e, o segundo, como órgão 

deliberativo. 

Quanto aos Municípios, a Lei reservou o papel de realizar a chamada anual da 

população escolar de sete anos de idade para a matrícula na escola primária. Além disso, 

introduziram sua função na cooperação financeira. Nesses itens, ficam evidenciadas as 

responsabilidades do poder local no que tange à manutenção de escolas. Contrapartida, essa 

Lei pressupõe a existência de vários níveis de organização educacional sem, contudo, propor 

uma organização articulada entre os níveis de governo em favor da educação. 

Cumpre destacar que, essa Lei faz uso do termo sistema de forma imprecisa e difusa. 

Em alguns momentos, refere-se a sistema federal, sistema de ensino médio, sistemas estaduais 

de ensino. Assim, pressupõe a existência de vários níveis de organização educacional sem, 

contudo, propor uma organização articulada entre os níveis de governo em favor da educação. 

Do ponto de vista organizacional, interessa registrar ainda, que a Lei nº 4.024/1961 

proporcionou aos Estados e ao Distrito Federal condição de criarem suas próprias leis e seus 

sistemas de educação, deixando subjacentes as responsabilidades dos Municípios. Na opinião 
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de Novaes (2008), a partir dela, o princípio da descentralização, na perspectiva de 

organização dos sistemas de ensino, tornou-se mais fecundo e evidente. 

De outra parte, as novas formas de organização e operação dos sistemas de ensino 

propostos pela Lei nº 5.692/1971 determinavam uma reforma nos aspectos administrativos, 

didáticos e disciplinares dos estabelecimentos escolares. As escolas deveriam ser reguladas 

por regimento aprovado em órgão próprio do sistema, observando as normas fixadas pelo 

Conselho de Educação. 

Do ponto de vista legal, pouca alteração foi efetivada em relação ao papel dos 

municípios. A ênfase concedida a esse ente federado referiu-se aos aspectos de financiamento, 

a quem cabia aplicar, em cada ano, pelo menos 20% da receita tributária municipal no ensino 

de 1º grau. Juntamente com os Estados e o Distrito Federal emulava administrar o ensino, 

fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade escolar e incentivar a frequência dos alunos. 

Podemos considerar que as leis 4.024/1961 e 5.692/1971 apresentam linhas mais 

definidas em termos gerais de organização. No estado da Bahia e municípios, observamos 

algumas iniciativas no sentido de avançar na organização da educação, a partir dos indicativos 

dessa legislação. 

Mais recentemente, situando as duas últimas décadas do século XX, observamos que 

passou a existir um maior empenho no sentido da organização dos sistemas de ensino no país. 

Essa perspectiva incorpora referências e modelos que acolhem a participação da sociedade e, 

ao mesmo tempo, exige das administrações locais maior sintonia com as demais esferas de 

governo e, portanto, com as pessoas que habitam o município. 

A despeito dos principais projetos e medidas instituídas pela então reforma do Estado, 

consta a necessidade de rever estruturas e competências dos órgãos e entidades da 

administração federal visando, dentre outros aspectos, a descentralização de competências da 

União para Estados e Municípios (PLANO DIRETOR DA REFORMA DO APARELHO DO 

ESTADO, 1995). 

Seguindo essa perspectiva, a Constituição Federal de 1988 e a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996 configuraram-se como uma grande reforma 

educacional. Nesses termos, a Constituição Federal (1988) consolida-se como ordenamento 

de caráter jurídico de grande valor, principalmente, no que se refere à organização da 

educação. Dizemos isso porque o artigo 211 dessa Lei apresenta o principio do regime de 

colaboração entre os níveis de governo, conferindo ao Município um papel relevante quanto à 

responsabilidade de organizar o seu sistema de ensino, um princípio que se constitui como 
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uma novidade nesse cenário. Esse mesmo artigo, em seu parágrafo primeiro, estabelece que 

os Municípios devam atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil, 

ao passo que os demais níveis educacionais ficam sob a responsabilidade do Estado e da 

União. 

Novos parâmetros de orientação são definidos para a organização dos sistemas de 

ensino. O município encontra-se, nessa legislação, em uma condição de maior visibilidade e 

responsabilidade em matéria de educação. Este ente federado passa, segundo Bordignon 

(2008, p. 2) “a receber destaque no cenário nacional, estabelecendo maior grau de autonomia 

e passa a ser responsabilizado pela organização do seu sistema se ensino”.  

Nesse sentido, a Lei nº 9.394/96 passa a definir os princípios de organização da 

educação nacional, estabelecendo as responsabilidades gerais e específicas para os três níveis 

de governo. Essa questão, ainda hoje, encontra-se envolta em controvérsias e polêmica, 

sobretudo, no que se refere às suas perspectivas sistêmicas de interação e articulação.  

De tal modo, o Título IV da LDBEN/1996 que trata “Da Organização da Educação 

Nacional”, dispõe no artigo 8º sobre o regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, cuja responsabilidade assenta-se em organizar, os seus 

respectivos sistemas de ensino. O parágrafo segundo desse artigo estabelece ainda, que os 

sistemas de ensino terão liberdade nessa organização. 

Desse modo, o Município passa a ter autonomia para autorizar, credenciar e 

supervisionar suas escolas; assim como, emitir normas complementares e exercer a ação 

redistributiva. Essas são tarefas, que em grande medida, eram exercidas por órgãos federais 

e/ou estaduais de educação. 

Dentre as atribuições definidas para os municípios, a responsabilidade pela educação 

infantil e, prioritariamente, pelo ensino fundamental passou a exigir adequações 

organizacionais. Até então os municípios mantinham a educação local desde creches ao 

ensino médio, de certa forma precária, sem contar com um apoio financeiro substancial dos 

órgãos federais e estaduais. 

No que se refere às competências e responsabilidades mais relevantes e urgentes a 

serem assumidas pelos Municípios, Gracindo (2002, p. 214) nos apresenta alguns aspectos 

relevantes: 

 
a) Organizar seu Sistema Municipal de Educação; b) 

Colaborar com o Estado e a União; c) Organizar os 

níveis e modalidades de ensino (de forma curricular e 

administrativa); d) Coordenar as Unidades Escolares do 
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município; e) Arrecadar e aplicar os recursos públicos; 

f) Formar e valorizar os profissionais de educação. 

 

 

Em tal perspectiva, para se configurarem como sistema municipal de ensino, a 

LDBEN estabelece, em seu artigo 18 os elementos que compreendem tal organização: 

 
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de 

educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; II - as instituições de educação infantil, 

criadas e mantidas pela iniciativa privada; III – os 

órgãos municipais de educação. 

 

A constituição do sistema próprio de ensino, em regime de colaboração enfatiza, nas 

palavras de Saviani (1999, p.132) “a necessidade de ajustar a lei Orgânica do  Município a 

essa nova situação”. Para tanto, o autor aponta quatro passos principais para sua implantação: 

 
a) Verificar a eventual necessidade de ajustes na Lei 

Orgânica do Município; b) Elaborar um projeto de Lei 

do sistema de ensino do Município a ser aprovado pela 

Câmara Municipal; c) Organizar, ou reorganizar o 

Conselho Municipal de Educação, conforme disposto na 

Lei do Sistema de ensino Municipal; d) Dar ciência 

dessas iniciativas à Secretaria Estadual de Educação e 

ao Conselho Estadual de Educação. 

 

Além dos mencionados, Gracindo (2002, p.214) também recomenda passos  

importantes na implantação do sistema de ensino municipal, sendo eles: 

 

a) criar os órgãos que passarão a integrar tal sistema; b) 

elaborar um plano educacional em consonância com as 

demais esferas de poder. Em tal plano, se estabelecerão 

princípios e compromissos; objetivos; estrutura e 

organização, assim como suas relações com Estado e a 

União, suas competências gerais e específicas por nível 

e modalidade de ensino, as ações que pretende 

desencadear, com cronograma de desenvolvimento. 

 

Nessa perspectiva, Novaes (2008) argumenta em favor da expectativa de que a 

organização do sistema de ensino ocorra de maneira articulada, a partir de uma cadeia de 

inter-relações que se alimentam mutuamente, permitindo o exercício da participação e 

corporificando os processos de democratização, tendo a escola como base central do sistema. 

Por isso, essa organização formal e legal do sistema de ensino pelos Municípios é 

considerada por Bordignon (2008) como uma iniciativa em favor dos processos de 

democratização e autonomia. Nessa tessitura, um novo panorama educacional vai se 

configurando, na medida em que gradativamente, Municípios localizados nas várias regiões 
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do país vão assumindo sua opção em constituírem-se em sistemas próprios de ensino, assim 

como outros órgãos que integram esse sistema, como exemplo, o Conselho Municipal de 

Educação. 

A partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1996 os municípios passaram a ter a opção de constituírem sistemas próprios de ensino, 

além de serem responsabilizados pela oferta do ensino fundamental. Esse conjunto de novas 

responsabilidades exige dele novas formas de organização, por conseguinte, mais complexas.  

 
O Município de Barreiras-BA e a organização do seu Sistema Municipal de Educação 

 
 

Todavia, entre a sanção da Constituição de 1988 e da Lei nº 9.394/96, o Município de 

Barreiras, deu início a algumas iniciativas no sentido de constituir-se em sistema próprio de 

ensino. Assim sendo, as primeiras iniciativas do município, nesse sentido, podem ser 

observadas na Lei Orgânica, sancionada em 04 de abril de 1990. 

A Lei Orgânica do Município (1990) apresenta em seu Capítulo III que trata da 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, artigo 107 que o município manterá seu sistema de 

ensino em colaboração com a União e o Estado, atuando, prioritariamente, no ensino 

fundamental e pré-escolar. A partir daí define em seu artigo 109 as diretrizes organização, a 

saber: 

 

 

I – adaptação das diretrizes da legislação federal e 

estadual às peculiaridades locais, inclusive quanto ao 

calendário escolar; II – manutenção de padrão de 

qualidade através do controle pelo Conselho Municipal 

de Educação e Cultura; III – gestão democrática, 

garantindo a participação de entidades da comunidade 

na concepção, execução, controle e avaliação dos 

processos educacionais; IV – garantia de liberdade de 

ensino, de pluralismo religioso e cultural. 

 

Nesse contexto, destacamos as diretrizes II e III expressas acima. A segunda trata da 

manutenção do padrão de qualidade da educação, por meio do controle do Conselho 

Municipal. Evidencia a preocupação com a qualidade do ensino, delegando o controle sob tal 

qualidade, ao Conselho, órgão do sistema a ser instituído no município, conforme prevê o 

artigo 111: Será criado o Conselho Municipal de Educação e Cultura cuja composição e 

competência serão definidas em lei, garantindo-se a representação da comunidade escolar e 

da sociedade (Lei Orgânica do Município de Barreiras de 04 de abril de 1990). A terceira 
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diretriz traz o princípio da gestão democrática, com participação de entidades da comunidade 

em todo o processo educacional, desde concepção, execução, controle e avaliação.  

Essa Lei pode ser considerada como marco inicial do processo de institucionalização 

do sistema de ensino municipal, ao prever sua manutenção pelo Município, assim como a 

criação do CME. Dando continuidade a esse processo, foi sancionada em 11 de novembro de 

1990 a Lei nº 107/90, que dispõe acerca da criação de Secretarias e Conselhos Municipais. 

Dentre as Secretarias a serem criadas, com autorização do poder executivo, conforme artigo 

1º dessa Lei, consta a de Educação e Cultura. Já o artigo 2º autoriza a criação, do Conselho de 

Educação e Cultura.  O Conselho Municipal de Educação fora instituído apenas quatro anos 

mais tarde, pela Lei nº 252/1994. Quanto à criação do Sistema Municipal de Ensino na forma 

da Lei, deu-se em 31 de dezembro de 1997 pela Lei nº 404/1997. Em linhas gerais, a redação 

dessa Lei reporta-se aos artigos 11 e 18 da LDBEN/1996. 

Quanto aos órgãos que passaram a integrar o Sistema Municipal de Educação, o artigo 3º 

dessa Lei definiu: 

 
I. Órgãos de caráter consultivo e deliberativo: a) 

Conselho Municipal de Educação b) Conselho 

municipal de Controle Social e Acompanhamento do 

Fundo; c) Conselhos Escolares. II. Órgãos Executivos: 

a) Secretaria Municipal de Educação; b) Escolas 

Municipais; c) Biblioteca Municipal; 

d) Instituto Superior de Educação de Barreiras. 

A partir de então, esses órgãos passaram a compor o Sistema Municipal de Ensino de 

Barreiras juntamente com a Secretaria de Educação e as escolas. Posteriormente, foram 

também criados e/ou incorporados ao Sistema de Ensino, o Conselho de acompanhamento e 

controle do FUNDEF e o Conselho Municipal de Merenda Escolar, delineando novas formas 

de organização. 

Vemos que esse arcabouço de Leis municipais passou a representar um momento de 

transição entre uma forma de organização elementar, cujas atividades restringiam-se a um 

órgão diretamente vinculado aos interesses políticos administrativos, para formas de 

organização mais complexas. 

Atualmente, o que se deseja é a materialização de um Sistema Municipal de Educação 

em Barreiras, que privilegie a participação e o diálogo. Aspectos, até então fragilizados, a 

exemplo da interação e articulação no sistema de ensino, tem o grade desafio de serem 

rompidos, na perspectiva de instaurar, por meio do Plano Municipal de Educação, uma 

organização educacional compreendida como sistema aberto, na medida em que a totalidade 
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dos seus componentes interajam e se inter-relacionem, sob a perspectiva de uma estrutura 

sistêmica que tenha a finalidade de alcançar  princípios e metas. 

Para compor essa compreensão, Saviani (1996) explica que “sistema é a unidade de 

vários elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e 

operante” (p.80). Nesse sentido, um sistema de educação precisa ser formado por um conjunto 

de elementos reunidos que operarem de maneira coerente, articulada. O fluxograma a seguir, 

ilustra essa perspectiva: 
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Sistema Municipal de Educação de Barreiras (Unidade na Diversidade de um Sistema Aberto) 

 

 

INSUMOS 
Alunos, 
Professor, Pais, 
Funcionários, 
Técnicos, 
Gestores 
Conselheiros, 
Comunidade 
 

PRODUTO 
Educação 
Cidadã e 
Igualitária  
  

 

 

 

TOTALIDADE 
Partes articuladas num 
todo 

Planejamento 
Estratégico 

Projeto Político 
Pedagógico 

Estatuto do 
Magistério e o 

Regimento 
Unificado das 

Escolas 

Projeto de Ensino, 
diretrizes e 
propostas 

curriculares 

Regime da 
Secretaria e 
dos conselhos 

Plano 
Municipal de 

Educação 

PPP e PME 

ESCOLA 

ESCOLA 

ESCOLA 

ESCOLA 

ESCOLA 

ESCOLA 

Figura: 14. Fluxograma do Sistema Municipal de Educação. 

 



157 
 

 

6. RECURSOS FINANCEIROS PARA A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

Dentre os avanços sobre financiamento da educação no Brasil destacamos a 

consolidação de políticas desencadeadas a partir da LDBEN, Lei nº 9.394/96, principalmente 

sobre a definição de vinculação de recursos (já fixados na CF de1988). Em seu Art. 69 

determina: 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou que consta nas respectivas 

Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendida as 

transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

 

Depois de quinze anos após promulgação da LDBEN percebemos certa instabilidade 

na definição de valores sobre vinculação de recursos da educação. A grande discussão hoje se 

concentra em torno da fiscalização e controle desses gastos bem como a descentralização de 

recursos na educação. 

Percebemos esse reflexo na Lei Orgânica do município de Barreiras que foi 

promulgada em 04 de abril de 1990 e revista, compilada e atualizada em suas ementas em 

2002 e 2008, onde confirma em seu art.107, § 1º que os recursos para manutenção e 

desenvolvimento do ensino compreenderão os vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos e as transferências específicas da União e do Estado. Já em seu art. 108 

aborda a questão de integrar programas suplementares para os educando sobre material 

didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, bem como atendimento 

educacional especializado aos “portadores de necessidade” (termo que precisa ser revisto na 

Lei Orgânica para pessoas com necessidades educacionais especiais) e atendimento em creche 

e pré-escolar. Porém a Lei não deixa claro como serão gerido esses programas, por isso a 

importância de uma revisão no Capítulo especifico da educação, bem como a questão da 

creche e pré-escola que hoje é contemplada também com recursos do FUNDEB. 

Sobre despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino a LDBEN traz em seus 

artigos 70 e 71 um delineamento do que venha a ser como destinar recursos financeiros da 

educação para sua manutenção. Em seu artigo 72 afirma que as receitas e despesas com 

manutenção e desenvolvimento do ensino deverão ser apuradas e publicadas nos balanços do 

Poder Público conforme Art. 165 da Constituição Federal. Aspecto esse que ainda não faz 

parte da rotina dos órgãos fiscalizadores de acompanhar esses gastos. Outro ponto em 

discussão é o artigo 74 que afirma que Estados, Distrito Federal e os Municípios deverão 
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estabelecer cálculo de custo mínimo por aluno para padrão de oportunidades educacionais. 

Pois não se tem consenso sobre valores, devidos principalmente as realidades regionais 

socioeconômica de nosso país. 

Para Davies (2007), as irregularidades na aplicação dos recursos também são comuns 

nos Estados e Municípios, onde o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

(MDE) é manipulado de forma a efetuar gastos que não poderiam ser classificados como 

MDE, maquiagem contábil lançando-se despesas que não fazem parte da educação, 

pagamento de salários aos inativos, etc., e o autor aponta que os Tribunais de Contas (TC) 

fazem “vista grossa” a essas irregularidades, na fiscalização e controle dos gastos. 

O governo toma como base apenas uma parte das receitas dos impostos achando 

suficiente a aplicação apenas do percentual mínimo, “não se baseando nas necessidades de 

uma educação de qualidade”, pois implantasse um percentual fixo cuja referência é tomada 

como limite máximo quando deveria ser “no mínimo esse percentual” (DAVIES, 2007, p. 

23). 

Entendemos que a lógica dos fundos, apesar das críticas, foi um avanço na questão do 

financiamento da educação no Brasil. Na definição de percentuais que garantiram 

efetivamente recursos para a educação, e na definição de percentuais mínimos a serem 

aplicados em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). 

As desigualdades entre regiões ainda persiste e é um desafio a ser superado. O 

aumento da complementação da União à partir do FUNDEB, também contribui para melhoria, 

porém ainda não são suficientes para garantir qualidade de educação para todos. Destacando 

que tanto Barreiras como todos os municípios do Estado da Bahia recebem complementação. 

 Corroborando com Davies (2004) o financiamento da educação pública municipal não 

deveria depender da riqueza do município onde reside o individuo, mas sim dos recursos 

totais do país, assim poderemos atender de forma equitativa a todos os cidadãos brasileiros em 

idade escolar. 

 

6.1. Investimento Público em Educação  

O

  Brasil é o país que menos gasta com educação dos 34 países analisados por um estudo 

da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) de acordo com 

dados divulgados em 2007. Apresenta o menor investimento por estudante (desde o ensino 

fundamental até a universidade), gastando em média US$ 1.303 por ano (cerca de R$ 2.488).  
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Os 30 países da OCDE gastam, em média, US$ 7.527 (R$ 14.376), e no país que mais gasta 

em educação, Luxemburgo, este valor chega a US$ 13.458 (R$ 25.705). No Chile, o único 

outro país sul-americano incluído no estudo, o gasto total é de US$ 2.864 (R$ 5.470). 

Segundo a pesquisa o total do PIB investido em educação chega a 3,9% no País, 

segundo o relatório da OCDE, ficando à frente apenas da Rússia (3,6%) e da Grécia (3,4%). 

De acordo com a OCDE, a porcentagem do PIB gasto em educação demonstra a prioridade 

que este país dá à educação em relação a outros gastos de seu orçamento. 

Já o Plano Nacional de Educação – PNE 2011-2020, prevê que o país invista o 

equivalente a 10 % do Produto Interno Bruto (PIB) em educação pública, meta garantida no 

PNE (Lei nº 13.005/2014). Uma constatação que sustenta essa posição é o fato de os países 

membros da OCDE, os mais desenvolvidos do mundo, investirem menos do que o Brasil no 

setor: são 4,8% ante 5% dos PIBs nacionais, respectivamente. Mesmo assim que não é por 

falta de dinheiro que a educação pública brasileira deixa muito a desejar. Dados da 

Corregedoria Geral da União (CGU), por exemplo, mostram que 35% dos municípios 

auditados apresentaram irregularidades na utilização dos recursos destinados à educação. 

Em meio a essa discussão de valores e recursos destinados a educação pública no 

Brasil percebe-se que em meio a essa temática um grande questionamento é administração 

desses recursos, bem como a luta da maioria das entidades educacionais sobre a 

descentralização dos recursos da educação, com perspectivas das secretarias municipais de 

educação poderem assumir a gestão jurídica e contábil dos recursos da educação. 

É de responsabilidade da gestão municipal a oferta de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e EPJA, estabelecida na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN, sendo um desafio da Cidade Educadora  o 

atendimento de 100% da demanda dessas modalidades no Município de Barreiras, estudos 

indicam que ainda não assumiu efetivamente a responsabilidade pela gestão plena da 

Educação nesses setores. Para tanto, requer a ampliação do acesso do aluno à escola, através 

do aumento da oferta de vagas para as crianças e adolescentes; assim como a construção de 

novas escolas e creches, além da estruturação das já existentes. Consequentemente, implicará 

na captação de novos recursos e ampliação do orçamento para a área de Educação, através de 

parcerias com os Governos do Estado e a União. Também é imprescindível o fortalecimento 

do Sistema Municipal de Gestão da Educação com a implementação do Plano Municipal de 

Educação do Município, conforme determina a LDBEN. Dessa forma faz-se necessário que o 

Dirigente Municipal de Educação participe ativamente do planejamento e gestão do 
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orçamento e das finanças educacionais. Acostumados a enxergar seu papel limitado a 

questões de ordem pedagógica, os gestores acabam involuntariamente contribuindo para que 

essa tarefa venha a ser monopolizada pela área financeira e administrativa da Prefeitura. 

O dirigente Educacional, no atual contexto, precisa cuidar não apenas da oferta de 

educação, mas deve atribuir peso equivalente ao conjunto de atividades ligadas à gestão 

operacional do sistema ou rede de ensino, cujo controle sobre os recursos orçamentários e 

financeiros se faz indispensável. Sendo assim é preciso que a Secretaria de Educação elabore 

estratégias que culminem com esse objetivo. Afinal além dos recursos do FUNDEB, pelo 

menos 25% das receitas de impostos que formam o orçamento municipal estão vinculados à 

política, manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo o dirigente responsável pela 

aplicação desses recursos. 

Apesar de um período de ausência de projetos em educação Xavier et al (1994), citam 

que houve intensa organização nesse campo educacional com a participação efetiva da 

sociedade civil. As autoras também observam que em 1982, aprova-se a Emenda Calmon que 

inclui vinculação automática de verbas para o ensino público, e em 1983 a Constituição 

determina os gastos com a educação: União nunca menos que 13% e os estados e municípios 

nunca menos que 25% dos seus impostos. 

Ainda segundo as autoras, em defesa do ensino público e gratuito foi formado em 

1986 o Fórum Nacional de Educação na Constituinte. Inicia-se então, vários movimentos e 

discussões em defesa da escola pública, culminando na Nova Constituição Federal em 1988 

com alguns princípios básicos como gratuidade, democratização para todos os níveis, e busca 

por mais qualidade e recursos financeiros. 

A partir de então segundo análise de Xavier et al. (1994), a educação passa a 

representar uma estratégia para realizar a “justiça social”. Porém apesar da ênfase no ensino 

público e a luta pela democratização da Educação acessível e de boa qualidade para todos, os 

recursos estavam comprometidos com o capital privado, em estratégias que permitiam o 

Estado a repassar verbas para as escolas particulares. As mesmas autoras apontam que em 

1984, 60,6% da população economicamente ativa estava incluída entre os que nunca 

estudaram ou que frequentaram a escola por no máximo quatro anos, mantendo o nível de 

desigualdade social. 

Assim a partir de 1985 com o processo histórico de redemocratização do Brasil, várias 

ações vão ser desencadeadas em prol da qualidade pública da educação bem como a garantia 

de espaços escolares e sociais democráticos.  
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Entretanto essas ações a partir dos anos 90 vão propor mudanças nas políticas 

educacionais, conforme agenda internacional de financiamento da educação redimensionando 

o papel para um Estado minimalista funcional ao mercado, privatizando serviços e 

transferindo aos agentes econômicos e à sociedade civil suas funções de prover gratuitamente 

aos indivíduos direitos como: saúde, educação, lazer, transporte, que se tornarão acessíveis à 

população mediante a compra desses serviços. Assim, o mercado passa a assumir funções no 

controle de esferas sociais e políticas, promovendo as mudanças estruturais inclusive nas 

políticas educacionais no final do século XX. 

A mundialização do capital e a disseminação do neoliberalismo trouxeram mudanças 

nas políticas educacionais do país. Para Frigotto (2003), a educação é ajustada às demandas 

da nova ordem do capital. Vinculados aos mecanismos do mercado, organismos 

internacionais como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, são citados pelo autor, assumindo o papel de organizar e ajudar nas 

reformas dos Estados, porém com o propósito de garantir a rentabilidade do capital das 

grandes corporações transnacionais. Registram-se a presença desses organismos 

internacionais marcados por grandes eventos, assessorias técnicas e produção de documentos: 

Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtien/1990) de onde resultou a Declaração 

de Jomtien, um livro editado pela CEPAL e UNESCO com o título Educação e 

Conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade (1995), Educação: um tesouro 

a descobrir, relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI (1996), são alguns dos exemplos citados pelo mesmo autor para que o Estado 

justifique as ações das políticas educacionais à partir de então. 

Dentro dessa nova ordem mundial, Frigotto (2003, p. 108) irá enfatizar a presença do 

pensamento empresarial na educação, direcionando ações e decisões voltadas a “uma 

perspectiva pedagógica individualista e fragmentária, coerente com o ideário da 

desregulamentação, flexibilização, privatização e com o desmonte dos direitos sociais”. Tais 

aspectos ressaltados são inclusive enfatizados nos parâmetros e diretrizes educacionais através 

das ideologias de “competência” e “empregabilidade”. Silva Júnior (2002) entende que, 

quando ocorre o deslocamento do capital para o gerenciamento das esferas sociais há a 

transformação de direitos sociais em mercadorias. 

Na avaliação do autor, que entendemos aproximar-se à discussão de Frigotto (2003), 

as reformas promovidas no governo FHC seguiram as recomendações dos organismos 

internacionais que através do envio de financiamento, interferiram na política educacional do 
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país. Silva Júnior (2002) destaca a interferência do Banco Mundial ao enfatizar o critério do 

custo/benefício da racionalidade mercantil: eficiência, eficácia e produtividade sendo 

ressaltada pelo autor, a inexistência de preocupação com a formação humana. 

Em meio a essas questões podemos também pontuar que as políticas de financiamento 

da educação vêm também cada vez mais promovendo ações em parceria com outras instâncias 

sociais como a saúde e a assistência social. Analisando o PNE/2001, observa-se que vínculo 

da escola com outros programas sociais como, por exemplo, políticas que associam renda 

mínima à educação é explicitado nas diretrizes do Plano. Aponta a educação como uma 

prioridade estratégica e como um alicerce fundamental na rede de proteção social para a 

“superação das desigualdades na distribuição de renda e a erradicação da pobreza” (PNE 

2001, p. 134), assim como uma forma de melhoria da qualidade de ensino. 

Conforme Duarte (2007, p. 710), em discussão sobre a educação a autora observa que 

“o direito à educação só se efetiva mediante o planejamento e a implementação de políticas 

públicas”. Para a autora, do ponto de vista histórico muitos foram os avanços no sentido de 

ampliar o acesso à educação como direito social às camadas populacionais marginalizadas, 

porém ainda insuficientes diante do alto índice de desigualdade social vivenciadas hoje. A 

autora ainda comenta que a concretização das políticas públicas é tarefa árdua, que demanda 

um conjunto de ações e envolvem escolhas de prioridades e implementações de medidas 

legislativas, administrativas e financeiras. 

A mesma autora destaca o exemplo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), como 

cristalização de uma política pública na efetivação do direito à educação. Ainda conforme a  

autora, com o FUNDEB passam a ser estabelecidos critérios e prioridades de ação no 

financiamento da educação básica, que apesar de insuficientes, trouxeram melhorias no acesso 

e permanência dos alunos na faixa etária escolar. 

Com a mesma opinião, Oliveira (2008) observa que a aprovação do FUNDEB 

representou uma conquista na luta pela melhoria da qualidade da educação básica e 

valorização dos profissionais da educação, ampliando a abrangência dos recursos para além 

do ensino fundamental, limitados anteriormente pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). O valor 

gasto por aluno no Brasil em 2006 apresentou o valor de R$ 682,60. Esse valor segundo 

análise do autor fica ainda muito aquém do necessário para garantir um ensino de qualidade e 
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muito abaixo dos valores praticados nos países europeus, que apresenta um gasto médio de 

R$ 9.600,00. 

Tabela nº 18: FUNDEB - Valor anual por aluno: total da receita estimada. 

Valor anual por aluno estimado, por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de 
ensino da educação básica (Art. 15, III, da lei nº 11.494/2007) - R$1,00 

2011 95.982.984,6 

2012 14.333.417,6 

2013 116.768.859,0 
 

      Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

 

 

Valor anual por aluno estimado, vem sendo ampliado conforme tabela 18 no âmbito 

do Distrito Federal e dos Estados e municipios, e estimativa de receita do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

(MEC/FNDE). A partir de 2007 há mudança de fundo de FUNDEF para FUNDEB que passa 

a financiar toda a educação básica, desde a creche até a EPJA e o Ensino Médio com 

parâmetros de financiamento diferentes para cada modalidade de ensino. O referencial da 

tabela acima descrita a partir da receita total estimada no Brasil. 

Todavia, Oliveira (2008, p.84) discute os valores aplicados na educação analisando, 

 
...o gasto do governo federal com educação mantém valores impróprios em relação à 

necessidade da sociedade brasileira, não em virtude da falta de cobrança ou descaso 

da sociedade civil organizada, mas fundamentalmente em razão do descompromisso 

dos governantes em efetivarem políticas concretas de aumento dos gastos, não só na 

educação, mas em todas as áreas sociais.  

 

Constata-se que apesar dos avanços obtidos na melhoria da educação através do 

financiamento, estamos ainda muito longe da garantia de uma educação de qualidade proposta 

pelo FUNDEB, sendo necessárias ações concretas do Estado, tanto no cumprimento 

determinado nas legislações, quanto na promoção de políticas visando o aumento dos recursos 

para além do patamar mínimo previsto, bem como gestão eficiente e eficaz dos recursos na 

efetiva ampliação da educação básica, que destaca como uma de suas diretrizes para o Ensino 

Fundamental “atingir a sua universalização, sob a responsabilidade do Poder Público, 

considerando a indissociabilidade entre o acesso, permanência e qualidade da educação 

escolar” (BRASIL, 2001, p. 37). 

O investimento público em educação é condição necessária e urgente para solidificar a 

universalização da educação pública, de qualidade e socialmente referenciada, uma vez que 

opera como elemento estruturador tanto para organização como para o funcionamento das 
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políticas públicas educacionais. Isso pode ser verificado na CF/1988, que reconhece e afirma 

o financiamento como fundamento importante na construção dos Planos de Educação.  

Assim, como se trata de educação pública, esse financiamento necessita de um controle 

social sobre os recursos públicos financeiros auferidos, objetivando dar transparência à sua 

aplicação. E, nesse sentido, o papel exercido pelos órgãos fiscalizadores e de controle são de 

suma importância. A Controladoria e Procuradoria Geral do Município, Ministério Público, 

Conselho Fiscal das Caixas Escolares, Conselho Municipal de Educação, Conselho do 

FUNDEB, Conselho da Alimentação Escolar e outros órgãos, são indispensáveis no processo 

de acompanhamento e fiscalização do uso apropriado dos recursos em educação.  

O controle social é possível quando os cidadãos e cidadãs deixam de ser espectadores para 

assumir a sua participação social, ou seja, quando se tornam atuantes na sociedade, capazes de orientar 

e fiscalizar as ações do Estado.  

Podemos considerar o acompanhamento e controle social como a ação fiscalizadora 

exercida pela sociedade sobre o Estado; o acompanhamento, a fiscalização e o controle das 

decisões e ações públicas; a participação da sociedade no acompanhamento e verificação da 

execução das políticas públicas, avaliando objetivos, processo e resultados; a participação da 

sociedade no controle dos gastos do governo; a capacidade que tem a sociedade organizada de 

atuar nas políticas públicas, em conjunto com o Estado, para estabelecer suas necessidades, 

interesses e controlar a execução dessas políticas; o direito da participação da sociedade no 

acompanhamento e verificação da gestão dos recursos federais empregados nas políticas 

públicas. 

A busca por uma educação de qualidade, inclusiva e democrática, deve analisar o 

padrão de qualidade estabelecido pelos fóruns educacionais, aplicando o Custo Aluno 

Qualidade inicial – CAQi, como o custo necessário para se alcançar a educação esperada pelo 

município de Barreiras, conforme prevê a LDB 9394/96.  

Lembrando que a consolidação das bases da política de financiamento da educação do 

município requer ampliação do investimento público na área, como o aumento do volume de 

recursos investidos, o  ainda, buscar promover uma consonância no planejamento estratégico 

da Secretaria M. de Educação com os nos balanços anuais da Prefeitura, aprovados pela 

Câmara de Vereadores, a fim de conhecer o nível de comprometimento orçamentário com a 

educação no município. Para isso, a Secretaria de Educação deve-se planejar conjuntamente 

com a Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria M. de Administração e Secretaria M. 

de Finança visando integração com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 
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 Para tanto, as tabelas a seguir apresentam os dados de recursos nos últimos anos, investidos 

e aplicado no âmbito da educação municipal.  

Tabela nº 19. Outras receitas com o setor educacional do município de Barreiras, administradas pela 

prefeitura (2010/2013) 

Ano 
Alimentação 

escolar 

Transporte 

Escolar 
Convênios Outras receitas Total 

2010 1.652.347,20  331.475,29  179.376,02 0,00   2.163.198,51 

2011 1.757.940,00  200.777,64  79.116,57 0,00   2.037.834,21 

2012 1.685.172,00  273.835,56   0,00 0,00   1.659.007,56 

2013 1.690.440,00 253.492,66 4.533.524,52 0,00 6.477.457,18 

Fonte: Secretaria da Administração/ Prefeitura Municipal, 2014. 

 

Tabela nº 20. Recursos aplicados em educação pelo governo municipal de Barreiras, por nível ou 

modalidade de ensino (2010/2013) 

Ano Ed. Infantil 
Ensino 

Fundamental  
Ensino Médio EJA Outros  Total 

2010  29.784,15 11.938.590,60 0,00 0,00 0,00  11.968.374,72 

2011  10.964,11  11.314.889,93 0,00 0,00 0,00  11.325.854,04 

2012 18.294,44  10.404.034,94 0,00 0,00 0,00    10.422.329,38 

2013 41.801,88 9.217.399,83 0,00 0,00 0,00 9.259.201,71 

Fonte: Secretaria da Administração, Prefeitura Municipal, 2014. 

 

A tabela 19 nos mostra que no período de 2012 a 2013 as receitas para merenda 

escolar teve aumento insignificante diante das demandas de alunos e já neste mesmo período 

o transporte deve redução, entretanto a chegada de novos bairros populares em 2013 

demandando rotas de transporte escolar compromete o orçamento anual do município. Já na 

tabela 20 percebemos a ausência de recursos aplicados na modalidade EPJA, fragilizando 

todo o trabalho pedagógico com esta modalidade de educação municipal. 

Assim, se faz necessário, também, conhecer as despesas com educação no município, 

por categoria econômica e elemento de despesa, favorecendo a identificação de lacunas e 

insuficiências de recursos para atendimento às prioridades, assim como para a busca de 

equilíbrio no planejamento a longo prazo e nos próximos orçamentos, como veremos nas 

próximas tabelas.  
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Tabela 21. Despesas com educação do município de Barrerias por categoria e elemento de despesa 

(2010/2013) 

Ano 

Despesas correntes Despesas de capital   

Pessoal 
Mat. 

Consumo 
Subtotal 

Obra e 

Instalações 
Equipamentos Subtotal Total 

2010  36.070.372,54  1.665.386,48 37.735.759,02 238.371,51 49.366,30  287.737,81 38.023.496,83 

2011  36.273.267,00 2.635.723,82  38.908.990,82  760.881,68  1.577.859,99 2.338.741,67  41.247.732,49 

2012 48.117.903,57  2.077.685,09  50.195.588,66  1.832.119,84  151.131,94  1.983.251,78  52.178.840,44 

2013 45.833.728,87 1.428.623,54 47.262.352,41 1.901.952,85 1.277.287,00 3.179.239,85 50.441.592,26 

Fontes: Secretaria da Administração, Prefeitura Municipal (2014). 

Devido à importância considerável na política, atualmente implementada de 

redistribuição dos recursos subvinculados entre estados e municípios, devemos também 

analisar, ainda, nos estudos diagnósticos do financiamento municipal em educação, para 

subsidiar as metas e ações deste PME, a receita e a aplicação dos recursos do Fundeb no 

município. Trata-se nesse momento de levantar e analisar as remessas que são depositadas nas 

contas da prefeitura, bem como a aplicação desses recursos. A tabela 22 e 23 nos ajuda a 

traçar o demonstrativo de recursos recebidos e sua aplicação.  

 

 

 

 

Tabela 22. Receita e aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB no Município de 

Barreiras em (2010/2013) 

Ano Total recebido 

Aplicação 

Salário dos 

professores 

Capacitação dos 

leigos 
Gastos com MDE 

2010  31.035.747,49 26.588.324,87  0,00  8.463.448.34 

2011 41.294.707,13  29.080.575,92  0,00 15.623.217,73 

2012 49.081.786,71  36.303.426,26 0,00 13.776.369,32 

2013 49.955.869,57 43.772.432,73 0,00 19.456.918,12 

Fonte: Secretaria da Administração e/ou Fazenda do Município, 2014. 
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Tabela 23. Aplicação no Ensino Fundamental – Exercício 2013 (Em R$) 

Dos recursos Da aplicação 

Receita de imposto e 

transferências  

25% da receita de impostos e 

transferências 

Total aplicado em 

educação 
% aplicado 

49.784.793,48 19.456.918,12 69.241.711,50 28.1% 

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios, 2014. 

 
Outra informação que apresentamos sobre o planejamento do município é o montante 

previsto para a educação no orçamento do Plano Plurianual (PPA), como vem retratada na 

tabela 24. 

Tabela 24. Recursos da Educação no PPA (2010/2013) 

ANOS Previsto em R$ 
Programa/projetos/atividades 

educacionais 
Total utilizado 

2010  35.713.850,00 
020800 - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER / 020801 - FUNDEB  
 34.239.412,97 

2011  37.142.404,00 
020800 - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER / 020801 - FUNDEB  
 45.078.231,35 

2012  38.628.099,76 
020800 - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER / 020801 - FUNDEB  
 56.095.641,06 

2013  40.173.224,16 
020800 - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER / 020801 - FUNDEB  
 75.952.053,32 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2014. 

Mediante esses dados em tabelas constatamos que precisamos garantir através de 

metas e estratégias do PME a efetivação dos gastos nas áreas especifica aos quais os recursos 

são destinados. 
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7. DIRETRIZES, METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPIAL 

DE EDUCAÇÃO: MOBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO DA CONSULTA E 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

7.1 Diretrizes para a Educação Pública Municipal 

A sistematização de um planejamento que envolveu um longo percurso diagnóstico 

nos conduz a traçarmos diretrizes como condição necessária e balizadora do que desejamos 

alcançar com um plano denominado Plano Municipal de Educação com recorte temporal de 

dez anos. Assim, refletindo o conceito de diretriz veremos que são orientações, guias, rumos. 

São linhas que definem e regulam um traçado ou um caminho a seguir. Partindo desse 

entendimento é que as diretrizes desse PME nos remetem a um rumo ou caminho que tem são 

instruções e indicações para serem estabelecidas por este PME. 

Portanto, apresentamos as diretrizes para o Plano Municipal de Educação de Barreiras 

referendadas pela Lei nº 13.005/2014: 

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, 

regional, de gênero e de orientação sexual;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania;  

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, 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. 

 

 

 



169 
 

 

7.2 Metas e Estratégias do PME  

Quadro nº 19. Metas e Estratégias do PME 

 

Meta 1-Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 

de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

1.1) definir, em regime de colaboração entre a União e o Estado da Bahia metas de 

expansão da rede pública municipal de educação infantil segundo padrão nacional de 

qualidade, considerando as peculiaridades locais, com participação efetiva do Conselho 

Municipal de Educação; 

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 05% (dez por cento) a 

diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) 

anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de 

renda familiar per capita mais baixo;  

1.3) realizar, anualmente, em regime de colaboração entre setores da gestão pública 

municipal com acompanhamento do CME, levantamento da demanda por creche para a 

população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta;  

1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos 

para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por 

creches;  

1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração entre a União e o Estado e respeitadas 

as normas de acessibilidade, programa de construção de Centros Municipais de 

Educação Infantil por bairro, bem como de aquisição de equipamentos, visando à 

criação e expansão da rede física de CMEI de Barreiras; 

1.6) implantar a avaliação em rede da educação infantil, a ser realizada anualmente, 

com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, 

o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros indicadores relevantes com participação efetiva do CME;  

1.7) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação 

infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação 

em cursos de Pedagogia; 

1.8) estimular a articulação entre graduação, pós-graduação, núcleos de pesquisa e 

cursos de formação continuada para profissionais da educação infantil, de modo a 

garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços 

de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no 

atendimento em creche e pré-escola; 
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1.9) fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e 

quilombolas e itinerantes na educação infantil nas respectivas comunidades do 

município de Barreiras, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da 

oferta, extinguindo, progressivamente, a nucleação de escolas com a criação de CMEI 

para evitar o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas 

comunidades, garantido consulta prévia e informada;  

1.10) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar às crianças com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação 

especial nessa etapa da educação básica;  

1.11) promover a estimulação precoce destinado aos alunos das creches e pré escola 

com severas dificuldades físicas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e 

com centros de prevenção e reabilitação; 

1.12) contratar por meio de concurso publico assistente social, psicólogo e 

piscopedagogo para compor uma equipe de trabalho multidisciplinar a ser lotado em 

cada CMEI; 

1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização da rede pública 

de CMEI, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 

estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação 

com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso da criança de 6 (seis) anos de idade 

completos no ensino fundamental;  

1.14) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às 

famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com 

foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade;  

1.15) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, permanência, 

inclusão e sucesso na aprendizagem das crianças na educação infantil, em especial dos 

beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias 

e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;  

1.16) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, 

em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 

preservando o direito de acesso da família das crianças de até 3 (três) anos;  

1.17) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças 

de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil.  

1.18) universalizar a oferta da Educação Infantil nas escolas do Campo, visando o 

ingresso de todos os estudantes de 04 e 05 anos nesta modalidade de ensino; 

1.19) implantar  em parceria com as  áreas de saúde e promoção social, aplicação de 

testes de acuidade visual , auditivo e fonoaudiólogo para detectar problemas e oferecer 
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tratamento adequado; 

1.20) tornar disponível nos CMEI  recursos de acessibilidade pedagógico e transporte 

acessível que atenda a especificidade individual dos alunos da creche e pré-escola com 

deficiência; 

1.21) adequar a estrutura física dos CMEI considerando as normas da ABNT, 

promovendo a acessibilidade e o respeito a diversidade, inclusive nos prédios alugados; 

1.22) assegurar a inclusão, orientando no projeto político pedagógico das creches e pré-

escolas, a concepção inclusiva, adequação e flexibilização do currículo, recursos 

financeiros disponíveis e oferecendo formação para os professores em exercício  de 

acordo a recomendação da Politica Nacional de Inclusão na Perspectiva da  Educação 

Especial. 

1.23) garantir em regime de colaboração espaço físico nos Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEI) para o Atendimento Educacional Especializado; 

1.24) fomentar nos processos curriculares das creches e da pré-escolas ações de 

cidadania e praticas ecopedagogicas no cotidiano pedagógico dessas instituições; 

1.25) articular ações socioeducativas de mecanismos junto ao Conselho Tutelar, 

Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal da Promoção Social com a finalidade de assegurar a integridade física, 

moral e dignidade humana das crianças atendidas nas creches e pré-escolas de 

Barreiras; 

1.26) garantir e estimular o professor efetivo/concursado lotado em escolas de 

Educação Infantil, para dedicar-se nesse nível de ensino, com remuneração digna e 

gratificação de 10%, com ingresso especificamente por concurso público 

regulamentado no Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério. 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

2.1) fortalecer parceria entre escola e CRAS e o acompanhamento e o monitoramento 

do acesso, da permanência e do sucesso da aprendizagem escolar dos beneficiários de 

programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, 

preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso escolar dos/as alunos/as, em colaboração com as famílias e 

com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude 

2.2) garantir a oferta do Ensino Fundamental  de (09) nove nas escolas do Campo, e na 
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perspectiva das comunidades quilombolas, assegurando que os estudantes campesinos 

e quilombolas frequentem preferencialmente a escola situada na comunidade ou em 

localidades mais próximas de suas residências para que estes concluam esta etapa na 

idade recomendada; 

2.3) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos/às estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais. 

2.4) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental para atender aos 

filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

2.5) fomentar juntamente com os gestores escolares, comunidade, e outros órgãos 

governamentais e não governamentais parcerias para a inserção e desenvolvimento de 

programas sociais nas unidades escolares do Sistema Municipal de Educação, em tempo 

fortalecendo parceria entre escola e ; 

2.6) garantir a continuidade e funcionalidade dos programas e projetos já existente nas 

escolas do Sistema Municipal de Educação; 

2.7) garantir, a plena execução da Política Nacional de Inclusão na Perspectiva da Educação 

Especial(2008), elaborando as diretrizes municipais do atendimento educacional especializado 

assegurando o acompanhamento individualizado para os alunos publico alvo da Modalidade de 

Educação Especial; 

2.8) criar programa de assistência ao estudante em parceria com agentes de saúde que 

possa incentivar acesso e permanência de crianças e adolescentes com deficiência que 

estão ainda fora da escola; 

2.9) disponibilizar recursos tecnológicos e internet nas escolas, possibilitando o pleno 

funcionamento dos laboratórios de informática considerando a utilização da tecnologia 

assistiva com programas acessíveis aos alunos com deficiência e do mesmo modo, a 

formação de professores na perspectiva da Educação Especial; 

2.10) instituir uma equipe multidisciplinar de profissionais concursados (professor, 

pedagogo, psicopedagogo, psicólogo e assistente social) para garantir o atendimento 

dos alunos que apresentarem problemas relacionados ao Ensino/Aprendizagem bem 

como o atendimento educacional especializado; 

2.11) adequar os espaços e estrutura física das escolas municipais para a realização das 

atividades culturais e esportivos, considerando as normas da ABNT, promovendo a 

acessibilidade e o respeito a diversidade, inclusive nos prédios alugados; 

2.12) garantir via concurso público específico para professores vagas especificadas em edital 

para professor do campo, EPJA, Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental com 

subdivisão em duas etapas: ciclo de alfabetização anos iniciais (1º, 2º e 3º ano) e ciclo final (4º 

e 5º ano); 

2.13) construção e consolidação da proposta curricular dos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental; 

2.14) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 
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comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do 

campo e das comunidades quilombolas e itinerantes;  

2.15) promover um diagnóstico sociocultural e econômico do município para fins de 

disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar da cidade e do campo de 

acordo com a realidade local, identidade cultural e com as condições climáticas da 

região; 

2.16) estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino Superior – IES, para 

desenvolvimento de estudos, atividades culturais dentro e fora dos espaços escolares e 

pesquisas voltadas para o ensino fundamental, visando pesquisas e intervenções relacionadas  

às  situações de diversidade, gênero, sexualidade, violência nas escolas e uso de drogas;; 

2.17) promover intervenções e tecnologias didático-pedagógicas  a partir de programas e 

projetos de extensão das IES; 

2.18) fomentar parcerias com os cursos na área ambiental das Universidades públicas 

que possibilitem estudos e ações ecopedagógicas no âmbito dos cursos de graduação e 

pós – graduação;  

2.19) dinamizar parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e outros 

órgãos estaduais e federais de gestão do meio ambiente, para efetivação continua de 

projetos transversais de Educação ambiental em todas as escolas de Ensino 

Fundamental do Sistema Municipal de Educação; 

2.20) informatizar as matrículas no Sistema Municipal de Ensino com acesso a 

cadastro completo; 

2.21) construir um plano de atendimento socioeducativo do Sistema Municipal de 

Educação, tendo em vista marcos legais, situacional em parceria com a  Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria 

Municipal da Promoção Social e do Trabalho, Promotoria Pública e Conselho Tutelar, 

buscando atender as demandas sinalizadas no diagnóstico; 

2.22) ativar e organizar as entidades estudantis que possam garantir a participação dos 

alunos nas deliberações das unidades escolares do município de Barreiras, no primeiro 

ano de vigência desse PME. 

2.23) garantir no currículo escolar de forma transversal bem como a efetivação de 

parcerias com órgãos federais, estaduais, municipais para a promoção da Educação 

para a diversidade com foco nas questões Ambiental, Relações Étnico-Raciais e 

História de Barreiras; 

2.24) implementar projetos de prevenção e combate às drogas em 100% das escolas 

municipais em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria 

Municipal de Saúde, 10º BPM, Guarda Municipal e órgãos governamentais e não 

governamentais; 

2.25) Garantir a implantação de viveiros e hortas em escolas com a participação da 
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comunidade escolar.  

 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 

cento). 

3.1) promover programas que incentivam o acesso, permanência, inclusão e sucesso na 

aprendizagem do público escolar de 15 a 17 anos nas escolas municipais; 

3.2) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, 

por meio do acompanhamento individualizado do/a aluno/a com rendimento escolar 

defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, 

estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar 

de maneira compatível com sua idade; 

3.3) instituir parceria com o Estado para garantir o acesso das  populações campesinas 

ao ensino médio  no campo; 

3.4) promover projetos socioeducativos para o jovens de 15 a 17 anos articulados com 

os setores da sociedade civil, escolas estaduais e demais entidades, tais como: 

universidades e órgãos não governamentais; 

3.5) assegurar para os alunos de 15 a 17 anos que ainda frequentam o Ensino 

Fundamental no Sistema Municipal de Educação, acessibilidade e participação ativa 

dos alunos com deficiência e/ou transtornos nos espaços culturais, e do mesmo modo 

no desenvolvimentos de práticas esportivas nas escolas; 

3.6) Estabelecer parceria com organizações governamentais e não-governamentais para 

o desenvolvimento de programas de qualificação profissional que atenda os alunos da 

Educação Especial; 

3.7) aderir às parcerias que fomente o protagonismo juvenil entre os jovens de 15 a 17 

anos do Sistema Municipal de Educação, através de ações, projetos e programas. 

3.8) fomentar nas escolas municipais espaços para criação e manutenção de grêmios 

estudantis, práticas esportivas e culturais, e  para desenvolver também outros   projetos 

curriculares/extracurriculares que visam melhoria da qualidade do ensino para os 

jovens de 15 a 17 anos. 

3.9) ampliar e atualizar, progressivamente, o acervo da biblioteca pública municipal, de 

forma a suprir a necessidade dos estudantes; 

3.10) assegurar, durante a vigência deste Plano, em regime de colaboração com o 

Estado, o transporte escolar, adequado e exclusivo, para alunos do município do Ensino 

Médio, conforme suas necessidades e distâncias. 

3.11) incentivar às atividades de troca de experiência e vivências socioeducativas entre 

instituições estaduais, particulares e municipais. 
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3.12) fomentar e apoiar, durante a vigência deste plano, a criação de cursos 

profissionalizantes, integrados ao Ensino Fundamental no município de Barreiras – BA 

para os jovens de 15 a 17 anos matriculados no Sistema Municipal de Educação. 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, o 

atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede 

regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em salas 

de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

comunitários, nas formas complementar e suplementar, em escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

4.1) implantar o sistema de matricula informatizada com acesso a internet, observando 

o controle e a disponibilização de dados entre as escolas e outras instituições, vagas e 

garantia de registros quantitativos nas escolas da rede e nas instituições conveniadas 

que recebem o Atendimento Educacional Especializado; 

4.2) criar as Diretrizes Municipais do Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

que garanta o funcionamento e manutenção das salas de recursos multifuncionais, a 

contratação de cuidadores, intérpretes e guia-intérpretes, bem como a formação 

continuada de especialista em AEE respaldada nas Diretrizes da Politica Nacional 

(2009); 

4.3) garantir o Atendimento Educacional  Especializado (AEE) a todos os alunos com 

deficiência implantando gradativamente o atendimento de alunos com altas habilidades 

e/ou superdotação; 

4.4) implantar, a partir do primeiro  ano de vigência do plano, Equipe Multidisciplinar, 

com fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, neurologista, fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional, assistente social e especialista em AEE, para o atendimento e 

promoção do melhor desenvolvimento dos alunos com deficiências e ou transtornos e 

com altas habilidades matriculados na rede municipal de ensino; 

4.5) estabelecer, padrões mínimos de estrutura física das escolas para receber alunos 

com deficiência e somente autorizar a construção de prédios públicos que garanta a 

acessibilidade descrita na ABNT, do mesmo modo garantir transporte acessível, 

recursos pedagógicos e tecnológico acessíveis em parceria com os programas do 

governo federal, garantindo também, no máximo 2 modalidades por escola; 

4.6) garantir a implantação do ensino de libras, possibilitando a formalização da escola 

Bilíngue, sendo a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na 

modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos alunos com surdez 

e deficiência auditiva, de acordo a legislação vigente (Decreto 5626/2005); 

4.7) estabelecer no currículo da escola comum e no currículo do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) espaço para articulação pedagógica entre os 

professores comuns e do serviço de apoio buscando garantir o planejamento e os 
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avanços dos alunos em conformidade com o sistema inclusivo; 

4.8) promover campanhas intersetoriais (educação, saúde e assistência e promoção 

social) para fortalecer a politica inclusiva, assim como acesso, permanência, inclusão e 

sucesso na aprendizagem dos alunos da educação especial; 

4.9) incentivar durante a década, a realização de estudos e pesquisas, por professores 

especialistas em AEE e pelas instituições de ensino superior, sobre as áreas 

relacionadas a metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de 

tecnologia assistiva, com vistas a qualificar o ensino e a aprendizagem dos alunos com 

deficiência; 

4.10) implementar prática pedagógica que valorize as diferenças, observando a 

flexibilidade do currículo, o planejamento, avaliação, e recursos financeiros, garantidos 

no projeto politico pedagógico das escolas;  

4.11) garantir nas escolas que têm alunos surdos, cegos ou surdocegos, com deficiência 

física ou múltipla, com deficiência intelectual grave ou com transtorno global do 

desenvolvimento (autista)   a presença do profissional intérprete, do guia interprete, do 

cuidador ou do monitor, para atender a demanda do processo de inclusão escolar; 

4.12) implementar sistema de avaliação institucional e da aprendizagem dos alunos 

público alvo da Modalidade de Educação Especial do município, utilizando os dados 

estatísticos para monitorar e efetivar mudanças pedagógicas, administrativas, do 

mesmo modo acompanhar a gestão politica de investimento financeiro; 

4.13) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as 

matrículas dos/as estudantes da educação regular da rede pública que recebam 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do 

cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, 

conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público, com atuação exclusiva na modalidade, nos termos 

da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007;  

4.14) criar em parceria com as IES, Centros Multidisciplinares de apoio, pesquisa e 

assessoria, contando com a atuação de profissionais habilitados nas áreas de saúde, 

assistência social, pedagogia e psicologia para apoiar o trabalho dos professores da 

educação básica com estudantes com deficiência , transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e/ou superdotação; 

4.15) buscar assessoria nas IES para implementação de programas de adequação 

arquitetônica, visando a acessibilidade nas escolas da rede pública municipal;  

4.16) promover, em parcerias com as IES fóruns de discussões , simpósios, congressos 

e seminários para tratar do atendimento escolar aos estudantes com  deficiência , 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e/ou superdotação; 

4.17) garantir o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em horário 
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intermediário e/ou de acordo a disponibilidade do aluno, em casos específicos para o 

público da educação especial matriculado no EPJA I e II noturno; 

4.18) garantir a formação continuada na área de Educação Especial para todo Sistema 

Municipal de Educação, assegurando o direito de aprendizagem ao aluno com 

deficiência, possibilitando ao professor de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), carga horária de 40h/a semanais, conforme demandas municipais, subtendendo 

que seja garantida dentro dessa carga horária momentos de planejamento sob o 

acompanhamento do coordenador pedagógico; 

4.19) acompanhar o trabalho do professor(a) da sala regular, ao aluno(a) com 

deficiência e a sua família, oferecendo ao professor da sala regular e ao coordenador 

pedagógico, estímulo financeiro previsto no  Plano de Carreira e Remuneração do 

Pessoal do Magistério nos seus vencimentos por aluno(a) da sala regular de acordo 

com as diretrizes de matricula do Sistema Municipal de Educação.  

 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano 

do ensino fundamental. 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nas turmas de 1º, 2º e 3º ano 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental articulados com estratégias desenvolvidas na 

pré-escola com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

5.2) promover o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das 

práticas pedagógicas que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas abordagens 

metodológicas e sua efetividade; 

5.3) garantir a alfabetização  a todas as  crianças do campo, indígenas, quilombolas, 

acampados, assentados, reassentados, atingidos por barragens, seca, posseiros, 

arrendatários, caiçaras, e as populações itinerantes, respeitando sua tradições históricos 

culturais, com a produção de materiais didáticos específicos; 

5.4) promover uma política de incentivo e condição de trabalho aos profissionais da 

educação do CICLO DE ALFABETIZAÇÃO que atuam nos anos três primeiros anos 

do ensino fundamental;  

5.5) promover e estimular formação inicial e continuada para os profissionais que 

atuam no ciclo de alfabetização cidade e campo, com o conhecimento de novas 

tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação 

entre programas; 

5.6) adequar os espaços e tempos no currículo escolar dos anos inicias com tecnologia 

de informação e comunicação e práticas inovadoras que facilitam o processo de ensino-

aprendizagem; 

5.7) criar Centros de Aprendizagem, por núcleos ,para atendimento especializado nas 
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áreas de língua Portuguesa , Matemática  e Alfabetização;  

5.8) instituir o profissional  alfabetizador, com formação específica em Pedagogia, para 

atuar nos Centros de Aprendizagem, garantindo que este profissional atue na 

defasagem de aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental  no 

contra turno; 

5.9) instituir o Sistema de Gerenciamento de Resultados das Avaliações Externas 

Municipais, com objetivo de  monitorar e acompanhar o alcance das metas de cada 

unidade escolar; 

5.10) efetivar o uso dos programas de acessibilidade tecnológica que favoreça os 

alunos da educação especial no processo de aquisição da leitura e escrita, assim como 

na qualificação de sua aprendizagem; 

5.11) assegurar o processo de inclusão na alfabetização de alunos com deficiência, 

promovendo encontros para formação em serviço, troca de experiências e realização de 

oficinas  com construção de material didático acessível que permitam a participação 

ativa do aluno; 

5.12) oferecer estímulo de gratificação de 10% para o professor(a) que se dedicar às 

turmas do Ciclo de  Alfabetização do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental,  

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco 

por cento) dos/as alunos/as do Ensino Fundamental. 

6.1) oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 30% (trinta por cento) das 

escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos/as 

alunos/as do ensino fundamental; 

6.2) promover, com o apoio da União, a oferta do Ensino Fundamental público em 

tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos/as alunos/as na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual 

ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo;  

6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa municipal de 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, 

bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem 

como de produção de material didático e de formação de recursos humanos para a 

educação em tempo integral 

6.4) garantir através de programa, a educação integral para os alunos da Modalidade de 

Educação Especial, assegurando o atendimento educacional especializado nas salas de 

recursos multifuncionais; 

6.5) construir e ampliar escolas seguindo os padrão arquitetônico e com mobiliário 

adequado,  em regime de colaboração com a União e o Estado para garantia do 
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atendimento da educação em tempo integral às populações campesinas em 20% 

(vinte por cento) das escolas do campo; 

Meta 7: fomentar a qualidade da Educação Infantil e Ensino Fundamental e todas 

suas etapas e modalidades ofertadas pelo município, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias municipais para 

o IDEB: 

7.1) assegurar no 5º (quinto) ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por 

cento) dos/as alunos/as do ensino fundamental tenham alcançado nível suficiente de 

aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de 

seu ano de estudo e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

7.2) articular entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e promoção social o 

atendimento aos/as estudantes da rede escolar pública municipal ações de prevenção, 

promoção humana e atenção à saúde; 

7.3) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal 

com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação 

seja assumida como responsabilidade de todos. 

7.4) tornar disponível, equipamentos tecnológicos, livros didáticos falados, em braille e 

com caracteres ampliados, para todos os alunos cegos e para os de visão subnormal do 

ensino fundamental; 

7.5) constituir, em colaboração com a União e o Estados, um conjunto municipal de 

indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de 

profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos 

pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões 

relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;  

7.6) induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas municipais da cidade e do 

campo, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as 

dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento 

estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada 

dos/as profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;  

7.7) executar planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade 

estabelecidas nos PPP das escolas e o PPP da Secretaria Municipal de Educação bem 

como estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão 

educacional, à formação de professores e professoras e profissionais de serviços e 

apoio escolar, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria 

e expansão da infraestrutura física das escolas do Sistema Municipal de Educação;  

7.8) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos 

indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às 

escolas municipais, e em regime de colaboração com a União e o Estados, , assegurar a 

contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como 
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os de nível socioeconômico das famílias dos/as alunos/as, e a transparência e o acesso 

público municipal às informações técnicas de concepção e operação do sistema de 

avaliação; 

7.9) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao/à aluno/a, em todo 

Sistema Municipal de Educação, por meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;  

7.10) assegurar em regime de colaboração a todas as escolas públicas municipais água 

tratada e saneamento básico, energia elétrica, acesso à rede mundial de computadores 

em banda larga de alta velocidade, acessibilidade à pessoa com deficiência, acesso a 

bibliotecas, acesso a espaços para prática de esportes e acesso a bens culturais e à arte e 

a equipamentos e laboratórios de ciências;  

7.11) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à 

equalização regional das oportunidades educacionais;  

7.12) implementar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das 

práticas pedagógicas no Sistema Municipal de Educação, inclusive a utilização de 

recursos educacionais abertos, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos/as alunos/as; 

7.13) garantir os conteúdos da história e da cultura afro-brasileiras e indígenas, nos 

currículos e ações educacionais, nos termos da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 

da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das 

respectivas diretrizes curriculares nacionais, no âmbito do município por meio de ações 

colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 

escolares, equipes pedagógicas e com a sociedade civil;  

7.14) consolidar a educação escolar no campo, de populações tradicionais, de 

populações itinerantes e na perspectiva das comunidades quilombolas, respeitando a 

articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o 

desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da 

comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das 

instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 

organização do tempo; a oferta bilíngue da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a 

reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação 

inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação 

especial;  

7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar 

para as escolas do campo e as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os 

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando o 

fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade 

indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para 
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os/as alunos/as com deficiência;  

7.15) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal 

com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação 

seja assumida como responsabilidade de todos; 

7.16) fazer cumprir a Lei do Piso Nacional na sua totalidade, obedecendo 1/3 de hora/aula, 

destinada ao planejamento, estudos e formação  em serviço, a todos os professores(as) da 

Sistema Municipal de Educação, em todas as modalidades e níveis de ensino; 

Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último 

ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 

escolaridade do município e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

8.1) garantir que 100% (cem por cento) do público alvo do ensino fundamental 

matriculados no nono ano e EJA II (Estágio V) em escolas municipais da cidade e do 

campo tenham vagas garantidas no Ensino Médio ofertado pela rede pública estadual; 

8.2) garantir a fruição de bens e espaços público municipais para a promoção da cultura 

juvenil na cidade e no campo, de forma regular, bem como a ampliação da prática 

desportiva, integrada ao currículo escolar da EPJA;  

8.3) criação de Núcleo nas escolas de EPJA para o desenvolvimento de atividades 

culturais/artísticas e esportivas que possam promover a cultura juvenil na cidade e no 

campo; 

8.4) garantir uma equipe multidisciplinar para o acompanhamento e atendimento das 

demandas das escolas de EPJA, bem com a relação mais aprofundada com os 

profissionais que atuam nesta modalidade. 

8.5) garantir a oferta dos níveis do Ensino Fundamental na modalidade EPJA (na 

cidade e campo) no diurno e noturno seguindo uma Proposta Curricular Pedagógica 

Municipal como preconiza as Resoluções do CNE/CEB nº 01 de 5 de julho de 2000 e a 

Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010 na zona urbana e rural em todos os níveis do 

Ensino Fundamental; 

8.6) efetivar um programa de correção de fluxo escolar para público alvo de 18 a 29 

anos que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, considerando as 

especificidades dos segmentos populacionais no turno diurno e noturno nas escolas da 

cidade e do campo; 

8.7) desenvolver as ações no sentido de manter a permanência dos alunos nas turmas 

de EPJA, efetivando assim uma politica municipal de combate a evasão a partir de 

parcerias com outras  secretarias e com a iniciativa privada; 

8.8) implementar projetos de prevenção e combate às drogas em 100% das escolas 

municipais em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria 

Municipal de Saúde, 10º BPM e Guarda Municipal e órgãos governamentais e não 
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governamentais; 

8.9) ampliar e garantir no quadro de profissionais administrativos e técnico-pedagógico 

nas secretarias escolares e setores de coordenação pedagógica conforme o turno de 

funcionamento da modalidade EPJA a disponibilização de um profissional com 

formação especifica para função administrativa e em Pedagogia para atuar no 

acompanhamento e desenvolvimento do trabalho pedagógico da EPJA na escola; 

8.10) elevar o índice de aprovação na EPJA para 95% até 2020, levando em conta as 

“expectativas de aprendizagens” definidas para cada etapa/estágio da EPJA no 

município; 

8.11) melhorar as condições dos materiais didáticos pedagógicos e dos recursos 

didáticos específicos para EPJA, possibilitando a todos os alunos acesso a fardamento e 

material didático adequado a idade, modalidade e necessidades educacionais; 

8.12) ampliar para 85% até a vigência final deste plano o número de matriculas visando 

o acesso dos educandos e educandas oriundos (as) dos Programas de Alfabetização de 

Pessoas Jovens e Adultos na EJA I Est. I, assegurando o acesso, permanência, inclusão 

e sucesso na aprendizagem destes;  

8.13) fortalecer a EPJA na Educação do e no campo a partir do desenvolvimento de 

políticas públicas de auxilio estudantil de incentivo para o acesso e permanência dos 

estudantes; 

8.14) estabelecer critérios para organização das turmas de EPJA levando em conta a 

defasagem idade série, pensando na correção do fluxo escolar; 

8.15) oferecer e ampliar em 90% (noventa por cento) o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) em horário intermediário nos casos específicos para o público da 

educação especial, de19 A 29 anos na EPJA; 

8.16) garantir aos alunos da EPJA o acesso às tecnologias da informação através da 

ampliação e implantação de laboratórios de informática nas escolas e distribuição de 

recursos tecnológicos para todos os alunos da EPJA; 

8.17) promover formação continuada e convênios para Pós-Graduação aos 

profissionais da EPJA, destacando-se a importância da formação básica do Professor e 

do Coordenador Pedagógico para as especificidades do público com licença para 

realização de estudos, sem perdas salariais; 

8.19) implementar e desenvolver programas de acuidade visual e percepção auditiva 

em articulação com Secretaria Municipal de Saúde e outros segmentos da sociedade 

e/ou outros órgãos governamentais, assegurando assim, ao aluno da EPJA,  a 

permanência na escola garantindo a realização de exames médicos e aquisição de lentes 

corretivas ou aparelhos auditivos quando necessário; 

8.20) efetivar e garantir prática itinerantes curriculares para a promoção da Educação 

Ambiental, Relações Étnico-Raciais, Gênero e História de Barreiras na EPJA; 

8.21) efetivar uma política de identidade para incentivar a participação de 100% das 
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escolas nos projetos implementados pela SME para a EPJA; 

8.22) mapear e promover o acompanhamento e monitoramento de busca ativa de 

jovens fora da escola nessa faixa etária pertencentes aos segmentos populacionais 

considerados, identificando os motivos de ausência e baixa frequência para o 

planejamento de uma política que garanta o acesso, permanência e apoio à 

aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) 

estudantes na rede pública regular de ensino em parceria com as áreas de assistência 

social, universidades, saúde e proteção à juventude; 

8.23) promover, em parcerias com as IES, Fórum de discussão, simpósios, congressos 

e seminários para tratar do atendimento escolar aos estudantes da educação de pessoas 

jovens, adultos e/ou idosos e suas especificidades; 

8.24) estabelecer parcerias com as IES para desenvolvimento de estudos e pesquisas 

voltadas para a educação de pessoas jovens, adultos e/ou idosos, visando mapeamento 

e constituição de um banco de dados sobre:  ingresso, permanência, evasão, retenção  e 

acompanhamento do egresso, bem como sobre o processo de aprendizagem das pessoas 

jovens, adultas e/ou idosas; 

8.25) promover , em parceria com as IES, implantação de políticas de permanência dos 

estudantes da EPJA, para minimizar a baixa frequência , evasão e retenção, nesta 

modalidade de ensino; 

8.26) implementar ações colaborativas com as escolas municipais de incentivo a 

recuperação e restauração das matas nativas e ciliares, respeitando-se as APPs e 

Reservas Legais; 

8.27) Inserir as questões ambientais no planejamento escolar da EPJA, para promover a 

preservação do meio ambiente, visando à melhoria da qualidade de vida; 

8.28) Criar estratégias para oferecer com qualidade o Ensino de Pessoas Jovens e 

Adultos na EPJA II – Estágio IV e V de forma que estes alunos matriculem no Ensino 

Médio com conhecimentos prévios para aquele ano que irá estudar; 

8.29) ampliar a oferta da Educação de Pessoas Jovens e Adultos, garantindo o acesso e 

permanência da população campesina mais pobres, negros e não negros declarados; 

8.30) garantir o acesso gratuito dos estudantes campesinos a exames de certificação da 

conclusão dos ensino fundamental;  

 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o 

final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 

50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

9.1) construir e implementar uma Proposta Curricular Pedagógica Municipal para 

Alfabetização de Pessoas Jovens e/ou Adultos, buscando parcerias com programas 
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nacionais e estaduais de alfabetização; 

9.2)  incorporar a Alfabetização de Pessoas Jovens e Adultos como uma etapa da 

EJA I reordenando sua estrutura curricular bem como os espaços e tempos de 

duração; 

9.3)  implementar  projetos de prevenção e combate às drogas em 100% das escolas 

municipais e instituições que promovam alfabetização de pessoas jovens e adultas 

em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal 

de Saúde, 10º BPM, guarda Municipal e órgãos governamentais e não 

governamentais; 

9.4)  efetivar um programa de correção de fluxo escolar para publico alvo acima dos 

15 anos que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, considerando as 

especificidades dos segmentos populacionais no turno diurno e noturno; 

9.5)  realizar chamadas públicas regulares para educação de pessoas jovens e 

adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes 

federados e em parceria com organizações da sociedade civil; 

9.6)  ampliar em 80% o número de matriculas visando o acesso dos educandos e 

educandas oriundos (as) dos programas de alfabetização de pessoas jovens e 

adultas na escolarização básica - EJA I Est. I -, assegurando o sucesso e a 

continuidade dos estudos destes; 

9.7)  garantir o AEE - Atendimento Educacional Especializado (AEE)  os estudantes 

jovens e adultos e/ou idosos de programas de alfabetização em horário 

intermediário nos casos específicos para o público da educação especial, até 2020; 

9.8)  promover uma intensa campanha de combate ao analfabetismo na cidade e no 

campo, garantindo a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 

9.9)  garantir aos alunos jovens, adultos e/ou idosos dos programas de alfabetização 

o acesso às tecnologias da informação; 

9.10) promover formação continuada aos profissionais de alfabetização de pessoas  

jovens e adultos, destacando-se a importância da formação básica do Professor;  

9.11) implementar e desenvolver programas de acuidade visual e percepção auditiva 

em articulação com Secretaria Municipal de Saúde outros segmentos da sociedade 

e/ou outros órgãos governamentais, assegurando assim, ao alunos dos programas de 

alfabetização,  condições para a permanência na escola; 

9.12) efetivar programa de Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais, Gênero e 

História de Barreiras no currículo dos programas de alfabetização de pessoas 

jovens e adultas.; 

9.13) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, 

públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da 

jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de 
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alfabetização e de educação de pessoas jovens e adultos; 

9.14) assegurar no primeiro ano de vigência do plano o funcionamento de classes da 

EJA no diurno,  incentivando a inclusão escolar e alfabetização de alunos com 

deficiência; 

9.15) executar em articulação com cursos de graduação em área de saúde, ações de 

atendimento ao/à estudante da educação de pessoas jovens, adultos e/ou idosos; 

9.16) promover capacitação tecnológica para a população jovem e adulta  a partir de 

programas e projetos de extensão das IES; 

9.17) promover o acesso dos jovens entre 15 anos ou mais nos programas de 

alfabetização de pessoas jovens e adultas que residem no campo que ainda não 

foram alfabetizado;   

 

Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de pessoas jovens e adultos, no ensino fundamental, na forma integrada 

à educação profissional. 

10.1) implementar atividades de apoio pedagógico e incentivo profissional ao aluno 

da EPJA em 100% das escolas para diminuir o índice de evasão escolar; 

10.2) expandir as matrículas na educação de pessoas jovens e adultos, de modo a 

articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação 

profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da 

trabalhadora; 

10.3) oferecer cursos profissionalizantes nas escolas que atendem ao público da EPJA 

em parceria com outras instituições e/ou programas, criando mecanismos para 

assegurar a inserção dos estudantes da EPJA no mercado de trabalho após ou 

durante um curso profissionalizante sem interrupção da escolarização básica; 

10.4) garantir aos alunos da EPJA o acesso às tecnologias da informação através de 

laboratórios de informática nas escolas; 

10.5) fomentar e ampliar as oportunidades profissionais aos jovens e adultos com 

deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de 

pessoas jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.6) implantar programa municipal de reestruturação e aquisição de equipamentos 

voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 

educação de pessoas jovens e adultos integrada à educação profissional, 

garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência na escola; 

10.7) estimular a diversificação curricular da educação de pessoas jovens e adultos, 

articulando a formação para a preparação para o mundo do trabalho e 

estabelecendo inter-relação entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, 

da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço 
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pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas; 

10.8) considerar, nas políticas públicas municipais as necessidades específicas dos 

idosos; 

 

Meta 11 –Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. 

11.1) expandir em regime de colaboração as matrículas de educação profissional 

técnica para os alunos da EPJA do Sistema Municipal de Educação, levando em 

consideração a responsabilidade do Instituto Federal e do Estado na ordenação 

territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e 

regionais, bem como a interiorização da educação profissional para as populações do 

campo, na perspectivas das comunidades quilombolas e pessoas com deficiência, 

através de escuta social.  

11.2) apoiar com indicativos sobre as demandas em regime de colaboração com vistas 

a ampliação da oferta da educação profissional nas modalidades médio, pós-médio e 

Proeja na rede federal e estadual de educação. 

11.3) fomentar a nucleação da educação profissional em comunidades do campo, 

oportunizando acesso aos estudantes do nível médio integrado e Proeja (fundamental e 

médio) na esfera federal e estadual de ensino, em parceria com o estado; 

11.4) ampliar parcerias com as instituições públicas e empresas privadas para 

realização de estágios dos cursos de educação profissional, preservando seu caráter 

pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de 

qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao 

desenvolvimento da juventude; 

11.5) estabelecer parcerias na efetivação de programas de reconhecimento de saberes 

para fins da certificação profissional em nível técnico, através das Secretarias de 

Educação, Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria do Municipal do Trabalho e 

Promoção Social; 

11.6) fomentar parcerias para ampliação da oferta de matrículas gratuitas de educação 

profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa 

com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade (Sistema “S” - Senai, Senar, 

Sesc, Senac. Sebrae); 

11.7) provocar a institucionalização do sistema de avaliação da qualidade da educação 

profissional técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas, através das 

comissões de avaliação em parceria com o Conselho Municipal de Educação; 

11.8) fomentar a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais dos alunos 

concluintes da EPJA (nível Ensino Fundamental) municipal para que o seu acesso na 

educação profissional técnica de nível médio, garanta também sua permanência, 

inclusão e sucesso na aprendizagem, mediante a adoção de políticas afirmativas para o 

acompanhamento assistido dos educandos considerando suas especificidades, na forma 
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da lei; 

Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público. 

12.1) oferecer em parcerias com as IES, cursos preparatórios para inserção dos 

estudantes de 18 a 24 anos no Ensino Superior;  

12.2) fomentar a oferta de cursos de licenciatura, prioritariamente nas áreas de 

matemática e ciências, em parcerias com as IES; 

12.3) ampliar parceria com as IES para assegurar realização de estágios curriculares e 

extracurriculares pelos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação em 

100% das escolas da rede. 

Meta 13 – Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema 

de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no 

mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

13.1) fomentar a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por 

meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e 

necessidades das redes de educação básica municipal, de modo a permitir aos 

graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico 

de seus futuros alunos/as, combinando formação geral, educação para as relações 

étnico-raciais, além de prática didática; 

Meta 14 – Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 

25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

14.1) criar parcerias com as IES, para promover ações de formação na pós-graduação 

stricto sensu para profissionais efetivos/concursados da educação que já tenham 

concluído o processo de estágio probatório do Sistema Municipal de Educação, 

garantindo  100% de afastamento para os estudos; 

14.2) garantir, para no mínimo 30% (trinta por cento) do quadro de profissionais 

efetivos/concursados da educação do Sistema Municipal de Educação, afastamento 

para especialização stricto sensu (mestrado e doutorado) com  direito a licença para 

estudo regulamentado pelo Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério, 

sem prejuízos de suas vantagens e vencimentos obedecendo a critérios quantitativos 04 

professores a cada 02 anos até atingir a meta dos 30%, garantindo a permanência desse 

profissional no Município no prazo dobrado equivalente ao tempo em que esteve 

afastado para fins de estudos” 

14.3) promover a valorização, reconhecimento e condições de trabalho, além da 
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efetivação de concurso público voltado para profissionais egressos dos cursos de 

licenciatura em áreas específicas; 

14.4) expandir o financiamento ao profissional efetivos/concursado da educação 

(professor e coordenador pedagógico) para curso de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado  e doutorado), bem como garantia de sua liberação a ser regulamentada pela 

Lei do Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério do município;  

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, no prazo 

de 1 (um) ano de vigência deste PME, política municipal de formação e 

valorização dos profissionais da educação, assegurado que todos os professores e 

as professoras da educação infantil, ensino fundamental e modalidades EPJA  e 

campo, possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

15.1) criar parcerias em regime de colaboração com as IES,  para promover formação 

inicial e continuada de todos os profissionais da educação do Sistema Municipal de 

Educação; 

15.2) garantir o financiamento municipal da política de implementação de programas 

específicos para formação de profissionais da educação para as escolas do campo, na 

perspectiva das comunidades quilombolas, itinerantes e para a educação especial; 

15.3) incluir e ampliar em regime de colaboração, nas universidades públicas, 

formação específica, em níveis de graduação e pós-graduação, para formar pessoal 

especializado em educação especial, estabelecendo uma maior articulação com o 

Sistema Municipal de Educação; 

15.4) promover, em parcerias com as IES assessorias e Fórum de discussão sobre 

gestão, avaliação e currículo escolar; 

15.5) assegurar a efetivação de uma política municipal aos professores com formação 

em nível médio, estimulando todos os professores a participarem da formação inicial 

de licenciatura plena em nível superior; 

15.6) assegurar  no Estatuto do Magistério do Servidor Publico Municipal e no Plano 

de Carreira e Remuneraçãodo Pessoal do Magistério, um  1/3 da carga horária para 

planejamento, estudos e pesquisa aos profissionais de educação que atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental nas escolas da cidade e do campo; 

15.7) criar, a partir da aprovação deste PME, programa de formação continuada 

destinado ao pessoal de apoio (merendeira, serviço gerais, porteiro, vigilante) e técnico 

administrativo que atuam nas escolas da cidade e do campo;  

15.8) garantir ao longo da vigência deste PME, cursos de formação continuada com 

temas específicos sobre a educação das pessoas com deficiência e educação do campo, 

na perspectiva da integração social; 

15.9) ampliar periodicamente, o acervo educacional, contendo obras literárias e 
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resultados de pesquisas na área educacional, para que o professor e a equipe de apoio 

pedagógico possam utilizar essas informações para  melhorar continuamente sua 

prática, bem como, bem como, a construção e/ou adequação de espaços físicos nas 

escolas para salas de leitura; 

15.10) fomentar em parceria com as IES programa permanente de iniciação à docência 

a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de 

profissionais para atuar no magistério da educação pública municipal; 

15.11) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível 

superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos profissionais da 

educação municipal de outros segmentos que não os do magistério; 

15.12) fomentar parceria com as IES a reforma curricular dos cursos de licenciatura e 

estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do/a 

aluno/a do Sistema Municipal de Educação, dividindo a carga horária em formação 

geral, formação na área do saber e didática específica e incorporando as modernas 

tecnologias de informação e comunicação, além das demandas do Sistema Municipal 

de Educação; 

 

Meta 16 – Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e 

garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada 

em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

16.1) fomentar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e 

coordenadores pedagógicos e demais profissionais efetivos/concursados da educação 

pública municipal;  

16.2) prever no orçamento anual, via PPA e LDO,  financiamento de cursos de 

formação continuada a todos os profissionais da educação municipal em sua área de 

atuação; 

16.3) estabelecer parcerias com  as Instituições de Ensino Superior que ofereçam 

cursos de licenciatura específica em Educação do Campo, garantindo assim que os 

profissionais que  atuam nesta modalidade possam ter formação inicial e continuada; 

16.4) promover formação continuada aos profissionais da EPJA, do Campo e da 

Educação Especial, destacando-se a importância da formação básica do Professor e do 

Coordenador Pedagógico; 

16.5) promover curso de pós-graduação (especialização) lato sensu para os professores 

concursados que atuam em turmas de EPJA e Educação Especial, dando condições de 

licença para formação continuada Sctrictu Senso sem perdas na remuneração 

(afastamento remunerado para cursar mestrado e doutorado); 

Meta 17 – Valorizar os(as) profissionais do magistério da rede pública de 
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educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 

deste PME. 

17.1) constituir fórum municipal permanente com representação da secretaria de 

educação, planejamento, finanças e sindicados de professores e trabalhadores em 

educação para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial 

profissional nacional para os/as profissionais do magistério público da educação 

pública municipal;  

17.2) acompanhar a evolução salarial por meio de indicadores obtidos a partir da 

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios – PNAD, periodicamente 

divulgados pelo IBGE;  

17.3) garantir no município a implementação de políticas de valorização dos/as 

profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional; 

17.4) assegurar aos profissionais da educação que atuam na escola do campo todas 

pecuniárias estabelecidas no Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do 

Magistério e Estatuto do Magistério do Servidor Publico do Município de Barreiras; 

17.5) garantir a remuneração do (a) Professor(a) e do Coordenado(a) Pedagógico(a) 

respeitando o índice de repasse do FUNDEB, ajustado anualmente, excepcionalmente 

no mês de Janeiro como determina ao Lei do Piso Nacional; 

17.6) garantir ao professor e coordenador pedagógico, quando na sua aposentadoria, a  

incorporação das gratificações e  vantagens ao salário base, dando ao mesmo o direito 

de aposentar com seu salário real, bem como a criação de um fundo municipal de 

previdência que garanta aos servidores Professores e Coordenador Pedagógico 

aposentados o reajuste anual equivalente aos da ativa; 

 

Meta 18 – Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência e/ou reforma de 

planos de carreira para os(as) profissionais da educação básica e superior pública 

de todo o Sistema Municipal de Educação e, para o plano de Carreira dos(as) 

profissionais da educação básica pública municipal, tomar como referência o piso 

salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do 

art. 206 da Constituição Federal. 

18.1) implementar, no âmbito do município, a reforma do Estatuto do Magistério do 

Servidor Publico Municipal e do  Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do 

Magistério para os/as profissionais do magistério da rede publica municipal, 

observados os critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com 

implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único 

estabelecimento escolar;  

18.2) prever, no Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério dos/as 

profissionais da educação do Município, licenças remuneradas para qualificação 
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profissional em nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado);  

18.3) instituir programa de acompanhamento do professor e da professora iniciante, 

supervisionado por profissional do magistério com experiência de ensino, a fim de 

fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação do/a 

professor/a ao final do estágio probatório; 

18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e na 

perspectiva das comunidades quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas 

escolas;  

Meta 19 – Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas municipais, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

19.1) criar estratégias de articulação e interação no Sistema Municipal de Educação 

para garantir a execução dos programas e projetos; 

19.2) ampliar e fortalecer os programas de apoio e formação aos/às conselheiros/as dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de 

alimentação escolar, dos conselhos escolares e de outros e aos/às representantes 

educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas; 

19.3) constituir  um fórum de educação no âmbito do Município    para 

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do PME, a cada dois anos, com o 

intuito de coordenar as conferências municipais bem como efetuar a execução deste 

PME;  

19.4) fortalecer os grêmios estudantis, assegurando apoio técnico-pedagógico, 

inclusive, se for o caso, construir e/ou adequar os espaços para o pleno funcionamento 

na instituição escolar;  

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 

comunitários de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo;  

19.6) estimular a participação e a consulta na formulação dos projetos político-

pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares por 

profissionais da educação, alunos/as e familiares; 

19.7) institucionalizar processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nas instituições escolares; 

19.8) garantir no Sistema Municipal de Educação a eleição permanente de gestores 

escolares, em caso de nomeação, que sejam respeitados os mesmos critérios de 

formação; 
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19.9) criar condições e fortalecer as ações de todas as coordenações da secretaria 

municipal de educação para que possam implementar, acompanhar e monitorar todos 

os programas/ projetos definidos em planejamento do sistema. 

19.10)  definir metas de expansão, estrutural, pedagógica e técnico-administrativa do 

Sistema Municipal de Educação, em todos os seus segmentos (creche, educação 

infantil, fundamental I e II, e educação de jovens e adultos, campo e especial); 

19.11) estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para implementação 

de programas com objetivo de reduzir a violência escolar; 

19.12) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 

ampliação e reestruturação do Sistema Municipal de Educação, por meio da instalação 

de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 

atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de recursos 

humanos; 

19.13) realizar a manutenção periódica (anualmente) das escolas da cidade e do campo 

do Sistema Municipal de Educação; 

19.14) garantir apoio financeiro para a formação aos/às conselheiros/as dos conselhos 

de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação 

escolar, dos conselhos escolares e de outros e aos/às representantes educacionais em 

demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas municipais;  

19.15) regularizar, a implementação da lei nº 910 de 27 de Julho de 2010, o fundo fixo 

de caixas para despesas nas instituições Escolares; 

19.16) assegurar a participação ampla dos Conselhos Municipais e representantes da 

sociedade civil no processo de construção do Plano Plurianual; 

19.17) assegurar nas escolas públicas a aplicação LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias cada ano para garantir o processo educacional; 

19.18) assegurar a efetivação da Gestão Democrática, associada á critérios técnicos, 

conforme o Decreto Municipal que garante a eleição de Diretores das Escolas 

Municipais, ás condições dignas de trabalho autonomia e incentivo financeiro com 

gratificação de 50% a 100% de gratificação do cargo; 

 

Meta 20) Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do 

País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% 

(dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, 
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etapas e modalidades da educação básica ofertada pelo município, observando-se as 

políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata da capacidade de atendimento e do 

esforço fiscal do município, com vistas em atender suas demandas educacionais à luz 

do padrão de qualidade nacional;  

20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da 

contribuição social do salário-educação;  

20.3) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do 

parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com a 

redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, a transparência e 

o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, 

especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de 

transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e 

controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação - MEC, a 

Secretarias de Educação do Município e o Tribunal de Contas da União, do Estado e 

dos Município;  

20.4) organizar um grupo de estudo no prazo de 01 (um) ano da vigência deste PME, 

para acompanhar a implantação  do Custo Aluno-Qualidade Inicial - CAQi, 

referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e 

cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao 

processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a 

implementação plena do CAQi;  

20.5) fomentar em regime de colaboração a implementação  do Custo Aluno Qualidade 

- CAQi como parâmetro para o financiamento da educação de todas etapas e 

modalidades da educação básica ofertadas pelo município, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos 

em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da 

educação pública municipal, em aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-

escolar, alimentação e transporte escolar;  

20.6) aprovar uma Lei de Responsabilidade Educacional do Município, assegurando 

padrão de qualidade nos níveis e modalidades da educação básica ofertadas pelo 

município, aferida pelo processo de metas de qualidade e por institutos oficiais de 

avaliação educacional; 

20.7) aperfeiçoar a gestão do Sistema Municipal de Educação e das escolas de forma a 

otimizar os recursos repassados vias transferências voluntárias. 

 

Fonte: Comissões Representativas e Grupo Colaborativo do PME 



194 
 

 

7.3. Mobilização da Sociedade para a Elaboração do PME 

Todo processo de mobilização do PME de Barreiras, se configura como um processo 

histórico e de anseio de toda comunidade educacional. Assim, a partir de 2013, e em meio ao 

processo de conclusão do Projeto Político Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação 

de Barreiras, através da parceria e assessoramento do Programa PROAM do governo do 

Estado da Bahia, deu-se inicio a elaboração do Plano Municipal de Educação. 

Assim, através da Portaria GAB nº 048/2013 cria-se a uma comissão para coordenar a 

elaboração do PME denominado de Grupo Colaborativo composto por: Coordenador: Cosme 

Wilson Ferreiras de Carvalho; Secretária Executiva: Kilza Mayana Mariani Passos de 

Souza; Membro: Márcia Rasia Figueiredo; Membro: Francisco Cleiton Alves; Membro: 

Adalto de Araujo Soares; e, Membro: Jorge Luiz Silva Pereira. 

 Esta comissão assumiu o compromisso durante dois anos de prever políticas 

educacionais e fixar objetivos para a educação em todo município, em todos os níveis, etapas 

e modalidades, determinando metas e estratégias a curto, médio e longo prazo. Destacando 

que o Grupo Colaborativo constituiu através de decreto do Gabinete do Secretário quatorze 

Comissões Representativas para assessora e colaborar com a construção da Análise 

Situacional do Município, Análise Situacional da Educação e as Diretrizes, Metas e 

Estratégias. 

A partir da constituição das Comissões Representativas, os membros que 

representavam as diversas esferas da educação no âmbito municipal, foram mobilizando toda 

a sociedade através de encontros, assembleias, grupos de estudos durante o ano de 2014 com 

foco de diagnosticar como estava, como está e como poderemos estar daqui a dez anos a 

educação publica municipal da cidade de Barreiras, sempre ouvindo, consultando, e 

conferindo como seus munícipes anseiam e desejam para a educação.  

Partindo desse processo consultivo e participação popular o percurso de planejar as 

politicas publicas para educação municipal de Barreiras foram sendo sistematizado no projeto 

lei do Plano Municipal de Educação. 

 

7.4. Divulgação do PME 

  

Inicialmente o processo de divulgação ficou no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação, mas depois que foi criado as Comissões Representativas, começa a se divulgar 

entre as varias instituições de educação o processo de elaboração do PME. Em seguida 
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Assessoria Especial de Comunicação da Prefeitura de Barreiras, começa a divulgar as ações 

em torno da Consulta e da Audiência Pública. 

 Em seguida os membros das comissões também começaram a divulgar em meios de 

comunicação como rádio, jornais escritos e mídias de rede sociais, como meio de mobilizar 

seus pares para as discussões em torno do PME. 

 

7.5. Consulta e Audiência Pública 

Inicialmente com foco no processo de sistematização final do PME e elaboração da 

minuta do projeto de lei do PME foram organizados dois momentos de caráter de participação 

popular; a Consulta e a Audiência Pública. 

Assim, o projeto da Consulta e Audiência Pública sobre o Plano Municipal de 

Educação, buscou consolidar para a cidade de Barreiras-BA, o objetivo promover uma 

consulta e uma audiência publica sobre as diretrizes, metas e estratégias para o 

desenvolvimento da educação, visando melhorias nos setores administrativos, estruturais e 

pedagógicos. 

Nesse sentido, a gestão educacional enfatiza que a base de um Projeto Político-

Pedagógico, estabelecido em um PME deve primar-se-á pelo o desenvolvimento pleno do 

ser humano, enquanto instituição social, de forma participativa, estruturada, integral, e 

crítica, com relevância no universo de pessoas, recursos e processos, busca-se a sintonia e 

qualidade.  

Para elaboração e organização de uma Consulta e uma Audiência Pública 

utilizamos de uma metodologia participativa com empenho coletivo de todos os sujeitos 

que compõem a Comissão Colaborativa e as Comissões Representativas, e também toda a 

equipe de funcionários da Secretaria Municipal de Educação de Barreiras-BA. Já a 

Audiência Pública foi coordenada pela Comissão Colaborativa que criou uma Comissão 

Representativa especifica para coordenar a logística do evento, com apoio da Assessoria 

Especial de Comunicação da Prefeitura Municipal, sem perder o foco e o caráter legal onde 

o gestor municipal juntamente com o secretário de educação apresentaram para sociedade 

o produto-processo o PME de Barreiras. 

Foi pensando nessa perspectiva, que a educação é concebida como uma necessidade 

vital para a humanização do homem enquanto sujeito político e social. A partir dessa 

vertente, a equipe da Comissão Colaborativa do PME, na cidade de Barreiras planejou de 

forma coletiva vivências na qual os sujeitos deverão manifestar suas impressões, olhares e 
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concepções sobre as diretrizes, metas e estratégias municipais das politicas publicas da 

educação para uma vigência de dez anos, garantida através do projeto de lei. 

Acredita–se que a participação não é apenas um instrumento para a solução de 

problemas da gestão educacional municipal, mas, sobretudo, uma necessidade fundamental 

do ser humano. O processo de vivências durante a Consulta e Audiência Pública buscou 

caminhar e consolidar a condição, o sentido de pertencimento e o empoderamento dos 

sujeitos participativos da política administrativa da educação municipal. A solidificação do 

futuro e construção de uma cidade educadora onde a escola é da gente dar-se-á numa 

sociedade participativa. 

O planejamento participativo garantiu para esta Consulta e Audiência Pública a 

implicação na relação dos elementos e conjuntos coerentes e operantes que compõem os 

aspectos teóricos-metodológicos da elaboração de um PME reunidos sob um único princípio –

Escola da Gente - e pela qualidade na educação pública municipal fundamentada através da 

Gestão Democrática e Participativa. 

Acreditamos que este trabalho de consulta coletiva e participativa sobre o PME foi 

uma bússola para atingir todas as metas nele proposta e implantar uma nova ordem nos rumos 

da educação do município. Para tanto, muitas leituras, desejos e idéias foram condensadas, 

dando corpo à construção da participação e autonomia como principio da gestão democrática 

na cidade que conclama e inclui todos os munícipes no principio educativo da Escola da 

Gente. 
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8. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

PME 

Parafraseando o personagem literário Sherlock Holmes de autoria de Conan Doyle, 

“meu caro Watson, você vê muitas coisas, mas observa muito pouco”, nos conduz a tecer 

neste PME a proposta de criação do Comitê de Acompanhamento, Monitoramento e 

Avaliação do PME, como perspectiva de monitorar e avaliar durante os dez anos de vigência 

do plano. 

É importante destacar que o monitoramento e avaliação são práticas inerentes à gestão 

publica municipal, e o PME é um documento lei “que vê, diagnóstica e propõe muitas coisas”, 

mas o tempo dedicado a essas questões constitui-se em maior garantia da realização de suas 

diretrizes, metas e estratégias proposta, assim faz-se necessário um planejamento “que 

observe mais” com foco no monitoramento e avaliação do processo. 

Entretanto, é preciso desconstruir o conceito burocrático de condição de controle e 

limitação do trabalho expresso no termo monitoramento. Pois o ato de monitorar e avaliar 

para Luck (2013, p. 52) é um encaminhar para o “assessoramento e acompanhamento para a 

melhoria das práticas educacionais”. 

A preocupação com o monitoramento e a avaliação corresponde à dedicação ao 

alcance da efetividade das ações educacionais promovida mediante ações 

observadas, analisadas e acompanhadas em relação ao atendimento das necessidades 

educacionais da comunidade escolar e objetivos estabelecidos para tal fim. Volta-se 

para a garantia da adequação de meios, para a realização efetiva dos objetivos 

educacionais, dentre os quais o uso do tempo, dos recursos e das competências. A 

relação entre a produção de resultados pretendidos e os meios despendidos para a 

sua efetivação são o foco da prática integrada de monitoramento e avaliação. 

(LUCK, 2013, p. 65) 

 

Portanto, o ato de uma gestão em monitorar e avaliar é necessário para um 

acompanhamento contínuo, passo a passo. Esse processo nos leva a refletir sobre a questão do 

PME observando como as ações estão sendo efetivadas e também acompanhar como algumas 

ações não promovem resultados, apesar do tempo e de recursos. 

Assim, destacamos que o papel do Comitê de Acompanhamento, Monitoramento e 

Avaliação do PME, visa acompanhar e identificar vários aspectos como: 

 

i) desvios de rumos em relação ao planejado; ii) dificuldades eventuais e inesperadas 

ocorrentes no processo de implementação; iii) como e quando ocorrem; iv) 

alternativas para se poder promover correções necessárias, imediatamente à sua 

ocorrência da necessidade e enquanto são pequenas as dificuldades, de modo a 

garantir os melhores resultados possíveis. (LUCK, 2013, p. 38) 
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A partir desses aspectos faz-se necessários a gestão da educação municipal juntamente 

com o Conselho Municipal de Educação efetive um cultura do planejamento participativo nas 

instituições publicas de educação, tendo como um dos instrumentos de gestão democrática o 

processo de monitoramento e avaliação para intervir e contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem de nossas escolas municipais na cidade e no campo. 

 

Portanto, esse processo envolve de forma interativa a expressão, de comunicações, 

intervenções, atividades e gestos, tanto de alunos como de professores, com seus 

métodos de intervenção educacional, a fim de que se verifique o que contribui e o 

que deixa de contribuir para o processo de aprendizagem, o que é necessário reforçar 

e o que é necessário mudar. (LUCK, 2013, p. 40) 

 

O conjunto de perspectivas que o Comitê de Acompanhamento, Monitoramento e 

Avaliação do PME apresenta destaca-se, portanto, porque a implementação de um processo 

de monitoramento e avaliação, visa promover a organização sistêmica da educação proposta 

por este PME. Para Luck (2013, p. 45) assim, “é identificado como condição fundamental que 

torna mais efetiva a gestão escolar e seu trabalho educacional”. 

Todavia o Sistema Municipal de Educação de Barreiras é responsável por promover a 

melhoria contínua de suas ações e resultados pela busca da qualidade social da educação. Para 

tal, os programas de monitoramento e avaliação de suas práticas promovem constituir-se em 

estratégias de gestão para acompanhá-lo e assessoramento baseados em conhecimentos 

objetivos e específicos da realidade educacional da cidade de Barreiras. 

Outro encaminhamento do Comitê de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação 

do PME é promover a avaliação em rede como responsabilidade da gestão pública municipal 

de Barreiras. Avaliação em rede dentro do Sistema Municipal de Educação a ser 

acompanhada pelo comitê visa refletir que a avaliação também é um ato político, e não 

somente uma peça técnica do processo. Portanto a avaliação em rede também contribui para a 

sistematização da avaliação institucional (interna e externa) em todo o Sistema Municipal de 

Educação desde a Secretaria Municipal de Educação, PME até as escolas da cidade que educa 

e inclui seus munícipes. 

 
 Avaliações de redes de ensino seriam mais eficazes se planejadas e conduzidas no 

nível dos municípios pelos conselhos municipais de educação. A unidade deve ser o 

município e não a federação ou o Estado. Isso não impede estes últimos de 

conduzirem suas avaliações de escala, mas não com o propósito de avaliar uma 

escola ou suas salas de aula. Os conselhos deveriam regular os processos de 

avaliação das redes de educação básica, estruturando uma política de avaliação 

global para o município. (FREITAS et al, 2014, p. 47) 
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Assim, o Comitê de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do PME, além de 

monitorar e avaliar o PME, poderá juntamente com o Conselho Municipal de Educação 

promover princípios e passos indicadores e operacionais da avaliação em rede para todo o 

Sistema Municipal de Educação, dentre eles a promoção do Fórum Municipal de Educação. 

Partindo dessa perspectiva a partir da aprovação do PME pela Câmera Municipal de 

Barreiras e sancionado pelo poder executivo como Lei Municipal um Comitê de 

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do PME deverá ser constituído com todo 

suporte técnico e logístico da Secretaria Municipal de educação, seguindo as seguintes 

orientações: 

 A composição dos membros já no primeiro ano de vigência do PME, será 

escolhida entre os membros do Grupo Colaborativo e das Comissões 

Representativas, constituindo-se dos seguintes representantes: Secretaria 

Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, Sindicado dos 

Professores, Educação Superior, Câmera Municipal de Vereadores, Secretaria 

Municipal de Administração e/ou Planejamento ou Finanças, com decreto 

publicado em Diário Oficial; 

 Construir a proposta de trabalho e o regimento de funcionamento do comitê; 

 Reconstituir no prazo de cinco uma nova comissão que deve da continuidade 

aos trabalhos do comitê por um prazo de mais cinco anos; 

 Promover um amplo trabalho de divulgação dos trabalhos e resultados do 

processo de monitoramento e avalição do PME; 

 Deverá assumir a função de promover a Conferencias Municipal de Educação 

prevista no projeto de Lei do PME, bem como efetivar um Fórum Municipal de 

Educação. 
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APENDICE 

APÊNDICE A: Regimento Interno da Consulta Pública 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS – ESTADO DA 

BAHIA no uso de suas atribuições e no âmbito do que preconiza a Constituição Federal de 

1988, na LDBEN 9.394/96 art. 11º, o Plano Nacional de Educação - Lei 13.005/2014 e o 

Parecer do Conselho Municipal de Educação nº 05/2014 que cria o Sistema Municipal de 

Educação.  

RESOLVE: 

1º.  Homologar o Regimento Interno da Consulta Pública do Plano Municipal de Barreiras. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2º. A Secretaria Municipal de Educação juntamente com a Comissão Colaborativa 

responsável de coordenar a elaboração do Plano Municipal de Educação, criada pela Portaria 

GAB. Nº 048/2013, Art. 6º, que trata sobre Consulta Pública enquanto mecanismo 

participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a qualquer interessado, com a 

possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo objetivo é subsidiar decisões 

governamentais, institui o presente Regimento Interno da Consulta Pública sobre o Plano 

Municipal de Educação (PME) do Município de Barreiras-Bahia, com o intuito de fixar 

procedimentos capazes de efetivar a melhor mediação dos trabalhos inerentes ao ato. 

Parágrafo único.  A Consulta Pública de que trata este Regimento Interno será realizada em 

01 de junho de 2015, dás 14h00min até as 20h00min. 

Art. 3°. A Consulta Pública tem por finalidade apresentar à sociedade civil e política os 

resultados do processo de elaboração dos objetivos, diretrizes, metas e estratégias no âmbito 

municipal, organizado como projeto de Lei a ser encaminhado para Câmara Municipal de 

Vereadores. 

§1°. A Consulta Pública tem como objetivo democratizar, conferir transparência e assegurar a 

participação popular, incluindo a sociedade civil e política, órgãos públicos responsáveis pelo 

tratamento das questões debatidas, entidades e comissões representativas da sociedade e de 

setores interessados nas áreas objeto das discussões, bem como todo e qualquer cidadão que 
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se interesse pelo assunto, conforme princípios estabelecidos na Constituição Federal da 

República de 1988. 

§2°. A Consulta Pública será realizada com exposições orais, na forma disciplinada neste 

regulamento, sendo facultada apresentação de perguntas orais. 

§3º. A Consulta Pública terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de 

comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local. 

§4º. A publicidade da Consulta Pública deve ocorrer com ampla divulgação de seus resultados 

e a disponibilização do conteúdo das exposições. 

Art. 4º. O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá: 

I – data, horário e motivo da Consulta Pública; 

II - nome legível; 

III – nº do documento de identificação; 

IV – segmento a que pertence; 

V - assinatura. 

Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a Consulta Pública, em 

local acessível. 

CAPÍTULO II 

DA CONDUÇÃO DA CONSULTA 

Art. 5º. A Consulta Pública será presidida pelo Secretário de Educação, ou por pessoa 

designada, com o apoio da Comissão Colaborativa e todos os membros nomeados para as 

Comissões Representativas do PME. 

Art. 6º. São prerrogativas do Secretário Municipal de Educação ou pessoa designada: 

I – realizar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da respectiva Consulta 

Pública, ordenando o curso das manifestações; 

II – decidir sobre a pertinência das manifestações; 

III – dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da respectiva 

Consulta Pública, bem como sua reabertura ou continuação, quando conveniente, de ofício ou 

a pedido de algum participante; 

IV- alongar o tempo das elocuções, quando considere necessário e útil; 

V – apresentar os membros da comissão colaborativa. 

VI – presidir a cerimonia de abertura e encerramento. 

Art. 7º. São atribuições da Comissão Colaborativa do PME: 
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I – organizar a logística e funcionamento da consulta pública; 

II – divulgar e convidar toda a sociedade civil, educacional e política e órgãos públicos 

responsáveis a participarem da audiência; 

III – coordenar a socialização em assembleia geral as vinte metas e estratégias municipais no 

final da consulta; 

IV – apresentar a composição das comissões representativas: REPRESENTATIVA DO 

FINANCIAMENTO: REPRESENTATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL; 

REPRESENTATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL; REPRESENTATIVA DO ENSINO 

MÉDIO; REPRESENTATIVA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL; REPRESENTATIVA 

DO ENSINO SUPERIOR; REPRESENTATIVA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E SUAS 

RURALIDADES; REPRESENTATIVA DA EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, 

ADULTOS E/OU IDOSOS; REPRESENTATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; 

REPRESENTATIVA DA ECOPEDAGOGIA; REPRESENTATIVA DA DIVERSIDADE, 

DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E AS QUESTÕES 

DE GENÊRO; REPRESENTATIVA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO; DA FORMAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO; E, REPRESENTATIVA DAS QUESTÕES SÓCIO-

EDUCATIVAS. 

Art. 8º. São atribuições das Comissões Representativas do PME: 

I – coordenar a apresentação do diagnóstico situacional elaborado pela respectiva comissão 

bem como as diretrizes do Plano Municipal de Barreiras, as vinte metas do Plano Nacional de 

Educação e as estratégias no âmbito municipal; 

II - inscrever os participantes que manifestarem interesse em pronunciar-se, de acordo com a 

ordem das solicitações; 

III - controlar o tempo das intervenções orais dos participantes inscritos nas audiências de até 

05 minutos; 

IV - registrar o conteúdo das intervenções; 

V- sistematizar as informações; 

VI - elaborar a ata da respectiva Consulta Pública; 

VII – arquivar a documentação produzida da respectiva Consulta Pública. 

 

Parágrafo único. Fica determinado que a Comissão Colaborativa do PME acompanhará toda 

a Consulta Pública, garantindo a legitimidade do processo, fazendo cumprir o presente 

regimento, destacando um dos membros da referida Comissão para elaboração da respectiva 

ata geral da Audiência Pública. 

CAPITULO III 

DOS PARTICIPANTES 
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Art. 9º. Será considerado participante da Consulta Pública qualquer cidadão ou cidadã, sem 

distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com o processo de discussão DO 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Art. 10º. São direitos dos participantes: 

I - manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da Consulta 

Pública, respeitando as disposições previstas neste Regimento; 

II - debater as questões tratadas no âmbito da Consulta Pública 

Art. 11º. São deveres dos participantes: 

I - respeitar o Regimento Interno da Consulta Pública; 

II - respeitar o momento, tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição; 

III - tratar com respeito e civilidade os participantes da Consulta Pública e seus 

organizadores; 

IV – assinar a lista de presença, conforme previsto no art. 4° deste regimento. 

Art. 12º. É condição para a participação oral na etapa do franqueamento da palavra, a prévia 

inscrição. 

Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores. 

Art. 13º. A inscrição deverá ser realizada após a apresentação do relatório do diagnóstico 

situacional da comissão especificamente após apresentação dos blocos de estratégias 

conforme metas, através de ordem de inscrição, encerrar-se-á, após a exposição de cada meta. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA 

Art. 14º. A Consulta Pública terá a seguinte ordem: 

I - Apresentação do Regimento Interno da Consulta Pública pela Comissão Colaborativa; 

II – Exposição dos trabalhos conforme art.º 8º deste regimento através dos 14 grupos de 

estudos coordenados pelos os membros das comissões representativas no turno vespertino no 

dia 01 de junho de 2015;  

III – Assembleia Geral de socialização das estratégias do Plano Municipal de Educação no 

turno noturno no dia 01 de junho de 2015; 

IV– Encerramento. 

Art. 15. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro com o 

acompanhamento da assessoria de comunicação social da prefeitura municipal. 
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Art. 16. Concluídas as exposições e as intervenções, o Secretário de Educação ou pessoa 

designada dará por concluída a respectiva Consulta Pública. 

Art. 17. Ao final da Consulta Pública será lavrada ata que será subscrita pelo Secretário de 

Educação ou pessoa designada e pelos representantes da Comissão Colaborativa, devendo ser 

anexadas a estas as listas de presença ao projeto de Lei a ser encaminhado para Câmera de 

Vereadores. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a 

respectiva Consulta Pública serão analisadas e contempladas, quando forem pertinentes, no 

processo de Elaboração/ Adequação do Plano Municipal de Educação. 

Art. 19. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário, Barreiras– Bahia, em 29 de maio de 2015 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B: Programação da Consulta e da Audiência Pública 

1º MOMENTO: CERIMONIAL DE ABERTURA – 01 de junho de 2015 

ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

Credenciamento 14:00h até as 

14:15min. 

Campus IX da UNEB 

Apresentação do Regimento Interno da 

Consulta Pública 

14:20min. 

Abertura Oficial pelas Comissões 14:30min. 

2º MOMENTO: CONSULTA POPULAR DO DOCUMENTO-BASE– 01 de junho de 2015 

ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

Consulta Popular da Comissão Representativa do 

Financiamento. 
14:50min. as Campus IX da UNEB 

Consulta Popular da Comissão Representativa da 
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Educação Infantil. 16:30min. 
Consulta Popular da Comissão Representativa do Ensino 

Fundamental. 

Consulta Popular da Comissão Representativa do Ensino 

Médio. 

Consulta Popular da Comissão Representativa da 

Educação Profissional. 

Consulta Popular da Comissão Representativa do Ensino 

Superior. 

Consulta Popular da Comissão Representativa da 

Educação do Campo e suas Ruralidades; 

Consulta Popular da Comissão Representativa da 

Educação de Pessoas Jovens, Adultos e/ou Idosos. 

Consulta Popular da Comissão Representativa da 

Educação Especial. 

Consulta Popular da Comissão Representativa da 

Ecopedagogia. 

Consulta Popular da Comissão Representativa da 

Diversidade, das Relações Étnico-Raciais, Educação 

Quilombola e as Questões de Genêro. 

Consulta Popular da Comissão Representativa da Gestão 

da Educação. 

Consulta Popular da Comissão Representativa da 

Formação e Valorização do Magistério. 

Consulta Popular da Comissão Representativa das 

Questões Sócio-Educativas. 

3º MOMENTO: ASSEMBLÉIA DE SOCIALIZAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PME– 01 

de junho de 2015 

ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

Assembleia de Socialização coordenada pela 

Comissão Colaborativa 

17:00h. até as 

19:30min. 

Auditório do CETEP 

4º MOMENTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 09 de junho de 

2015 

ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

Audiência Pública  14:00h Quadra de Esporte do 

CESCJ 

APÊNDICE C: Minuta do Projeto de Lei do PME 

MINUTA DO PROJETO DE LEI Nº -----------, de 12 de junho de 2015 

 

Aprova o Plano Municipal de Educação – PME do Município de 

Barreiras-Ba, em consonância com a Lei nº 13.005/2014 que trata do 

Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art.1º É aprovado o Plano Municipal de Educação – PME, com duração de 10 (dez) 

anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do 

disposto no art. 214 da Constituição Federal.  
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Art. 2º São diretrizes do PME: 

 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 do ensino; 

 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; e 

 X - promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

 sustentabilidade socioambiental. 

 

Art. 3º As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ser cumpridas no prazo da 

vigência do PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias 

específicas.  

Art. 4º O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do 

Município deverão ser formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações 

orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME, a fim de 

viabilizar sua plena execução.  

Art. 5º O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB será utilizado para 

avaliar a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento escolar apurados pelo 

censo da educação básica, combinados com os dados relativos ao desempenho dos 

estudantes apurados na avaliação nacional do rendimento escolar ou outro índice que 

venha sucedê-lo.  

Parágrafo Único - Estudos desenvolvidos e aprovados pelo MEC na construção de 

novos indicadores, a exemplo dos que se reportam à qualidade relativa ao corpo docente 

e à infraestrutura da Educação Básica, poderão ser incorporados ao sistema da avaliação 

deste plano. 

Art. 6º O Município, em articulação e integração com o Estado, a União e a sociedade 

civil e política, procederá à avaliação periódica de implementação do Plano Municipal 

de Educação de Barreiras e sua respectiva consonância com os planos Estadual e 

Nacional. 

§ 1º O Poder Legislativo, com a participação da sociedade civil e política,  organizada e 

por intermédio da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, Conselho 

Municipal de Educação e Comitê Municipal de Acompanhamento, Monitoramento e 

Avaliação do PME, acompanharão a execução do Plano Municipal de Educação. 
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§ 2º A primeira avaliação do PME a ser feita pelo Comitê Municipal de 

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do PME, realizar-se-á durante o 

segundo ano de vigência desta Lei, cabendo à Câmara de Vereadores aprovar as 

medidas legais decorrentes, com vistas às correções de eventuais deficiências e 

distorções. 

§ 3º O Conselho Municipal de Educação e o Comitê Municipal de Acompanhamento, 

Monitoramento e Avaliação do PME, deverá; 

I – Acompanhar a execução do PME e o cumprimento de suas metas 

II – Promover a Conferência Municipal de Educação 

§ 4º A Conferência Municipal de Educação realizar-se-á com intervalo de até 4 anos 

entre elas, com intenção fornecer de elementos para o PNE e também refletir sobre o 

processo de execução do PME. 

Art. 7º Caberá ao gestor municipal à adoção das medidas governamentais necessárias 

para o alcance das metas previstas no PME. 

Parágrafo Único. As estratégias definidas no anexo desta lei não eliminam a adoção de 

medidas adicionais em âmbito local ou de instrumento jurídicos que formalizem a 

cooperação entre os entes federados. 

Art. 8º O Município elaborou o seu PME em consonância com as diretrizes, metas e 

estratégias, previstas no PNE, Lei nº 13.005/2014. 

§ 1º O Município demarcou em seu PME estratégias que: 

I - Asseguram articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais e 

culturais; 

II- Consideram as necessidades específicas da população do campo e perspectivas para 

as comunidades quilombolas, comunidades itinerantes, assegurando a equidade 

educacional e a diversidade cultural; 

III- Garantem o atendimento das necessidades especificas na educação especial, 

assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades; 

IV- Promovem a articulação intersetorial na implementação das politicas educacionais. 

Art. 9º A partir da Lei aprovada do PME, o Município deve aprovar a lei especifica 

para instituir o seu Sistema de Educação (já aprovado pelo Conselho Municipal de 

Educação através do Parecer nº 05/2014 de 18/09/2014), disciplinando a gestão 

democrática pública no prazo de 2 anos, contando da publicação dessa lei. 

Art. 10 Os Poderes do Município deverão empenhar-se em divulgar o Plano aprovado 

por esta Lei, bem como na progressiva realização de suas metas e estratégias, para que a 

sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. 
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Art. 11 Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o poder 

executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, sem prejuízos das prerrogativas desse 

poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período 

subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo 

decênio. 

Paragrafo Único: O município deverá constituir uma comissão e/ou Grupo 

Colaborativo para elaboração do plano municipal subsequente já no oitavo ano de 

vigência desse PME. 

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário. 

Barreiras-Bahia, 02 de fevereiro de 2016. 

 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 

Prefeito de Barreiras em Exercício 

 

 

 

 

APENDICE D: Memorias e Registros da Caminhada de Construção do 

PME 

 


