
AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS E A EDUCAÇÃO 
- PARTE I



1.    A educação e o desenvolvimento nacional no Brasil

No Brasil a educação está se tornando um direito de fato.

Desde o governo do presidente Lula, afirma-se no Brasil uma política educacional voltada a garantir o direito 
à cultura e ao conhecimento à crianças, jovens e adultos superando as concepções e práticas neoliberais que 
deixaram raízes em todos os níveis e modalidades da educação brasileira.

Raízes que se estruturaram sob orientações caracterizadas pela diminuição do estado no que se refere ao 
financiamento da educação, por uma crescente transferência de responsabilidades, especialmente para os 
municípios, por meio dos processos de municipalização. Em relação às escolas, por meio de um discurso que 
aparentemente fortaleceu a autonomia, e, ainda, por uma forte centralização de orientações que diminuiu ou 
impediu o acesso aos processos de criação do conhecimento. Essas concepções pretenderam reduzir o pa-
pel das unidades educacionais ao de reproduzir conhecimentos de maneira a assegurar o mínimo aos tra-
balhadores e aos seus filhos.

Essas orientações buscaram subtrair das escolas seu papel de criação e difusão cultural a partir de mecanis-
mos de indução previstos nas políticas federais. No mesmo sentido esse ideário procurou instrumentalizar 
e circunscrever a participação das comunidades educacionais e da sociedade aos seus interesses e objetivos 
ao invés de fortalecer a cidadania promovendo e incentivando o debate e o acompanhamento das políticas e 
planos municipais, estaduais e nacional de educação.

Ampliar a matrícula do ensino fundamental regular de oito anos, como fez o Governo Fernando Henrique 
com o FUNDEF, sem dúvida foi um indicador positivo, entretanto, sem uma ação aliada à qualidade, à 
permanência na escola e à continuidade dos estudos, não foram garantidos. O Brasil continuou ostentando o 
título de campeão da repetência, entre os quarenta e um países avaliados pela Unesco e OCDE. Em 2001, am-
argou o título de pior educação básica do mundo, no Programa Internacional de Avaliação (PISA), mantendo 
índices elevados de analfabetismo e de evasão na educação básica.

Assim, o Governo FHC organizou um Programa com metas e ações de universalização e de crescimento da 
matrícula no ensino fundamental, com resultados previamente garantidos, uma vez que estavam ao sabor das 
decisões tomadas e mantidas em nível internacional.1

1Nota: Neste sentido é importante resgatar o fato de que se tratava de um fenômeno internacional, ou seja, 
além daquele governo manter quase inalterados os índices negativos da educação, particularmente àqueles 
voltados para a qualidade, por quase uma década, não foi individualmente o responsável pelo crescimento 
de matrícula do ensino fundamental “regular”, pois esta era uma tendência internacional, na época, que se 
observou desde a década de 70, aprofundada na década de 90

No ensino superior constatou-se a manutenção da seletividade sócioeconômica e a supremacia quantitativa 
das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas sobre as públicas. Esse governo concluiu seu mandato 
tendo aproximadamente 75% das matrículas de nível superior dentro da rede privada de ensino. Em pleno 
século XXI, apenas 1% da população brasileira possuía curso superior, e somente 11,6% dos jovens de 18 a 23 
anos frequentavam este nível de formação.

Entretanto, desde o governo Lula estão sendo desenvolvidas políticas que seguem outra direção: assegurar 
que as escolas e espaços educacionais se tornem espaços de investigação e construção, organização e difusão 
da cultura assegurando a participação das comunidades educacionais e da sociedade no debate, elaboração e 



acompanhamento das políticas públicas na área da educação.

Para que isso acontecesse e continue acontecendo é preciso ampliar o compromisso no sentido de que a es-
cola valorize e tome como referência as características, as potencialidades e as necessidades de seus alunos e 
alunas incorporando-as ao processo pedagógico, particularmente no desenvolvimento do currículo. É preciso 
também que se favoreça a construção de conhecimentos no campo das linguagens, da matemática, das várias 
ciências, das tecnologias (com ênfase na informática), que a população escolar tenha contato com as man-
ifestações artísticas e esteja voltada à construção de valores como a cooperação, a solidariedade, o respeito 
voltados ao exercício de direitos e deveres naturais ao exercício de uma cidadania ativa e à compreensão das 
relações do indivíduo com a natureza, a sociedade, a cultura em tempos e espaços distintos.

Tal concepção, que tem a um só tempo natureza ética e político-pedagógica, pretende assegurar que as dif-
erenças de tempos e ritmos e as características sejam ponto de partida do trabalho em todas as escolas.

Nesse contexto se insere a defesa da igualdade entre homens e mulheres (de gênero), da igualdade racial (ét-
nico-racial), o respeito às opções sexuais de cada um, a busca da resolução de conflitos sem o uso da violên-
cia e a defesa da vida dos homens e do planeta.

É importante ressaltar que, ainda no âmbito da educação básica os mesmos princípios têm orientado a ex-
pansão da educação técnica e tecnológica perseguindo uma formação integral e integrada, com sólida for-
mação geral e uma qualificada educação profissional.

Nessa mesma direção podemos situar o empenho que teve início no governo Lula em assegurar o acesso 
ao ensino superior de qualidade para toda demanda existente, e neste sentido investe tanto nas instituições 
públicas, quanto privadas. O compromisso com a qualidade da educação oferecida no ensino superior e com 
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, no caso das universidades públicas, vem demonstrar 
que a educação tem hoje papel estratégico no desenvolvimento do país.

Dessa maneira, o processo formativo incide na melhoria da qualidade de vida, na humanização da sociedade, 
e pode contribuir para a diminuição das várias formas de violência, para o equilíbrio ambiental e para a mel-
hora das condições nutricionais e de saúde da população.

Nessas eleições é preciso que os programas do PT na área da educação – coerentes com as concepções e 
diretrizes que historicamente o partido tem defendido nos movimentos sociais, parlamentos e governos – 
contribuam o mais possível para a concretização desses princípios, posto que a educação pode incidir na 
melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade, pode contribuir para a superação das formas práticas e 
simbólicas da violência e para a expressão e afirmação das identidades sociais e culturais. Nossos programas 
nessas eleições devem propor políticas, em vez de programas e projetos isolados, que auxiliem na promoção 
do desenvolvimento local sustentável e na afirmação do projeto nacional em curso a partir da formação de 
cidadãos capazes de escolher a justiça social, o aperfeiçoamento da democracia e a participação como vetores 
da transformação do Brasil.

 2.    A educação e o desenvolvimento local sustentável

Os programas de educação que apresentaremos nas cidades devem ter coerência com os programas de desen-
volvimento local a serem apresentados nas eleições. Devem indicar a necessidade de articulação da política 
educacional com as demais políticas sociais no território visando às necessidades da população em cada 
lugar do município. É importante destacar que não existem fronteiras rígidas entre as ações geradas por estas 



políticas, que elas guardam e devem guardar uma vinculação e uma acentuada interpendência para que se 
concretizem plenamente.

Se considerarmos o desenvolvimento como um processo que deve promover a emancipação das pessoas po-
demos considerar, tal qual indicado por Amartya Sem, um dos autores do Índice de Desenvolvimento Huma-
no – IDH, que a expansão das liberdades reais concorre para essa emancipação.

Assim, deveremos considerar que para a promoção e a verificação do progresso de uma nação ou de um 
município será necessário considerar a ampliação dessa liberdade em muitos campos, como objetivo e meio 
do desenvolvimento.

O sentido de desenvolvimento local, tal qual indicado nas Diretrizes do Programa de Governo supõe 
a existência de políticas sociais, econômicas e ambientais, a articulação entre desenvolvimento social e 
econômico, a solidariedade geracional e a participação da sociedade (legislativo, instituições e entidades 
representativas da sociedade civil) na elaboração das políticas promotoras do desenvolvimento local em bases 
sustentáveis.

A educação deve impulsionar a política de desenvolvimento local sustentável e se tornar referência para sua 
consecução de maneira a impulsionar também o desenvolvimento do país. Para tanto além de realizar uma 
política educacional comprometida com a emancipação das pessoas, particularmente no plano cultural, é 
importante que o município, como ente federativo, possa contribuir - por meio do governo eleito e da partici-
pação da sociedade - para o debate sobre o financiamento da educação, sobre a legislação nacional.

O município, integrando e cumprindo o pacto federativo, deve contribuir para a afirmação da política educa-
cional desenvolvida pelo presidente Lula que prevê o envolvimento de todos pela educação. Nessa campanha, 
portanto, não basta que se fale das realizações do governo Lula e Dilma, mas como, no âmbito de cada mu-
nicípio, poderemos contribuir com uma política educacional comprometida com a democratização do acesso 
à educação, com a permanência, com a democratização da gestão e com a qualidade social da educação.

Deve-se fazer a relação entre o programa local e a política nacional de educação. Além disso, durante a 
campanha deve-se mostrar que a educação pode ser mais ampla que a educação formal, sendo realizada no 
cotidiano social e político da construção de um processo de desenvolvimento, por meio de cada segmento 
que forma o coletivo que compõe esta sociedade.

 3.    Os municípios educadores e o desenvolvimento local sustentável

Todo o município tem papel educativo na medida em que se constitui no lugar onde acontecem as experiên-
cias culturais e sociais de centenas de mulheres e homens de todas as idades, cores e raças.

Nos municípios se realiza a produção material e simbólica da sociedade, bem como a sua distribuição (justa 
ou injusta), o acesso ao conhecimento e à tecnologia. No território do município as pessoas se relacionam, se 
deslocam e se comunicam em função de relações sociais, econômicas, políticas e culturais mais amplas que o 
lugar, que só se tornam compreensíveis a partir da sua contextualização no país e da sua história no mundo.

Assim, é no município que se estabelecem as relações de produção e trabalho, onde se conhece o espaço e se 
compreende em que tempos distintos e simultâneos convivem nas sociedades, onde se formam e são difundi-
dos os valores, onde se dão os registros da história social e cultural, onde se desenvolvem as várias formas de 
devoção e os afetos.



As pessoas se educam nos processos vividos nas regiões urbanas, na floresta e nas regiões rurais. Nas eleições 
podemos, contudo mostrar que nossos governos podem contribuir para que essa formação se desenvolva nos 
municípios a partir de ações intencionais de nossos governos voltadas à: valorização e preservação do pat-
rimônio urbano, cultural e natural; realização da saúde em vez da doença; produção do conhecimento; val-
orização das experiências e dos tempos de crianças e idosos; reconhecimento das histórias e identidades das 
várias etnias; descoberta e valorização do papel social de homens e mulheres buscando superar as concepções 
e práticas que valorizam apenas o tempo e a lógica do mercado.

Um município que educa deve estar voltado a difundir e praticar valores como a solidariedade e o respeito 
às necessidades e às possibilidades de cada um, bem como criar as condições para que todos, independente-
mente das distâncias físicas e diferenças sociais, possam exercer plenamente sua cidadania.

Destacamos algumas das iniciativas cuja dimensão educativa podem contribuir para que o município desen-
volva plenamente essa dimensão como conduta e prática em todas as áreas. Por isso, evidentemente, elas não 
precisam ser desenvolvidas com a participação das secretarias, núcleos ou departamentos de educação, mas 
podem contar com seu apoio e colaboração. São elas:

Formação e informação da população voltada à participação em processos de planejamento, dentro das 
várias instâncias abertas à sociedade, como nos vários conselhos municipais ou estaduais, e em iniciativas 
como o orçamento participativo. Nestes espaços levar a população a colaborar com eleição de estratégias de 
ação e definições conceituais com relação a temas como:
Condições de financiamento do município e possibilidades para obtenção e geração de recursos de toda or-
dem; o conhecimento das responsabilidades dos governos municipal, estadual e federal em cada área; os fun-
damentos e as diretrizes das políticas para o município visando evitar o isolamento dos programas e projetos;
Formação para o conhecimento e o registro da história do lugar por meio da cultura material e imaterial;
Ações formativas voltadas ao respeito e à valorização dos idosos e das crianças por meio da afirmação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso;
Formação para a promoção da saúde por meio de ações preventivas como: higiene, hábitos e condições 
alimentares, aleitamento materno, hidratação, ações de prevenção à dengue e ao HIV, entre outras. São 
situações que, sem dúvida, podem ser decisivas para a garantia da vida. É necessário, contudo que esses 
processos de formação não ocorram apenas pela difusão de informações e orientações, mas que se realizem 
em diálogo com os conhecimentos informais, as tradições e as crenças. O mesmo vale para as questões am-
bientais que interferem na saúde da população: o sistema de saneamento que envolve o tratamento do lixo 
(coleta e reciclagem), a canalização de água, o tratamento de esgoto e os processos de drenagem urbana. São 
questões que, com certeza, devem ser encaminhadas levando-se em conta a cultura do lugar;
Ações formativas que tornem compreensíveis as intervenções voltadas a promover melhorias (como eletrici-
dade ou construção de cisternas) nas áreas não urbanas, ou obras públicas e privadas nas cidades para que a 
população possa acompanhar o significado das ações para a vida dos (as) cidadãos (ãs);
Ações formativas articuladas à formação profissional visando à promoção do desenvolvimento econômico 
no âmbito local. Além do valor do conhecimento, da cultura, da tecnologia e da formação profissional (in-
cumbências específicas das secretarias municipais de educação, em conjunto com as secretarias do trabalho 
e da ciência e tecnologia, onde houver, sobre as quais falaremos a seguir) para a qualificação do trabalho e da 
produção é importante que se desenvolvam ações de natureza formativa que contribuam com o desenvolvi-
mento econômico tais como: investigação sobre as vocações econômicas locais e regionais visando orientar a 
realização de cursos de formação profissional e investimentos em áreas estratégicas para o município; ações 
formativas visando assegurar a efetividade dos programas complementares de renda, e de programas como 
microcrédito, criação de redes de solidariedade por meio de iniciativas associativas, banco do povo etc.



Ações formativas voltadas à tomada de consciência acerca das relações do indivíduo com a natureza e com o 
ambiente voltadas à sustentabilidade e à qualidade de vida.
Ações formativas voltadas à promoção e afirmação da igualdade de gênero, racial e étnica;
Ações formativas voltadas ao respeito às opções sexuais;
Ações formativas voltadas para a afirmação dos direitos humanos e à resolução de conflitos sem o uso da 
violência.
 
Um município que educa deve buscar assegurar que as unidades educacionais se ocupem dos temas da 
cidade sem com isso fragmentar o currículo e as experiências educacionais. Por ser a escola um espaço onde 
as pessoas se encontram sistematicamente para atividades relativas à produção de conhecimento, ela pode 
facilitar a discussão sobre inúmeras questões com os alunos, seus pais ou responsáveis e os educadores. Mas, 
isso deve ser feito com rigor, sob a orientação das equipes pedagógicas e das secretarias municipais de edu-
cação de modo a não banalizar a abordagem dos temas, e do próprio currículo. Como discutiremos à frente 
é preciso relacionar temas contemporâneos e/ou temas da vida do município às áreas do conhecimento e às 
experiências dos alunos de modo a não fragmentar as abordagens.

A investigação sobre a história da cidade e do lugar onde fica a escola e sobre suas condições atuais envol-
vendo: canalização de esgotos, abastecimento de água, tratamento do lixo, hábitos alimentares e de higiene, 
situação dos lagos, rios, mares, das florestas e da vegetação, condições de segurança, de laser, são algumas das 
questões que contribuem para a compreensão das condições de realização da saúde, da construção da cultura 
e da promoção. Essas questões podem ser tratadas em várias áreas do conhecimento de maneira articulada e 
planejada com alunos e demais segmentos da comunidade sempre partindo e valorizando suas experiências e 
conhecimentos.

Partindo do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), os programas de atuação de gestão municipal do 
PT devem prever ações no âmbito das três diretrizes já indicadas: Democratização da Gestão da Educação; 
Qualidade Social da Educação e Democratização do Acesso. Para levar a efeito essas diretrizes será necessário 
desenvolver ainda ações no âmbito do planejamento, do financiamento e da gestão da política educacional.

Assim, a necessidade de ampliação das condições de financiamento, o provimento de profissionais, a qual-
ificação e a condição salarial dos educadores e demais trabalhadores em educação, a situação dos prédios, 
salas isoladas e equipamentos escolares, a condição de provimento de materiais, as condições de oferta da 
merenda e transporte escolar, o tempo de permanência dos alunos e a organização das escolas são desafios 
históricos que o Brasil vem enfrentando, de diferentes formas. No mesmo sentido, contribuir com a produção 
e a revisão da legislação voltada para o desenvolvimento da educação, em todas as esferas, requer atenção 
permanente com vistas à superação dos problemas e contradições que ainda persistem em nossa estrutura 
educacional.

 4.    A qualidade social da educação, o plano de desenvolvimento da educação e o desenvolvimento local

Como já indicamos, para o PT o papel social da educação é o de contribuir para que crianças, jovens e adul-
tos construam conhecimentos e valores, com vistas à construção de sua cidadania. Entendemos que tal pro-
cesso de construção deve referir-se ao pensamento científico, filosófico e tecnológico; à expressão e produção 
artística; à educação física; ao desenvolvimento da capacidade de comunicação, especialmente pelo desen-
volvimento da linguagem; ao desenvolvimento de referenciais éticos, a fim de contribuir para a compreensão 
das relações do indivíduo com a natureza, a sociedade e a cultura; ao desenvolvimento de valores como a 
responsabilidade, o respeito, a cooperação e a solidariedade; à capacidade de comunicação e expressão; e ao 
desenvolvimento da criatividade e da afetividade.



Para isso, capacidades como observar, identificar, comparar, relacionar e generalizar são imprescindíveis e se 
constituem em condição para a reflexão e o pensamento crítico. Tal processo de construção supõe que a esco-
la tome como ponto de partida os conhecimentos, as formas de pensar, as experiências e as características dos 
alunos e alunas. Essa concepção define para nós a qualidade social da educação e o sentido de uma educação 
inclusiva, isto é que inclui a todos (as) em termos pedagógicos.

O Partido dos Trabalhadores entende que todo e qualquer cidadão e cidadã tem o direito inalienável de 
tomar contato com todos os campos do conhecimento, resignificá-los e compreender as condições de sua 
produção. Esse direito é um desafio que se apresenta para todos os governos municipais: nas grandes, médias 
e pequenas cidades, nas regiões ribeirinhas ou nas áreas rurais.

Nosso programa deve indicar essa perspectiva, devemos explicar para a população que queremos que as 
crianças, jovens e adultos aprendam a pensar para que eles possam conhecer sempre e que isso é diferente de 
aprender ou apenas deter informação. Queremos que todos construam conhecimentos de acordo com suas 
possibilidades, expectativas e necessidades, por isso a educação que propomos é uma educação inclusiva.

Para formular as propostas é fundamental que partamos do diagnóstico já realizado e das metas do Plano de 
Ações Articuladas – PAR elaborado na maioria dos municípios. Todos os municípios que adeririam ao Plano 
de metas: Todos pela Educação tiveram que elaborar o PAR. Os indicadores fundamentais do PAR são: gestão 
educacional; formação de professores, profissionais de serviço e apoio escolar e condições de trabalho; práti-
cas pedagógicas e avaliação e infraestrutura e recursos pedagógicos.

É importante também que rigorosamente se observe em que medida tem sido possível garantir uma relação 
próxima e coerente entre o PAR e o Plano Municipal de Educação (caso este já tenha sido elaborado pelo 
Poder Executivo Municipal e aprovado na sua Câmara de Vereadores). Em segundo lugar é preciso verificar 
quais são as escolas que elaboraram o PDE – Escola (Plano de Desenvolvimento da Escola) cujos indicadores 
são: gestão; relação com a comunidade; projeto pedagógico; infraestrutura; e que também signifiquem um 
desdobramento do PAR e do PME.

É preciso também verificar qual é a situação do município em relação ao IDEB – Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, e, a partir daí, identificar que ações devem ser planejadas e executadas, seja para superar 
dificuldades, seja para ampliar e dar continuidade a situações de progresso.

De início, vale salientar que os programas devem ter por base um amplo e crítico diagnóstico, e a partir daí 
estabelecer metas de curto, médio e longo prazo de execução, para avançar, tanto em termos do alargamento 
dos conceitos, quanto em relação aos objetivos a serem alcançados.

a)    A elaboração do PDE e/ou Projetos Político Pedagógicos das escolas. A escola é o endereço principal do 
Projeto Político Pedagógico – PPP e/ou do PDE Escola. Estes planos devem estar articulados com a política 
global do município. Um PPP deverá traduzir especialmente um processo dinâmico de construção coletiva, 
processo que terá constante caráter formativo. Para tanto, é indispensável que na escola estejam indissociavel-
mente interligados os momentos de planejamento, execução e avaliação. O diagnóstico do início do ano deve 
se constituir no ponto de partida para as decisões que deverão estar no plano, relativas a cada uma das dire-
trizes da política educacional. Isso significa que as escolas podem pensar ações referentes à qualidade social, 
à democratização do acesso e à democratização da gestão. O plano deve ser construído coletivamente: pelos 
educadores equipe pedagógico, ouvindo-se o Conselho de Escola. Este, por sua vez, deve consultar todos os 
segmentos que o compõe, particularmente alunos, funcionários e pais. O desenvolvimento do plano deve 



ser acompanhado, ao longo do ano, pelos educadores nas reuniões pedagógicas semanais e pelo Conselho de 
Escola. O diagnóstico deve ser o ponto de partida para uma investigação permanente sobre as necessidades, 
dificuldades e possibilidades dos alunos e para o desenvolvimento do currículo. A elaboração do currícu-
lo supõe, também de forma sistemática, realizar escolhas teóricas, metodológicas, de conteúdo e didáticas 
(incluindo-se materiais didáticos e o uso da tecnologia) em função da análise sobre o processo dos alunos de 
todos os anos e ciclos. O trabalho coletivo da escola deve contar com a colaboração das equipes das secretar-
ias durante todo o ano, razão pela qual as secretarias deverão estruturar equipes e dinâmicas para realização 
desse trabalho tal qual já indicado.

b)    A investigação, a gestão pedagógica e a construção de conhecimentos e do currículo.

É importante que não trabalhemos nas escolas apenas com diagnósticos uma vez por ano ou a cada dois 
anos. É importante que trabalhemos com a investigação, especialmente em relação aos processos de apren-
dizagem e aos resultados alcançados por alunos e alunas, bem como se reexamine sistematicamente as dire-
trizes e bases conceituais estabelecidas para desenhar o currículo em desenvolvimento.

Para que as escolas possam construir conhecimentos é muito importante que os educadores compreendam e 
interpretem seus alunos particularmente no que se refere a como desenvolvem a cognição. Tal investigação 
são deve se referir apenas aos alunos que tem uma deficiência. Trata-se de compreender como, dependendo 
do nível de desenvolvimento de cada criança ou jovem, (portanto, desde a educação infantil até o ensino mé-
dio) internalizam as experiências com a família, com seu meio e com os conhecimentos aos quais tem acesso; 
como representam e simbolizam a realidade; como criam, como se comunicam, e se relacionam.

As informações estatísticas que procuram demonstrar o quantum alguém aprendeu sobre algo, a identifi-
cação de questões comportamentais ou a identificação das condições sociais, familiares e culturais dos alunos 
não bastam como indicadores.

Ainda mais quando o diagnóstico demonstra apenas as faltas e problemas e não revela características e possi-
bilidades. As consequências quando os órgãos da educação e as instituições de ensino se ocupam fundamen-
talmente da identificação de ausências é que deixam de reconhecer presenças e, portanto, deixam de realizar 
as mediações necessárias entre os conhecimentos do aluno e aqueles que se pretende eles venham a construir. 
Essa pedagogia que preza prioritariamente o quantum se ocupa da negação em vez da superação de conhec-
imentos e o risco é que tais indicadores se sobreponham, que as visões sobre o (a) aluno (a) se cristalizem e 
que ele (a) não tenha meios para transformar a situação em que está.

Por isso é tão importante afirmar nas políticas e programas a importância da investigação e da avaliação pro-
cessual, que é realizada sistematicamente e que de forma permanente alimenta a prática formativa, como em 
parte está definida no inciso V, do Art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

É importante deixar claro para a população que a avaliação não deve referir-se apenas aos problemas, ela 
deve pautar-se em uma concepção ampla de educação referindo-se também às possibilidades.


