
Educação
Política educacional na Região
Metropolitana de Belo Horizonte
Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva

74

u-o

cJ

o
o,

Unia política educacional para
a educação básica na Região
Metropolitana de Belo 1-lorizonte
(RMBH) deve levar em conta a
complexidade resultante da
diversidade geográfica, popu-
lacional, econômica e cultural.
Para se pensar políticas públicas
eficientes, principalmente, nas
áreas da educação, saúde, cultura,
lazer, esporte e assistência social,
há que se assentar sobre um
profundo conhecimento de cada
região, de sua população e de suas
necessidades.

O quadro atual de políticas
educacionais na RvlBH é também
bastante diversificado, tanto no
que diz respeito a políticas para a
educação pública, corno no que
diz respeito à política educacional
da rede privada. Por este perfil,
não temos a pretensão de compor
uma fotografia da educação
metropolitana em todas as suas
dimensões.
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Unidade Municipal de Educação Infantil
tUmei) do Bairro Castelo

Preferimos apresentar algumas
breves consi(lerações sobre a
política educacional da rede
I)ri'l(la e da rede pública
estadual. Concentramos nossa
avaliação em alguns aspectos da
política educacional admi-
nistrada pela Prefeitura de Belo
Horizonte (1131-1). Várias ini-
ciativas da área educacional de
131-1, com provada mente, já se
tornam referência e poderão
contribuir com avanços rIa
educação, em outros municípios
nossos vizinhos.

A rede privada oferece um
conjunto de escolas religiosas e
laicas que atendem à elite,
situadas nas regiões mais centrais
e as que atendem à classe média,
situadas em bairros mais dis-
tantes. Entre as escolas privadas
leigas há algumas que atendem
frações das classes populares. A
política educacional (lestas
escolas, eIfll)oril com algumas
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exceções, está voltada para a
preparação do aluno relativa ao
ingresso no curso superior.
mantendo a mesma proposta
educacional que há cerca de 100
anos orientava a implantação das
escolas secundárias no Brasil.

A rede estadual mantém em
Belo 1-lorizonte 254 escolas que
oferecem a educação básica,
sobretudo, a educação fundamen-
tal, orientada por urna política
educacional que ao longo dos
anos, apresenta uma (lescon-
tinuidade de ações e uma
continuidade de diretrizes, o que
impede de se desenvolverem
projetos e/ou programas que
efetivamente possibilitem a
melhoria da qualidade das
escolas.

Reconhecendo que as
iniqüidades sociais não são dadas
naturalmente e que, as mesmas
sao evitáveis, o Governo Munici-
paI de Belo Horizonte vem, ao
longo dos últimos dez anos.
fazendo investimentos nas suas
políticas urbanas e sociais,
buscando a inversão do prio-
ridades, no sentido de orientar as
políticas públicas para a redução
das desigualdades sociais e o
combate à exclusão social.

No que se refere à educação,
o município destina 30% do
orçamento municipal à ma-
nutenção e ao desenvolvimento
da Educação Infantil, Ensino Fun-
damental, Ensino Médio. Edu-
cação de Jovens e Adultos e Bolsa
Escola.

O Projeto Escola Plural
implementado como diretriz de
política educacional, na rede
Municipal de Educação, a partir
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Instalações da Umei do Bairro Castelo:

qualidade de primeiro mundo, que já se
torna referência em educação pública

j1SI1rI1
ii

ii

de 1995, e assumido como
programa de governo, propõe
Unia nova ótica na discussão da
educação fundada na noção do
direito, aluando em três eixos
básicos para garantir o direito de
todos à ediu:ação: acesso, per-
manência e qualidade.

Acesso
A universa li zação da educaçãofundamental é uma das metas

perseguidas pelo governo de Belo
Horizonte, que tem realizado
grandes investimentos para
gara n t ir o acesso de i udas as
crianças às escolas de ensino fun-
damental. Belo Horizonte foi a
primeira cidade do Brasil a incluir
as crianças de seis anos na escola
fundamental, a partir de 1998.

Hoje, não existe mais em BH
o problema de falta de vagas e
todas as crianças e adoles(:entes
têm garantido o seu direito à
educação Fundamental. São quase
190 mil alunos, atendidos nas 182
escolas municipais. O acesso à
escola tem sido garantido com a
construção de prédios, com o
transporte escolar (a PBH

transporta mais de 5.000 alunos
diariamente), com o Cadastro Es-
colar eficiente e ágil, feilo através
dos Correios e usando a tecno-
logia do geoprocessamento (os
pais vão aos Correios em agosto,
cadastram seus filhos e em
dezembro recebem u iii a carta
indicando a escola em que eles
terão de matriculá-los).

O Ensino Médio é oferecido
em 27 escolas. O município
mantém o mesmo número de
vagas desde 1996. uma vez que
não há financiamento para
investimento do município neste
nível de educação. A PBH
colabora com o Estado na
ampliação do número de vagas
neste nível de ensino, cedendo
salas em seus prédios escolares
para que o Governo estadual
implante escolas dentro do
Programa 2° Endereço.

A oferta da Educação Infantil
pelo Poder Público Municipal
caracteriza-se pelo atendimento
na Rede Pública Municipal e em
Instituições Filantrópicas e
Com unitárias conveniadas com a

P1311. A rede Municipal conta com
13 escolas de Educação Infantil e
45 escolas de Ensino Fundamen-
tal: com turmas de Educação
Infantil e 18 Unidades Municipais
de Educação Infantil (IJmnei's),
muitas concluídas e algumas em
fase de conclusão.	 75A Rede Municipalimicipal de Ensino
de Belo Horizonte, atenta aos
direitos constitucionais (Cons-
tituição Federal, art. 208, III) - das
pessoas com deficiência e, acre-
ditando na potencialidade destes
sujeitos, defende o princípio da
escola inclusiva. Isto significa
garantir educação de qualidade
para todos com acesso ao
conhecimento, à aprendizagem e
as experiências sócio-culturais
em escolas regulares. Alunos
surdos, cegos e com diferentes
especialidades físicas e mentais
freqüentam escolas regulares da
rede municipal.

A Política de Inclusão
propicia o convívio de todos
respeitando as diferenças e
potencial idades de cada uni. o
que amplia as possibilidades de
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desenvolvimen to e aprendizagem.
Algumas ações de inclusão vêm
sendo desenvolvidas: investimento
na formação de professores e
funcionários; criação do Centro de
Apoio Pedagógico para Aten-
dimento às Pessoas com
Deficiência Visual; articulação
intersetorial entre Educação,
Saúde, Assistência Social e demais
órgãos e setores da sociedade civil
e cio Poder Público; mais inves-
timento na adequação arquitetônica
do espaço escolar.

Permanência e qualidade
Até a década de 80 as escolas

públicas que compõem os
sistemas estaduais e municipais
de educação no Brasil tinham em
sua história a prática de exames
de admissão que selecionavam
aqueles que
deveriam fre-
qüentar	a
escola,	um
sistema de
avaliação que
reprovava e
contribuía para
a não aprendi-
zagem, para a
evasão, para a
expulsão, acen-
tuando as desigualdades. A
reprovação e a evasão nas escolas
brasileiras, até a década de 80, eram
de 60%. A escola pública não era
para todos, apenas para aqueles que
sem muito esforço conheciam ou
se adaptavam à gramática escolar.

O Projeto Político-Pedagógico
Escola Plural, buscando a
inclusão e permanência do aluno
na escola e sua aprendizagem,
propôs uma intervenção coletiva
mais radical na estrutura do
sistema escolar, reconhecendo
que ensinar exige risco, com-
promisso com o diálogo, rejeição
a qualquer forma de discri-
minação e reflexão crítica sobre
a prática.

A Escola Plural pressupõe que
o aluno e a aluna têm direito a
tinia formação contínua e inin-
terrupta e, para tanto, é preciso

que a escola organize de forma
mais flexível e coletiva seus tem-
pos e espaços. A substituição da
estrutura seriada pela estrutura de
ciclos de idade proporciona a
vivência adequada a cada idade
de formação. Assim. a Escola Plu-
ral está organizada em três ciclos:
1° Ciclo (da infância) - de 6 a 8/9
anos; 2" Ciclo (da pré-ado-
lescência) - de 9 a 11/12 anos; 30

Ciclo (da adolescência) - de 12 a
14/15 anos.

Para garantir a permanência
das crianças em risco social na
escola, foi criado em 1996, o
Programa Bolsa Escola que, desde
dezembro de 2001, administra
também o Programa Bolsa Família
do Governo Federal. E uma
iniciativa pioneira no Brasil e

considerado uma referência em
programas de transferência de
recursos com fins educacionais.
São atendidas as famílias com
renda por capita mensal igual ou
inferior a R$75,00 (US$25,86);
com dependentes na faixa de O a
15 anos: residentes no município
de Belo 1 lorizonte há, no mínimo,
5 anos.

O Bolsa-Escola Municipal
atende 11.500 famílias que
recebem, cada uma, R$ 168.00
(USS57.93). Além de repassar o
benefício financeiro, este pro-
grama faz o acompanhamento
sócio-educativo dos grupos
envolvidos, por meio de reuniões,
visitas domiciliares e cursos de
ai falmt i zação de adultos e de
formação profissional.

A rede Municipal de Ensino de
Belo Horizonte conta com 10.019

professores contratados por meio
de concurso público, sendo que
90,6% (lestes têm nível superior
e recebem por habilitação,
independentemente do nível de
atuação, o que estimula a busca
por uma formação mais quali-
ficada.

A política de formação im-
plantada pela PBH garante: tempo
remunerado na jornada de traba-
lho para formação continuada em
serviço; participação em cursos,
congressos, seminários nacionais
e internacionais por meio (1H
compra cio vagas pela PBH;
licença rem u nerada para estudos(lOS
de mestrado e doutorado:
progressão na carreira por meio de
especialização, mestrado e
doutorado ou pela avaliação de

desempenho;
composição do
quadro de do-
centes da escola
a partir do
número	de
turmas,	na
proporção de
1.5 (professor!
turma).	Isso
significa tttit, se
uma escola tem

10 turmas, ela conta com 15
professores para organização de
acordo com as necessidades cios
alunos.

Em 1991 foi criado o Centro
de Aperfeiçoamento dos
Profissionais da Educação
(CAPE), com o objetivo es-
tratégico de assegurar aos tra-
balhadores em educação o direito
à formação. A política de
formação de professores é um
investimento que tem por
princípio a valorização profis-
sional e também a melhoria cia
qualidade na educação. Só em
2004, foram investidos mais de
quinhentos mil reais em formação
de professores, além dos 70
professores liberados com
vencimentos, por no mínimo dois
anos, iim cursarem mestrado ou
doutorado (isto significa um

"Hoje não existe mais em BH o problema de
falta de vagas e todas as crianças e
adolescentes têm garantido o seu direito à
educação fundamental. São quase 190 mil
alunos, atendidos nas 182 escolas municipais.
O acesso à escola tem sido garantido..."

Desafios Metropolitanos
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investimento de R$ 1,5
milhão 1H11' ano).

Prioridade para a
educação infantil
I'ara a ampliação das

vagas na Educação
Infantil, a partir de
2003, l)USCOU-Se ga-
rantir a qualidade
criando a carreira de
Educador Infantil. Foi
realizado concurso para
os cargos; e as unidades
já existentes foram
adequadas com mo-
biliário, novos espaços
físicos e equipamentos
apropriados às ne-
cessidades da educação
infantil. 'l'anihém foi
qualificado o aten-
dimento em todas as
instituições conve-
niadas, procedendo-se
ao chamamento público.

Outro investimento na qua-
lidade, iniciado em 2000, é a
formação em nível médio,
modalidade normal, para os
profissionais não habilitados que
atuam na rede conven lada
(Curso de Formação dos
Educadores da Infância - CFEI),
realizado por meio de uma
parceria com a Secretaria de
Estado da Educação e Secretaria
Municipal de Educação, através
do CAPE.

Investi ti -se também nas
bibliotecas escolares, e na doação
de mais de cem mil mochilas para
todos os alunos de 4 a 11 anos,
com todo material escolar, dois
livros de literatura e dois gibis,
para os alunos adquirirem o
hábito (Ia leitura. A P1111 investe
na uso da Tecnologia da
Informação na Educação, visando
à estruturação e à integração das
atividades e processos da
Educação, tendo como eixos a
Gestão da Informação e o
Trabalho Pedagógico.

primeiro eixo refere-se à
garantia de unia i nfra-estru t tira
tecnológica e sistema de in-

formação integrados. Já o eixo
relacionado ao Trabalho pe-
dagógico busca colocar a
tecnologia da informação a
serviço do processo educativo,
com o foco no trabalho peda-
gógico com o aluno, na formação
dos profissionais da educação e
no acesso à informação e serviços
à comunidade. Todas as escolas
da rede municipal estão sendo
conectadas à Internet de banda
larga e mais de 60 já têm
laboratórios de informática.

Para melhorar a materialidade
da escola, sessenta escolas foram
reformadas em 2004, 45 quadras
de esportes estão sendo cobertas
e foram adquiridas mais de dez
mil carteiras escolares.

A permanência do aluno na
escola e a melhoria da qualidade
da educação também são tra-
balhadas na relação com as
famílias: o projeto educativo da
escola deve ser amplamente
discutido e pactuado cern os
alunos e seus familiares. ()s
membros da família devem ser
esclarecidos sobre as com-
petências que o aluno construiu O

e as que não conseguiu construir e
sobre o que será feito para que ele
possa desenvolvê-las.

As respostas e alternativas
construídas coletivamente para
atender às dificuldades dos
alunos devem ser registradas,
analisadas com as famílias e
discutidas com o aluno, para que
ele esteja consciente (10 seu
processo escolar e se torne sujeito
do seu aprendizado.

Inclusão, dignidade, cida-
dania, só saem do papel e viram
vida real com conhecimento,
paixão, curiosidade, acolhimento.
E isto que buscamos na cons-
trução de urna escola pública
onde todos aprendam.

Maria do Pilar Lacerda
Almeida e Silva é secretária

municipal de Educação em
Beto Horizonte

Pátio da Umei do Castelo
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Após dez anos de
implantação, o projeto da Escola
Plural, adotado pela Prefeitura de
13010 horizonte (PBH), passa por
revisão. Em 2002 e 2003, toda a
rede municipal se envolveu no 110
Congresso Político Pedagógico da
Rede Municipal de Ensino (RME).
A partir de plenárias e confe-
rências, pais, alunos, educadores
e funcionários debateram os
problemas e desafios da Escola
Plural.

Os maiores problemas
identificados durante o congresso
diziam respeito ao currículo (o
quê e como ensinar) e sobre a
avaliação. Também no segundo
semestre cio 2002, o prefeito
Fernando Pimentel resolveu
corajosamente incluir os alunos
da rede rio Sistema Mineiro de
Avaliação da Escola Pública
(SIMAVE), metodologia de
avaliação da aprendizagem
implantada pelas universidades
federais de Juiz de Fora (IJFJI") e
de Minas Gerais (IJIMG).

Mais de 26.000 alunos, cio 20
Ciclo, do 30 ciclo e do 30 ano do
Ensino Médio fizeram provas de
leitura e interpretação de textos.
Os resultados mostraram que 30%
dos alunos da RiME apresentavam
sérias dificuldades (lo leitura e
interpretação.•

Fonte: Secretaria Municipal
de Educação
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Resoluções da PBH, a partir do 110 Congresso RME
e dos resultados do SIMAVE:

1.Criar o Projeto de Ação Pedagógica, destinando R$ 16 milhões
para investimento em projetos pedagógicos. Cada escola escreveu
seu projeto que foi aprovado em assembléia escolar e
acompanhado pela SMED.

2.Mudar a forma de acompanhar as escolas, criando um grupo que
reune profissionais do Centro de Formação, da Gerência de
Politica Pedagógica e das regionais, para um acompanhamento
cotidiano e sistemático das escolas, dinamizando o atendimento a
cada escola.

3.Permitir a retenção ao final do ciclo, caso o aluno não tenha
adquirido as competências e habilidades necessárias a cada ciclo
(no final de 2003, 3.760 alunos do 1°, 20 e 3° Ciclos foram retidos e
ficaram em 2004 nas turmas projetos ou nas turmas de tempo
integral, para aprenderem o que não conseguiram aprender
durante o ciclo).

4.Criar o projeto de alfabetização de adolescentes, meninos e
meninas que chegaram ao 3° Ciclo sem dominarem a leitura e a
escrita. Estes jovens, no tempo da escola seriada, estariam fora
da escola e não poderiam ser acompanhados. Agora, sabemos onde
eles estão, quem são e quais suas dificuldades. A Prefeitura criou
um grupo de profissionais - composto por professores da rede e
agentes culturais - que acompanha estes alunos. Após as aulas
normais da sua escola, eles participam do projeto de
alfabetização, são buscados em casa ou na escola, recebem
merenda, material escolar e participam de atividades culturais e
acadêmicas.

5.0 Centro de formação dos Professores - CAPE - criou um núcleo
de formação de professores alfabetizadores, que trabalha
profundamente com as escolas e os professores, principalmente do
1° ciclo, que é o ciclo da alfabetização. Hoje não se aceita que
nenhum aluno da rede saia do 1° Ciclo sem ler ou escrever.

6.Em janeiro de 2004, a PBH realizou 1° Congresso de
Alfabetização da Rede Municipal, no Minascentro. A PBH investiu
mais de R$ 200 mil para realizar cinco conferências e mais de 40
mini-cursos para 1.500 professores da RME se atualizarem sobre o
debate mundial que ocorre sobre como se aprende a ler e a
escrever.
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Seminário "Região Metropolitana"
As primeiras discussões que precederam a

Emenda Constitucional n° 65 foram registradas no
dia 28 de maio de 2003. durante o seminário "Região
Metropolitana - Desenvolvimento e Integração",
promovido pelos deputados petistas Roberto
Carvalho e Chico Simões. Naquele momento, os
parlamentares chamaram a atenção para o que -
conforme eles já previam - seria o grande tema
institucional dos próximos anos: um novo modelo
de gestão para as regiões metropolitanas (RMs)
brasileiras.

O Seminário contou com a participação de
diversas autoridades em planejamento urbano. que
chegaram a um consenso quanto à necessidade de
se estabelecer novas formas de gerenciamento das
regiões metropolitanas. O novo modelo deveria criar
mecanismos para que as RMs sejam capazes de
cumprir o papel de prol1I 1 soras do desenvolvimento
social sustentável, com eficiência, nas questões
ligadas ao uso do solo, telefonia, abastecimento e
serviços essenciais.

Durante o evento, representantes do Governo
Estadual e da união mostraram-se preocupados com
o assunto. Apontaram, por exemplo, que o Governo

Federal criou o Ministério das Cidades (MCid). A
nova Pasta tem em sua estrutura a Secretaria
Nacional de Programas Urbanos. Em Minas, já existe
a Superintendência de Assuntos Metropolitanos,
vinculada à recém-criada Secretaria de Desen-
volvimento Regional e Política Urbana. Os titulares
(lesses dois órgãos - Raquel Rolnik e Fernando de
Castro participaram do seminário.

"Hoje em dia, as regiões metropolitanas estão
desarticuladas e qualquer ação depende da boa
vontade dos prefeitos", analisou, à época, o prefeito
de Belo Horizonte, Fernando Pi mente!, outro
convidado para o seminário. Preenchendo esta la-
cuna, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 411
2003), de autoria compartilhada pelos deputados
Roberto Carvalho e Chico Simões, criou um novo
ordenamento para a gestão das RMs no Estado. Após
muita discussão com  socie(la(le e ter-se tornado
até mesmo alvo do debate democrático em
audiências públicas. a PEC recebeu apoio amplo. Foi
aprovada e promulgada, na forma da Emenda
Constitucional 11°65, em novembro de 2004 e entrou
imediatamente em fase de regulamentação, na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
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