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O FÓRUM DESENVOLVE LONDRINA E A RECEITA CONTRA O AUTOENGANO.

Poucas coisas produzem tanta perplexidade como as dificuldades brasileiras nos assuntos
coletivos. De modo geral, os brasileiros empurram a “coisa social” para autoridades eleitas sem o
verdadeiro debate que conviria fazer, e para qual depois entregam alguma coisa como 40% da sua receita,
sem contestações. Tudo isso numa atmosfera mágica, em que cidadãos auto-hipnotizados julgam o ritual
democrático e a existência de um governo civil suficientes para garantir a eficácia da gestão dos interesses
públicos. A forma substitui o conteúdo. O Brasil é o paraíso do auto-engano.

Mais de um sociólogo já estudou este fenômeno de “pensamento mágico” em povos aborígenes
nas ilhas Salomão, onde nativos, até hoje, agitam contra os céus varetas de madeira, na vã esperança da
descida de aviões americanos com suas preciosas quinquilharias. Como se comprova, para estudar o
mesmo fenômeno, os sociólogos brasileiros só precisariam olhar em volta.

A pesquisa das causas deste comportamento brasileiro é instigante e complexa, mas uma boa
maneira de começar é prestando atenção nas exceções a este quadro, exatamente como a boa prática da
pesquisa econômica que, no lugar de estudar a pobreza, estuda os casos de quem escapou dela. Entre
estas experiências seminais está o Fórum Desenvolve Londrina, uma das raríssimas iniciativas
comunitárias no Brasil, a que se pode dar o epíteto de “cívica”. Digo raríssima, porque se apelidam aqui
iniciativas congêneres de “sociais” e se as deixam perder em falsos e convenientes debates “públicos”
conduzidos pela indústria das organizações não-governamentais.

O relatório que o leitor conhecerá nas próximas páginas é um assombro, menos em função de suas
valiosas conclusões do que pelo fato de, em primeiro lugar, ter sido empreendido. Os cidadãos listados no
relatório, mobilizados apenas por amor à Londrina, trouxeram para si, na medida de suas possibilidades, o
problema do ensino fundamental na cidade.

Durante um ano de trabalho praticamente semanal, ouviram dezoito especialistas em quinze
reuniões técnicas, alguns de renome internacional, estudaram casos de sucesso e analisaram dados sobre
a educação fundamental no município. Este processo chama- se amadurecimento. O resultado final do
esforço é o precioso relatório que segue. Os mais preciosistas verão este ou aquele defeito. Não se deve
levá-los de mais em conta. Afinal, o carro menos perfeito já construído foi certamente o primeiro. Além
disso, um documento desta natureza não deixará de motivar reações que são a própria prova de sua
relevância.

Está aberto o verdadeiro debate sobre a educação em Londrina e este debate não tem mais donos,
agora pertence a todo verdadeiro londrinense.

JOSÉ MONIR NASSER
(Economista, pesquisador e escritor, autor dos livros A Economia do Mais e O Brasil que deu certo, é membro do IPD - Instituto
Paraná Desenvolvimento, onde atua como coordenador técnico dos seminários de Formação de Empreendedores Cívicos.
Ministra cursos, realiza palestras e coordena seminários em todo o país. Atua também como orientador da série “Expedições
pelo Mundo da Cultura”, que integra o Programa Sesi Cultural em todo o Paraná.)

PREFÁCIO I
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UMA INICIATIVA COMUNITÁRIA RELEVANTE

Iniciativas como a do Fórum Desenvolve Londrina mostram que a sociedade brasileira não está
insensível à situação da educação. Durante um ano, o Fórum promoveu debates, palestras e consultas a
especialistas, buscando soluções para melhorar o ensino fundamental de Londrina, uma iniciativa
comunitária relevante, que certamente servirá de base e exemplo para outros municípios.

Para nós, como empresários e como cidadãos, que acompanhamos de perto a questão há muitos
anos, o trabalho realizado pelo Fórum reforçou algumas convicções e provocou uma série de
considerações sobre o papel e a responsabilidade da sociedade civil organizada. É inegável que a vontade
dos cidadãos pode alterar a realidade positivamente, mas também é fato que não basta apenas
encaminhar as soluções às autoridades competentes, é preciso o acompanhamento da sociedade na sua
implantação. E este é o próximo desafio desse Fórum.

O certo é que precisamos multiplicar exemplos como o de Londrina. Temos que fazer em casa a
nossa “lição de casa”, contando com a cooperação de nossos familiares, vizinhos, amigos e colegas de
trabalho. Casa é a localidade onde vivemos, trabalhamos e convivemos. É o nosso município, o nosso
bairro ou a nossa rua. É ali que devemos atuar, pois fica mais fácil propor soluções para problemas que
batem na nossa porta.

Devemos lembrar que a educação é uma dimensão do desenvolvimento local e assim deve ser
encarada por nós que temos interesse em melhorar a nossa vida e os padrões de convivência social da
localidade onde moramos. O importante é não ficar esperando uma solução que venha de cima ou de fora.
Nós já podemos fazer a diferença na nossa localidade, tal como está fazendo o Fórum Desenvolve
Londrina.

Este é um caminho promissor: mobilizada por um processo endógeno de desenvolvimento local,
cada localidade pode se transformar em um novo e poderoso ambiente educativo, potencializando
esforços individuais e coletivos para melhorar o ensino escolar.

Considero, portanto, um privilégio escrever o prefácio deste oportuno documento intitulado
“Ensino Fundamental - Instrumento de Mudança” e espero poder evidenciar a qualidade do trabalho e o
valor da iniciativa levada à frente pelo Fórum Desenvolve Londrina.

RODRIGO DA ROCHA LOURES
Presidente do Sistema FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná)

PREFÁCIO II



Fórum Permanente de Planejamento

Estratégico para o Desenvolvimento

Sustentável de Londrina



APRESENTAÇÃO

VISÃO DE FUTURO

Criado em 2005, o Fórum Permanente de Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento
Sustentável de Londrina (Fórum Desenvolve Londrina), é o resultado da união de entidades e cidadãos
com o objetivo de examinar soluções comunitárias conjuntamente e que acreditam na importância da
participação da população para edificar uma sociedade mais justa e humana.

O Fórum é uma organização civil não partidária que reúne cidadãos de diversas áreas em um
diálogo aberto, pesquisando, construindo consensos, advogando e comandando o desenvolvimento para
melhorar a qualidade de vida e construir uma comunidade melhor no Norte do Paraná.

Seu objetivo é aglutinar a sociedade organizada e mobilizar a comunidade para o desenvolvimento
sustentável de Londrina e região por meio de atividade permanente de prospecção de futuro e
planejamento estratégico.

Uma comunidade ativa e articulada, construindo uma cidade humana, segura e saudável,
tecnologicamente avançada, integrada à região Norte do Paraná e globalmente conectada, com uma
economia diversificada e dinâmica, promovendo o equilíbrio social, cultural e ambiental.

PAPEL DO FÓRUM

• Prospectar o futuro.

• Promover o processo permanente de planejamento estratégico integrado e participativo.

• Criar e manter um ambiente favorável para o desenvolvimento.

Identificar e integrar os projetos estratégicos existentes na comunidade.

• Aglutinar e articular as entidades, promovendo ações para o desenvolvimento de Londrina e região.

• Propor, influenciar, promover e apoiar políticas e iniciativas públicas e privadas de desenvolvimento
sustentável.

• Realizar acompanhamento e avaliação permanente de projetos e ações.

• Ser o guardião da visão de futuro de Londrina.

•

6
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A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EM LONDRINA

Dentro desse contexto, o Fórum Desenvolve Londrina elegeu como seu primeiro tema para
análise a Educação Fundamental em Londrina, baseado no estudo dos indicadores organizados pelo
próprio Fórum, como se pode observar no capítulo Metodologia Aplicada, a seguir apresentado.

Em síntese, o trabalho consistiu em ouvir especialistas e profissionais que atuam no ensino
fundamental, muitos deles diretamente comprometidos com o desenvolvimento de boas práticas
educacionais, buscando identificar os problemas e suas causas, bem como elaborar propostas que
possam verdadeiramente contribuir para a melhoria do ensino fundamental em nossa comunidade.

Fórum Desenvolve Londrina





Metodologia aplicada
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INTRODUÇÃO

ESCOLHA DO INDICADOR A SER ESTUDADO

CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Este estudo enfoca um dos indicadores sobre a qualidade de ensino em Londrina, selecionado do
conjunto organizado pelo Fórum Desenvolve Londrina. Trata-se, portanto, da continuidade do trabalho de
levantamento e publicação de indicadores, que é realizado anualmente e aborda os diversos aspectos da
qualidade de vida no município. Este tipo de trabalho tem como pressuposto metodológico o
aprofundamento do grau de conhecimento sobre o tema escolhido por parte da comunidade, de forma a
se conhecer as causas do nível apresentado pelo indicador e, a partir do conhecimento dessas causas,
reunir um conjunto de soluções que são propostas ao final do estudo.

Após o lançamento do Manual de Indicadores, foi escolhido pelo Fórum o indicador referente à
Avaliação de Rendimento Escolar (Prova Brasil), que passou a ser analisado mais profundamente. Dentro
da metodologia utilizada, a escolha do indicador leva em conta, basicamente, dois fatores:

• O indicador deve ser considerado pelo Fórum como o de maior impacto para a comunidade.
• O indicador não deve ter sido estudado anteriormente pelo Fórum.

A busca de soluções para o problema selecionado, no caso a qualidade do ensino fundamental,
aferida pela “Prova Brasil”, implicou na necessidade de que os membros do Fórum ampliassem seu
conhecimento sobre esse tema e que houvesse no grupo um certo nivelamento entre todos os
participantes, possibilitando assim um debate mais consistente e viabilizando a contribuição de todos na
busca das soluções para resolução do problema.

O processo escolhido para se alcançar esse objetivo foi o da realização de palestras com pessoas da
comunidade e de outros municípios, além de especialistas que pudessem aportar conhecimento e
experiência sobre o assunto.
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PALESTRAS

Durante todo o processo de aprofundamento e debate do tema foram realizadas quinze palestras,
envolvendo dezoito gestores, profissionais ou especialistas envolvidos com a temática da “Educação
Fundamental”. Para se obter o máximo retorno desse processo, tanto do ponto de vista da ampliação do
conhecimento por parte dos membros do Fórum como na identificação de problemas e geração de
propostas de solução, esses eventos foram organizados seguindo a metodologia a seguir descrita:

•Postura dos participantes do Fórum: Partindo-se do princípio que as palestras deveriam ser uma
oportunidade de busca de conhecimento, os participantes se comprometeram a não questionar a opinião
do palestrante convidado sobre o assunto, a não ser para a obtenção de esclarecimentos adicionais. Não
houve, portanto, qualquer julgamento ou questionamento por parte dos integrantes do Fórum sobre
atitudes ou ações dos palestrantes, ou avaliações quanto à qualidade das ações ou atividades realizadas.
Esse enfoque foi discutido entre os membros do Fórum antes das palestras, e todos os participantes
entenderam a importância desses momentos como oportunidade de agregar informações e conhecimento
ao grupo.

As duas perguntas básicas que se esperava responder em cada palestra sempre foram: “Em
sua opinião quais são as causas do problema?” e a outra “Em sua opinião quais são as possíveis soluções
para estas causas?”

O Fórum escolheu os palestrantes entre pessoas que conhecessem e/ou desempenhassem
alguma atividade na área da Educação, buscando-se principalmente privilegiar a participação de pessoas
do município e da região, que conhecessem nossa realidade. No conjunto estiveram presentes tanto
profissionais ligadas ao poder público (municipal, estadual e federal) como ao setor privado, além de
pessoas vinculadas a entidades do Terceiro Setor (ONGs) e à Academia (Universidades) e até mesmo
especialistas em educação de nível internacional.

O Fórum fez convites formais, por escrito, aos palestrantes selecionados,
mencionando o indicador estudado e as duas perguntas que seriam abordadas na palestra. Junto ao
convite foi enviado um exemplar do Manual de Indicadores de Desenvolvimento do município de
Londrina, elaborado pelo Fórum, de foram a que os convidados tivessem conhecimento antecipado do
contexto que se queria dar às palestras.

Em cada evento o Presidente do Fórum fazia a abertura, explicava o trabalho
do Fórum e o indicador que estava sendo estudado, e apresentava o palestrante.

Os membros do Fórum anotavam individualmente durante as palestras as causas
e soluções que identificavam nas apresentações. As causas e soluções assim identificadas foram anotadas
em tarjetas de cores diferentes, tarjetas essas que foram posteriormente organizadas em painéis, de
forma a que fosse possível visualizar o conjunto das mesmas e discuti-las em grupo.

Desenvolvimento das Palestras

*Perguntas:

*Palestrantes:

*Convite aos palestrantes:

*Organização das Palestras:

*Anotações individuais:
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ORGANIZAÇÃO DOS PAINÉIS

PLANEJAR A DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Esse conjunto de idéias passou por um processo de depuração coletiva, onde
foram analisadas e organizadas da seguinte forma:

O grupo verificou a existência de anotações repetidas, tanto de causas como de
soluções. Quando isto ocorreu uma das anotações foi descartada; em alguns casos, novas idéias foram
construídas a partir da junção de frases similares. Tendo em vista, no entanto, a intenção de se preservar
ao máximo as idéias que surgiram desse processo, algumas colocações semelhantes foram mantidas na
listagem final, nos casos em que o grupo julgou tal procedimento pertinente. Essa listagem completa é
apresentada no capítulo Palestras Realizadas Causas e Soluções.

O grupo analisou se as anotações de causas e soluções, que estavam nos painéis,
eram de fácil entendimento pelos participantes, lembrando que estas idéias também deveriam ser de
entendimento da comunidade, visto que seriam divulgadas como parte do Estudo.

As idéias que se referiam a um mesmo assunto foram
organizadas em temas segundo sua similaridade, criando-se tópicos como Política, Gestão Pública,
Diretrizes Curriculares etc.

Por melhor que possa ter sido o processo de geração de propostas neste tipo de estudo, de nada
valeria sem um passo essencial que é o de sua divulgação. Os resultados serão melhores e maiores quanto
maior for a divulgação, isto é, quanto maior for o número de pessoas da comunidade tiver acesso ao
material produzido pelo Fórum.

O Fórum tem um plano de divulgação deste estudo, seguindo as seguintes etapas:

Realizar um evento/reunião com representantes da
sociedade, entidades, ou seja: igrejas, clubes de serviço,
associações, sindicatos, escolas, Prefeitura, Câmara
Municipal etc.

Ciclo de reuniões ou palestras a serem realizadas nas
entidades ou instituições da comunidade acima
mencionadas para ampliar a divulgação do material.

Após a realização de todas as palestras foram organizados os painéis de PROBLEMAS E SOLUÇÕES,
onde todas as idéias anotadas pelos membros do Fórum foram afixadas, resguardando-se assim a
contribuição de cada um na construção do conhecimento coletivo sobre o tema em foco. Esse conjunto de
idéias foi analisado nas fases seguintes, de forma a se condensar as propostas, selecionado as mais
relevante para a melhoria do indicador, mas sem que se perdesse o conjunto do conhecimento criado nesse
processo. È importante destacar que as idéias geradas a cada palestra, em sua maioria, tinha como base o
contexto apresentado pelo palestrante, o que contribuiu para que se conseguisse uma grande diversidade
de enfoques. Saliente-se também que esse processo, ao ser realizado de forma individual e deixando-se a
organização das idéias para uma fase posterior, permite uma maior riqueza na geração de propostas.

causas e soluções

Idéias repetidas:

Clareza da idéia:

Organização temática das idéias:

O Estudo constitui-se em um importante
instrumento de desenvolvimento para

Londrina, porque quando muitas pessoas
tomam conhecimento de seus problemas
e das possíveis soluções, isto promove um

grande impulso para que as coisas
venham a ser resolvidas, sendo esta uma

das importantes contribuições que o
Fórum pode oferecer à comunidade.



Objetivo do estudo
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Oferecer à sociedade, e em especial às autoridades e profissionais da área de ensino, uma visão
crítica, produto de uma metodologia e processo pragmático conduzido pelo Sebrae (aplicado com sucesso
em várias comunidades ao redor do mundo, onde cidadãos e profissionais das mais diversas atividades e
correntes de pensamento concluem em consenso e apontam recomendações), consubstanciada neste
documento, cujo objetivo é contribuir para a aceleração da melhoria do ensino fundamental em nosso
município.

O Brasil praticamente já atingiu a meta de incluir todas as crianças na escola (estabelecida nos
objetivos de desenvolvimento do milênio para até 2015). Aqui, porém, o esforço é para não só
alcançarmos mais rápido os níveis de inclusão característicos de países desenvolvidos, mas também
lutarmos pela melhoria da qualidade do ensino e pela ampliação do tempo de estudo.

O governo federal, por meio do PDE (Programa de Desenvolvimento do Ensino), estabeleceu-se
como meta uma nota em torno de 6,0 no IDEB até o ano de 2021, já que a média nacional é de 3,8 para os
anos iniciais do ensino fundamental e 3,5 para anos finais do ensino fundamental. Já em Londrina, a média
é 4,7 na rede municipal e 5,0 na rede estadual (anos iniciais); 3,8 na rede municipal e 3,6 na rede estadual
(anos finais). Fonte no site: ideb.inep.gov.br

Nossa comunidade pode e deve dar o exemplo.

Nosso grande desafio encontra-se na questão: como atingirmos nota 6,0 até 2015, ou seja, seis
anos antes da meta nacional?

Portanto, mãos à obra Londrina!



O ensino fundamental em números
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Os números apresentados na seqüência dão um panorama da educação fundamental em
Londrina, sob responsabilidade do Município. São mais de 40 mil alunos distribuídos em escolas urbanas,
rurais e indígenas, além dos Centros Municipais de Educação Infantil e Centros de Educação Infantil
conveniados.

Através desses números é possível ainda avaliar a qualificação dos professores e a qualidade do
ensino sob responsabilidade municipal, comparada à média estadual e nacional. Os números foram
compilados de fontes como a Secretaria Municipal de Educação e de índices coletados pelo Ministério da
Educação, através de exames de avaliação como Prova Brasil (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) e
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

C.M.E.I. (Centro Municipal de Educação Infantil)
C.E.I. (Centro de Educação Infantil)
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PESSOAL

89% são professores

ALUNADO

E.J.A. (Educação de Jovens e Adultos)



18

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

MÉDIAS COMPARADAS LÍNGUA PORTUGUESA - 4ª SÉRIE
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MÉDIAS COMPARADAS LÍNGUA PORTUGUESA - 8ª SÉRIE

MÉDIAS COMPARADAS MATEMÁTICA - 8ª SÉRIE
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ÍNDICE DE EVASÃO ESCOLAR RURAL E URBANO
1ª a 4ª e 5ª a 8ª SÉRIES - 1995 a 2005

ÍNDICE DE EVASÃO ESCOLAR RURAL E URBANO
1ª a 4ª e 5ª a 8ª SÉRIES - 1995 a 2005



Causas e soluções

Prioridades eleitas



Após elencar as várias causas ou problemas e as soluções surgidas no contexto das palestras dos
especialistas e convidados, agrupá-las por similaridade em doze grupos, cujos títulos são apresentados em
seguida, os membros do Fórum elegeram, por votação, aquelas que deveriam ser tratadas de forma
prioritária para que a meta de melhoria do Ensino Fundamental de Londrina possa ser atingida no prazo
estabelecido.

Divisão de atribuições entre Estado e Município (Município da 1ª a 4ª séries, e o Estado da 5ª a 8ª).
Cada nível de governo com uma orientação própria, com administradores desconexos, processos
pedagógicos desalinhados.

Ingerência político-partidária na gestão e orientação pedagógica escolar. (Às vezes nomeiam-se
gestores sem a preocupação com competência e comprometimento).

Falta de cumprimento das leis que fixam políticas e prioridades financeiras à educação, dando-lhes
perpetuidade de fonte de recursos, incentivos e metas.

Os aspectos administrativos se sobrepõem aos pedagógicos.
Não se valorizam ou penalizam os resultados alcançados.
Falta de fixação de professores na mesma sala de aula.
Os piores professores ensinando os piores alunos.

As mais votadas estão destacadas em negrito e com a logomarca do Fórum

a) POLÍTICA

b) GESTÃO PÚBLICA

Causas ou Problemas
Conclusões sobre o atual estágio da educação em Londrina.

Falta de um Projeto Político de Nação voltado para o ensino; os projetos são fracionados e
descontinuados, sendo suas diretrizes e metas interrompidas a cada nova gestão.

Falta de vontade política para implantar escola integral, que possa dedicar tempo também (e
principalmente) à formação de caráter.

Ausência de planejamento e metas por escola.
Educação centrada no professor, e não no aluno.

Desarticulação das ações de ensino com as demais políticas públicas (ação social, cultura, esporte
e lazer e outras).

Coexistência de administrações municipais e estaduais numa mesma escola, com métodos e
gestões diversas.

Falta sintonia administrativa entre as secretarias municipal e estadual.
Falta respaldo legal para ações inovadoras na gestão escolar.

22



c) INVESTIMENTO PÚBLICO

d) ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

e) GESTÃO ESCOLAR

f) DIRETRIZES CURRICULARES

g) FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Manutenção precária de prédios escolares públicos.
Vagas insuficientes para atender a educação infantil.
Carência de docentes em certas áreas como: física, química e artes.

Falta o acompanhamento dos “alunos-problema”.
Carga horária insuficiente.
Diretores sobrecarregados com a burocracia.
Número excessivo de alunos por sala (aluno passa a ser um número, e não uma pessoa).
Falta de equipe permanente em uma mesma escola.
Faltam diretrizes e direção rígidas.

Os currículos não têm ênfase no essencial para os primeiros anos do ensino fundamental (ler,
escrever, interpretar, desenvolver raciocínio lógico e pensar)

Desenvolvimento histórico de uma cultura de violência.

Poucas escolas com laboratório de informática.
Baixo investimento no ensino fundamental e creches.
Recursos relativos (percentual do PIB) para a educação, baixo e mal gerido.

Muitos projetos inadequados às necessidades fundamentais a serem desenvolvidas, incluindo o
ensino integral.

Má gestão administrativa (falta treinamento de fundamentos administrativos).
Permissividade quanto ao comportamento dos alunos e professores (faltam metas e sistemas

de cobrança).
Busca da redução da taxa de reprovação com queda na qualidade de ensino.
Ausência de metas (de curto, médio e longo prazo).

Falta de boa formação e capacitação permanente de diretores, professores e funcionários para o
ensino.

Professores mal preparados para a missão de educadores (dificuldade de lidar com a
diversidade).

23



h) VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES

i) ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS

j) PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

k) FAMÍLIA

l) COMUNICAÇÃO

Resistência a mudanças e a avaliações.
Dificuldade de manter a autoridade nas salas.
Pouco tempo de dedicação e permanência diária na escola fora das aulas normais.

Violência no entorno da escola, e nela própria.
Escola depositária de jovens sem educação sobre limites (tendo que assumir responsabilidades da

família).
Jovens sem perspectivas quanto ao futuro.
Evasão escolar na zona rural face aos atrativos da cidade.

Os conselhos de educação são políticos.

Não são levados a assumir a responsabilidade sobre resultados do ensino.

Falta engajamento e comprometimento da sociedade com a importância e a qualidade da
educação.

Famílias desestruturadas levando ao abandono das aulas.
Falta de participação e acompanhamento mais efetivo dos pais nas escolas (APMs).
Permissividade, apoiada pelos pais, em detrimento do respeito às normas e regras escolares.

Muitas das boas práticas são desconhecidas do próprio meio educacional.
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Soluções / Recomendações

a) POLÍTICA

b) GESTÃO PÚBLICA

Repassar o ensino fundamental, da quarta à oitava série, para o município, bem como os
respectivos recursos hoje alocados pelo Governo Estadual.

Mudar o conceito de “gasto com educação” para “investimento em educação”.
Ação conjunta do empresariado, entidades de classe, terceiro setor, junto aos agentes políticos,

criando critérios que evitem a seleção indevida de diretores (critérios por aptidão).

O ensino deverá ser sempre universal, respeitando características e soluções locais.
Identificar nas melhores e piores escolas públicas, quais os fatores desse desempenho.
Fixação e identificação dos professores com cada escola.
Dar atenção diferenciada a alunos fora da idade, defasados e com dificuldade de aprendizado em

turmas especiais, com acompanhamento especializado por equipe treinada, visando sua recuperação.
Estas turmas deverão ser reduzidas, possibilitando o acompanhamento individualizado.

O professor deve permanecer por um tempo mínimo na escola, após cumprir com suas aulas
normais.

Os melhores professores deveriam estar acompanhando os alunos com maior dificuldade de
aprendizado.

Integrar a administração da pré-escola até a 8ª série em gestão única.

Fim do assistencialismo grátis, sem contrapartida por mérito (vincular o direito ao auxílio à
permanência dos filhos na escola, em tempo integral, com alimentação)

Criar leis instituindo o ensino integral (na formação e no tempo), garantindo sua continuidade e
permanência por vontade coletiva da sociedade.

Políticas educacionais construídas como projeto de nação (longo prazo) garantindo sua
continuidade e aplicabilidade no intuito de atingirmos metas e padrões de países mais desenvolvidos
(sem pressões político-partidárias a cada mudança e gestão).

Institucionalizar (definir em leis) prioridade para o ensino básico, garantindo maiores recursos.

Cada escola deve elaborar e aplicar processos de planejamento e estabelecer metas bem
definidas.

Mapear, descrever e divulgar boas práticas e resultados, criando prêmios, gratificações e
incentivos a diretores, professores e escolas.

Implantação do ensino fundamental integral (formação e tempo), começando pelas áreas de
maior risco social com ações de ensino, esporte, cultura e alimentação, entre outras, provendo
capacitação contínua e avaliação.

Integrar a sociedade e governo na cobrança dos resultados e metas estabelecidas.
Escolas com alto desempenho com maior autonomia.
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c) INVESTIMENTO PÚBLICO

d) ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

e) GESTÃO ESCOLAR

f) DIRETRIZES CURRICULARES

g) FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Atrair a comunidade para a escola, em atividades diversas de lazer.
Avaliação externa de professores e da estrutura organizacional.
Professores avaliados em função dos resultados apresentados por seus alunos.
Atenção especial a “alunos problema”: Avaliação periódica e recuperação.
Gestor focado na área educacional não na burocracia.

Organizar maratonas de matemática.
Introduzir no currículo segunda língua, empreendedorismo (com apoio das entidades

empresariais), inclusão digital, noções de trânsito.
Os currículos deverão refletir a realidade do dia a dia.
Currículos mais lúdicos e prazerosos.
Educar para a paz

Priorizar a educação como a mola motora de uma grande nação, aumentando gradativamente
os investimentos em torno de 6% do PIB (hoje é de 3,8%).

Utilizar e mobilizar espaços públicos, salões de igrejas, clubes, espaços comunitários e outros, a
fim de abrigar a implantação gradativa do ensino integral (em tempo e formação).

Melhorar a gestão administrativa com as APMs na busca de aprimoramento permanente e
definição de metas (ação coletiva envolvendo diretoria, professores e comunidade).

Estímulo a leitura e reflexão em grupo.
Disciplina rígida e regras claras.
Paixão pela causa do ensino, por parte de Diretores, Professores e Funcionários.

Tornar rotina obrigatória nas escolas a leitura diária de jornais, revistas e livros, com
interpretação em grupo.

Curso de formação e atualização continuada para diretores, professores e funcionários da área
de ensino.

Exigir formação mais qualificada Formação superior (remunerando melhor os mais
qualificados).
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h) VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR

i) ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS

j) PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

k) FAMÍLIA

l) COMUNICAÇÃO

Promover nas empresas interesse em apoiar programas como o “Bom Aluno”.
Alfabetização com professores aposentados.

Criar manual de orientação na relação “pais X escola”

Estímulo ao bom professor e diretor: premiação pelo cumprimento de metas.

Estabelecer normas e regras de convivência nas escolas, criando um ambiente social que
valorize a disciplina (estimulando o respeito mútuo)

Aplicar sempre os princípios do amor exigente, estabelecendo claramente limites, direitos e
obrigações.

Estimular a criação de um pacto da comunidade pela educação.
Responsabilidade compartilhada (sociedade, poder público e empresários) na definição de

metas e cobranças.
Fortalecimento de ações organizadas pela sociedade civil, visando mudanças nos atuais

mecanismos de construção de soluções para a educação (maior envolvimento de entidades, APMs,
associações de bairros, igrejas, ONGs, entidades filantrópicas e outras).

Parcerias com universidades, empresas e ONGs.

Programas de ensino voltados ao planejamento e estruturação familiar.
Pais sendo orientados a serem parceiros na educação de seus filhos.

Uso de todos os meios e canais de comunicação, a fim de mobilizar a sociedade em prol da
importância da educação.

* Nota importante: Quando se fala em implantar ensino integral (formação e tempo), deixe-se claro que
não se trata de apenas ampliar o tempo de permanência do aluno na escola, mas sim destinar mais tempo
para a boa formação de seu caráter como pessoa e cidadão, com atividades como recuperação, cultura,
esporte e lazer, empreendedorismo, inclusão digital, normas de trânsito e outras necessárias à sua boa
formação. Essa escola deve ainda, prover boa alimentação e transporte, quando necessário, além de
atividades junto aos pais.





Considerações finais
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As propostas e soluções apontadas neste documento refletem a visão do Fórum sobre o ensino
fundamental, ou seja, foram elaboradas sob a ótica de cidadãos que, em sua maioria, não pertencem ao
segmento educacional.

Ao se propor esse conjunto de soluções, reconhece-se que as perspectivas de alcance das metas
crescem na medida em que as propostas venham a ser aplicadas nesse contexto, ou seja, como um
conjunto. Considera-se, portanto, que a eficácia das ações será proporcional ao número de propostas
implementadas simultaneamente, já que, em sua maioria, são interligadas e complementares entre si.

Fim do assistencialismo gratuito (sem contrapartida), ensino fundamental integral; políticas
educacionais de nação (não de dirigentes); maior participação do Ensino Fundamental no investimento
em educação; formação continuada e qualificação do corpo educacional (com melhor remuneração);
aproveitamento das estruturas físicas já existentes (para avanço do ensino integral); contínua leitura e
interpretação em grupo; estímulo ao cumprimento das metas (com direito a prêmios); elaboração e
aplicação de processos de planejamento em cada escola; georeferenciar boas e más práticas e resultados;
integrar sociedade e governo na cobrança de resultados e metas; implantação do ensino fundamental
integral, começando pelas áreas de maior risco social, além de princípios norteadores como: pacto da
comunidade pela educação, paixão pela causa, programas de ensino voltados ao planejamento e
estruturação familiar, pais orientados a serem parceiros na educação dos filhos e aplicação dos princípios
do amor exigente (direitos e deveres), são enfoques já aplicados em vários países com sucesso histórico
comprovado.

A aprendizagem é fruto de vários fatores, que são interligados e interdependentes, e é a
combinação desses fatores que produz o conhecimento. A sinergia e o compromisso do poder público,
professores, alunos, pais e comunidade, devem garantir uma educação de qualidade que vai permitir o
exercício do direito de aprender às crianças londrinenses.

Instituir o ensino integral na rede pública, principalmente em áreas de risco social, com incentivo a
outras práticas como esporte, música, empreendedorismo, informática, etc. é uma iniciativa que tem se
mostrado eficiente, pois tira as crianças e adolescentes da ociosidade e permite aprendizados que
agregam valores à formação dos alunos.

São inúmeras as propostas apresentadas nas palestras e muitas delas podem ser adotadas de
imediato, inclusive sem que sejam necessários investimentos financeiros. Algumas já foram inclusive
adotadas com sucesso em comunidades onde as escolas nem dispõem de verbas adicionais para
desenvolver boas e exemplares práticas de ensino.

Este é um tema que não se esgota e deve pautar sempre as discussões em nosso município. É papel
do Fórum colaborar com o debate para que se busque incessantemente a melhoria da qualidade de ensino
e se tenha, na sociedade, pessoas bem formadas.

Cabe à sociedade ser a guardiã da Educação em Londrina, pois é através dela que acontecerão as
transformações que levarão a um futuro melhor e mais digno para todos os cidadãos.

Para finalizar, a frase do jornalista Gilberto Dimenstein, discorrendo sobre a importância do ensino
fundamental integral, em artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, reflete com clareza a importância
de alcançarmos o mais rapidamente possível os caminhos propostos. Diz ele que a Educação...

Assim sendo, soluções como:

“... é a grande porta de saída para a miséria”.



Causas e soluções

Palestras realizadas
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Neste capítulo do trabalho são descritas as
observações dos membros do Fórum a partir dos conteúdos

das 15 palestras, buscando-se sempre responder a duas
perguntas fundamentais:

1 - Quais as causas da baixa qualidade do ensino,
com foco na educação fundamental?

2 - Quais as possíveis soluções para esses problemas
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Causas dos problemas

•Evasão escolar no meio rural, preocupante devido aos atrativos da cidade;

•

•Desmotivação dos professores;

•Falta escola em tempo integral;

•

•Poucas atividades na escola, carga horária pequena;

•Poucas escolas contam com laboratório de informática;

•Número insuficiente de vagas para educação infantil;

•Orçamento abaixo do necessário

•Questões sociais influenciam negativamente a educação;

•Espaço insuficiente para escola integral;

•Falta maior integração da família no ensino;

•Muito recurso alocado a ações periféricas à educação (alimentação, transporte, etc.);

•Exclusão de jovens entre 7 e 14 anos (para trabalho infantil, por exemplo);

•

•

•Falta de ações integradas entre os setores da prefeitura (ação social, cultura, esporte) e da
sociedade;

•Má distribuição de renda;

•Falta de comprometimento, conhecimento, motivação e conscientização;

•Má distribuição de renda;

•Educação assumiu responsabilidades sociais como: alimentação, assistência à família, idosos, etc.,
sem aumento do orçamento;

•Falta de envolvimento da sociedade no ensino e educação;

•Falta agregar e motivar todos os organismos que trabalham, se preocupam e se dispõem a contribuir
com a educação e os cidadãos para se ter uma “secretaria de desenvolvimento humano”;

•Faltam aperfeiçoamento e treinamento de professores;

•Falta integração entre programas do município;

•

Ensino infantil deve ser mais eficiente mantendo o aluno em tempo integral;

Professores com alto nível de estresse;

Falta avaliação do “produto final” da educação (aluno qualificado ao final de cada ano letivo);

Falta sensibilidade, percepção da importância da educação pela família e sociedade;

Desarticulação entre os órgãos públicos que atuam em esporte, ação social, idoso e educação.

Palestrante: Carmem Lúcia B. Sposti
Secretária de Educação do Município de Londrina
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Soluções possíveis

•Coordenar as ações da Secretaria de Educação com as demais Secretarias;

•

•Ensino de inglês técnico nas escolas;

•Parcerias com universidades;

•Parcerias com empresas;

•Estipular metas quantitativas e qualitativas;

•Período integral para alunos do ensino fundamental;

•Avaliação do clima organizacional nas escolas;

•Avaliação formativa dos professores;

•

•A escola precisa ser mais lúdica e prazerosa;

•Investir mais em famílias;

•Integração entre entidades e Secretarias Municipais para utilização de estruturas existentes nas
entidades;

•Utilizar e aperfeiçoar o sistema de avaliação do MEC (Ministério da Educação e Cultura)/INEP
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) para promover mudanças nas escolas;

•

•

•Pensar na junção das Secretárias para ações de desenvolvimento humano e na questão da educação
básica;

•Maior união entre as Secretarias de Educação, Esporte e Cultura;

•Criar mais escolas ou reestruturar as existentes para permitir tempo integral;

•Secretaria Municipal interagindo com o PDE (Programa de Desenvolvimento da Educação),
UEL/Governo do Estado/Rede Estadual;

•Fórum ter participação ativa e efetiva nas Conferências Municipais de educação e no plano municipal
de educação;

•Uso de todos os meios e canais de comunicação para mobilizar a sociedade e as famílias para a
importância da educação;

•

•Projetos de extensão das universidades que atuam ou podem atuar nas escolas;

•

•Alfabetização com professores aposentados voluntários, buscando parcerias privadas;

•Ampla divulgação dos problemas e soluções adotadas.

Implantar o mais rápido possível o ensino integral em toda a cidade;

Eliminar Burocracia que dificulta e impede realizar mudanças necessárias e possíveis;

Avaliação externa de professores e clima organizacional;

Inclusão digital atrelada à capacitação profissional;

Maior envolvimento da sociedade;

Introduzir no currículo a 2ª língua e o empreendedorismo;



Palestrante: Oscar Alves
Conselheiro do Conselho de Educação do Paraná

Causas dos problemas

Soluções possíveis

•Falta melhorar a renda dos professores e funcionários;

•Conscientização da escola (diretores) e da comunidade sobre a necessidade de integração;

•Carência de docentes em áreas específicas: física, química, artes, etc.

•Falta de vontade política;

•Professores com baixa capacitação;

•Aluno desmotivado;

•A educação não tem sido verdadeiramente prioridade;

•Baixo investimento no ensino básico;

•

•Falta de disciplina de pais e professores no trato com alunos;

•Pouco ou nenhum envolvimento da comunidade;

•Carga horária insuficiente no ensino fundamental;

•Médias de aprovação baixas;

•Pesquisas predominantes são acadêmicas e não aplicáveis;

•

•Capacitação continua dos professores e funcionários das escolas;

•

•Institucionalizar (definir em lei) a priorização da educação básica;

•

•

•Formação permanente dos professores, ampliação da carga horária, valorização do seu trabalho.

•Interação do sistema de ensino com as instituições de ensino superior;

•Aumentar investimento no ensino básico através de parcerias com a comunidade (PPP Parceria
Público Privada);

•Investir em novo plano de carreira (melhores salários);

•Atribuir responsabilidades aos pais pela educação da criança;

•Investir em projetos pedagógicos;

•Fim dos programas assistencialistas gratuitos, sem contrapartida de mérito;

•

•Disseminar o conceito de que educação é investimento e não despesa.

Declínio na qualidade de ensino devido à diversidade de situações sócio-econômicas no município;

Má distribuição de renda e de recursos públicos.

Incentivar e envolver a comunidade;

Educação integral;

Avaliar o aluno periodicamente e recuperá-lo.

Melhorar a organização pela pressão das entidades e comunidade;
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Baixa responsabilidade das famílias;

Dissolução das famílias, provocando problemas;

Programas de planejamento familiar;

Causas dos problemas

Possíveis soluções

•ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) é pouco conhecido e, por conseqüência, mal praticado,
especialmente por policiais e professores.
•Atropelamentos no trânsito urbano;
•Acidentes com motocicletas;
•Gravidez não desejada;
•Formação inadequada e falta de atualização de professores;
•
•Desestruturação familiar;
•Conselho tutelar não funciona e provoca diversas distorções
•Falta motivação para que a criança permaneça na escola.
•Atendimento inadequado às crianças e adolescentes;
•
•Número insuficiente de vagas para a educação infantil;
•Má gestão das escolas públicas;
•Custo per capita das creches da prefeitura muito alto;
•Valor repassado para creches privadas muito abaixo do necessário;
•Falta de estratégia para o setor;
•Professores perderam a autoridade.

•Estabelecer e ampliar as parcerias públicas com organizações filantrópicas;
•Implantação de um Centro de Referência do Educador (com participação do setor público e privado);
•Escola integral planejada com ações ensino, esporte e cultura;
•Realizar divulgação e capacitação sobre o ECA, em especial para professores e policiais;
•Programar, no ensino fundamental, aulas de educação no trânsito (exemplo: modelo de Brasília);
•Programas de planejamento familiar;
•Escolas em tempo integral com reciclagem dos professores
•Maior envolvimento de entidades, associações de bairros, APMs, igrejas etc. na melhoria do sistema
educacional.
•Campanha e acompanhamento das estruturas e valores familiares
•Ampliar participação das creches filantrópicas na oferta de vagas;
•Utilizar recursos de renúncia fiscal do I.R.P.F (Imposto de Renda de Pessoa Física) alocados ao fundo
de assistência à criança e ao adolescente para apoiar o contra turno escolar;
•Municipalizar segurança pública, alocando recursos;
•

Palestrante: Édina M. S. de Paula
Promotora da Vara da Infância e Juventude de Londrina
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•Falta de diretrizes e de políticas públicas;

Vincular repasse de recursos a resultados e indicadores;

Mapeamento dos indicadores sobre educação referentes a Londrina;

Definir plano de incentivos e recursos em função dos resultados alcançados por região, escola,
diretores e professores;

Investir em educação continuada dos professores e exigir qualificação;
Identificar nas melhores e piores escolas de Londrina, quais os fatores desse desempenho.

Causas dos problemas

Soluções possíveis

•O professor não está preparado para a diversidade;
•Os diretores estão sobrecarregados com a burocracia;
•Os gestores não têm compromissos com as mudanças necessárias; sempre a culpa do baixo
rendimento é atribuída aos alunos nunca à estrutura;

•Os governos trabalham reativamente, sem definição de metas e obrigações;
•Falta de políticas específicas para o ensino;
•Falta de continuidade dos programas;
•Baixa remuneração dos professores;
•Poucos investimentos na formação continuada;
•Pouca participação da comunidade;
•Não se conhecem as particularidades de cada escola;
•Educação de baixa qualidade;
•Métodos de ensino com conteúdos que dissociados da realidade dos alunos;
•Embora melhores que a média nacional, os indicadores de Londrina são péssimos;
•Falta mapeamento das principais necessidades das escolas municipais;
•Tendência a sempre culpar o Estado;
•Muito diagnóstico do sistema nacional e pouca terapia;
•Falta de políticas públicas mais claras para a educação fundamental;
•Baixo comprometimento da sociedade com a qualidade da educação;
•Professores mal preparados e desmotivados.

Integração das Universidades com a Secretaria da Educação para melhoria do ensino básico;
Remodelar a forma de dar aula;

Montar um plano diretor para a educação;

Participação efetiva do Conselho Municipal de Educação;

Estimular a participação da comunidade;
Promover a educação empreendedora;
Investimento na formação inicial e continuada do professor;
Promover amplo debate para definir mecanismos de valorização do professor;
Premiação de inovações;
Melhorar o salário;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Palestrante: Luiza Uema
Diretora de Avaliação da Educação Básica do INEP (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais) Ministério da Educação, Brasília, DF.
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Causas e problemas

Soluções possíveis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Não eleger a educação como prioridade;
Má gestão dos recursos destinados à educação;
Falta de vontade;
Falta visão política e visão de futuro;
Falta de comprometimento da administração pública municipal com a educação;
Falta de organização das comunidades;
Pessoal envolvido em capacitação tem de ser capacitado e motivado;
Problemas na divisão de atribuições entre Estado e Município;
Alta criminalidade;
Exploração do trabalho infantil;
Transferência da responsabilidade para o poder público: omissão da sociedade;
Falta de cultura do gestor público para escola integral;
Falta de conhecimento das comunidades;
Interesse individual sobrepondo-se ao coletivo;
Falta de recursos humanos e financeiros para educação;
Falta de informações de qualidade sobre a educação, num sentido amplo que permita entender os

problemas e planejar;

Utilização de estrutura de apoio, como igrejas, centros comunitários etc. para escola integral;
Curso superior para todos os professores;
Sensibilidade do poder público para a importância da educação de qualidade;
Fazer com que as lideranças entendam a importância da educação no desenvolvimento do

município;
Organizar a comunidade para a escolha de representantes nos bairro;
Fomentar o desenvolvimento dos profissionais do ensino;
Interação do poder público com a comunidade para se ter ensino integral;
Criar lei que institua ensino por tempo integral, garantindo continuidade;
Utilizar espaços públicos para o ensino;
Vontade política e atitude positiva em relação ao ensino;
Fóruns de discussão;
Estabelecimento de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada \9empresas e ONGs);
Considerar a educação como fator fundamental para o desenvolvimento;
O Fórum, através das entidades que dele participam, pautar o debate sobre Educação na campanha

eleitoral de 2008.

Palestrante: Valter Pegorer
Prefeito Municipal de Apucarana
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Não reciclagem dos professores que não aceitam se auto capacitar;

Trazer experiência profissional para a escola;

Comparar a avaliação de cada escola com a mais próxima e definir metas;

Os professores deveriam ser avaliados em função dos resultados apresentados pelos alunos;

Preparar professores para utilizar conhecimentos conquistados no ultimo século.

Causas e problemas

Soluções possíveis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Desenvolvimento histórico de uma cultura de violência permeia todas as relações sociais, pautada
no militarismo e na idéia do inimigo, desenvolvendo uma linguagem bélica;

Professores não preparados para o século XXI;

Serventes foram transformadas em professores;

Educação infantil se moldou para ser mais simples que a fundamental;

Os Conselhos de Educação são políticos, não têm participação técnica (professores);

Os professores se colocam como vítimas e a sociedade reforça;

Os professores da área não assumem como seus os resultados negativos;

Os professores não dominam instrumentos de conhecimento;

Falta de participação efetiva dos pais nas escolas;

Falta maior uniformidade na aplicação de metodologias de ensino de sucesso.

Utilizar os conceitos do encontro de Haia-Holanda em campanha global de educação para a paz;

Ensino integral e preparação dos professores;

Romper com os mitos sobre as origens de todos os problemas da educação (pobreza, governo,
salários, etc.);

Empresários adotando escolas públicas para apoio em Gestão, Resultados, Empreendedorismo etc.;

Agregar todos os agentes envolvidos nos processos educacionais;

Seleção, treinamento e avaliação continuada;

Planejamento de médio e longo prazos;

Avaliação periódica de professores;

Qualificar os educadores em conhecimentos sobre aprendizagem;

Criar relação entre órgãos universitários e instituições afins para uniformizar conceitos;

Palestrante: Luiza Cavazotti e Silva
Diretora Educacional da Guarda - mirim de Londrina, fundadora
e diretora educacional do Instituto de Educação Infantil e Juvenil (IEIJ)
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Os currículos não têm ênfase no essencial;

Influência política na educação;

Causas dos problemas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Falta de avaliação do sistema educacional publico e do aluno; quando existe é pouco eficaz e não é
utilizada para o seu aprimoramento;

Ingerência política na indicação dos professores;

Deficiência na formação dos professores;

Falta de indicadores para medir o desempenho da escola;

Falta de definição clara e divulgação do currículo de cada série;

Sociedade não cobra do Município;

Falta de acompanhamento pela sociedade do que se passa nas escolas;

Os piores professores dando aula para os piores alunos;

Eleição dos diretores: processo político não baseado na competência;

Falta rever o formato didático;

Falta cobrança de resultados dos órgãos públicos, pelo setor Empresarial e Terceiro Setor;

Falta de competência e comprometimento do Conselho de Educação (maior engajamento da
sociedade);

Educação ruim, devido ao processo histórico, massificação, universalização; qualidade não caiu, mas
patamar é baixo;

Má administração das escolas;

Falta de aprendizado verdadeiro do aluno;

Escolas não fiscalizadas, não acompanhadas;

Os cursos não ensinam os professores a dar aula;

Não se cobra resultado das escolas;

Não se valoriza ou penaliza os resultados alcançados;

Os Conselhos de Educação são mal formados;

Autoridade da educação está distante da realidade;

Os professores crêem nas teorias pedagógicas sem verificar se funcionam na vida real;

Brasil: atraso de 4,5 séculos na educação.

Palestrante: Cláudio de Moura Castro
Presidente do Conselho Consultivo da Faculdade Pitágoras e Articulista da Revista Veja
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Soluções possíveis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Criar indicadores que meçam corretamente o sistema educacional público;

Ação do empresariado e terceiro setor junto aos agentes políticos para evitar a seleção indevida de
diretores;

Definição, pelo Conselho Municipal de Educação, de indicadores anuais de desempenho para cada
escola;

Reciclagem dos professores;

Disciplina, respeito e valorização do professor;

Preparar empresas e instituições para acompanhar o desempenho das escolas no ensino
fundamental criando um roteiro;

Concentrar no ensino básico: ler, escrever, fazer contas nos primeiros anos;

Quantificar metas e cobrar resultados tangíveis;

Melhores professores para os piores alunos;

Adotar processo de pedagogia “arroz com feijão”;

Sociedade valorizar a educação;

Criar um manual de orientação a todos os pais;

Melhorar o ambiente físico que também influencia na qualidade do trabalho;

Formular um pacto empresarial para a educação, influenciando politicamente esta área;

Planos de melhorias para escolas com participação da comunidade escolar;

Ampliar participação do Conselho na educação;

Reforçar mecanismos de interação de entidades da sociedade, empresários, de pais e demais
interessados, de forma a compromete-los com o ensino local;

Avaliar a aprendizagem desde o inicio;

Gestão partilhada: sem gestão não há resultados;

Desestímulo ao binômio aluno/professor (não têm metas);

Preparar a família para auxiliar o aluno;

Ensinar o professor a ensinar;

Definir formas de participação efetiva e organizada da comunidade.
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Pouco reconhecimento aos professores;

Fixação dos professores na mesma escola;

A hora atividade do professor deve ser realizada dentro da escola;

Cada classe deve ter um professor auxiliar;
Cobrar planejamento junto com alunos e professores;
Consolidar e depurar leis e normas, reduzindo o emaranhado da nossa legislação.

Causas dos problemas

Soluções possíveis

•Ingerência político partidária na gestão e orientação pedagógica e escolar;
•
•Aumento da complacência com comportamentos inadequados;
•Falta de regras formalizadas e divulgadas, que sejam rígidas e permanentes;
•Falta de fixação dos professores na mesma escola;
•Falta de comprometimento e regras na família;
•Falta de projeto de Estado;
•Pais problemáticos irresponsáveis com relação à educação dos filhos;
•Falta de respaldo legal para ações inovadoras na gestão escolar;
•Conflitos entre professores e aluno;
•Reciclagem do professor;
•Excesso no números de alunos por sala;
•Aprovação mesmo com ausência de aprendizado;
•Permissividade, com desrespeito às leis, amparada nos pais;
•Falta de professores em algumas matérias;
•Rotatividade de professores de 1ª a 4°ª séries;
•Permissividade quanto ao comportamento dos alunos

•Criar dificuldades e bloqueios à influencia político-partidária;
•Reforçar meios de apoio;
•Avaliação do professor;
•
•Definição de regras claras, rígidas e permanentes com cobrança efetiva;
•Participação sistemática dos pais e da sociedade;
•Envolvimento da sociedade;
•Propor mudança na legislação ou criação de um estatuto para o município que dê respaldo à gestão
inovadora;
•Envolvimento com a sociedade organizada para soluções dos problemas nas escolas;
•Disciplina, respeito e colaboração dos pais;
•Professor substituto para aqueles que ficam tenham que se ausentar;
•A escola necessita de suporte de psico-pedagogos, psicólogos, fono-audiólogos, etc., dentro ou mesmo
fora de sua sede;
•
•Professor deve ter autoridade dentro da sala de aula;
•Professores têm que dominar o conteúdo da matéria;
•Realizar testes simulados para avaliar os alunos;
•Considerar notas de tarefas, trabalhos e avaliações nas promoções;
•
•
•

Palestrantes: Roberto Braz Aparecido Cabrera e Sueli Aparecida Lopes Braga
Diretores do Colégio Estadual Newton Guimarães (Londrina)
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Falta de professores para atividades complementares;
A publicidade e a valorização dos criminosos como atrativo para os jovens;

Integração entre Município e Estado para gestão do ensino;

Separar fisicamente o ensino de Pré a 4ª do de 5ª a 8ª;

Procurar envolver as empresas e as entidades da região na administração de cada escola;

Causas dos problemas

Soluções possíveis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Falta de apoio da comunidade;
Pais que não assumem suas responsabilidades;

Falta de segurança publica;
Professores despreparados para a realidade da escola;
Excesso de violência no bairro;
Duas escolas dividem o mesmo espaço: municipal e estadual;
Transferência de responsabilidade para a sociedade;
Recursos operacionais recebidos pelas escolas municipais são insuficientes;
Projetos federais assistencialistas, sem demanda de contrapartida pelos beneficiados,

desestimulam aprendizado;
Incapacidade da escola enfrentar sozinha os problemas;
Desestimulo quanto à continuidade do aprendizado da quarta para a quinta séries;
Falta de perspectiva quanto ao futuro;
Dualidade de responsabilidade e gestão não funciona (EstadoXMunicípio).

Incentivar e apoiar as boas práticas;
Promover ações com os pais para que mudem a mentalidade e assumam suas responsabilidades;
Regras e limites claros;

Atrair a comunidade para a escola;
Separação dos alunos fora de idade em turmas especiais, com acompanhamento diferencial;
Ação emergencial envolvendo todos os atores para intervir na realidade;
Desenvolver atividades extracurriculares no contra-turno;
Gestão administrativa única nas escolas em que atuam Estado e Município;
Criar um conselho escolar com participação da comunidade;
Município assumir as escolas do Estado;

Exigir maior repasse às escolas;
Estimular o ganho com o trabalho, não com as bolsas assistencialistas;

Os recursos dos projetos sociais deveriam ser repassados às escolas e depois às famílias.

Palestrante: Tânia Maria Terra Machado
Diretora da Escola Municipal Professor José Gasparini (Londrina)



Causas dos problemas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Falta de mobilização da comunidade;

Impessoalidade na gestão (falta de comprometimento);

Falta de diretrizes e direção rígidas;

Desperdício de tempo na organização das atividades;

Indiferença dos pais e da comunidade em relação à escola e ao ensino;

Problemas nem sempre evidentes;

Professor se sente dono da sala de aula e resiste à mudança;

Processo de ensino desarticulado, sem cobrança de responsabilidade;

Falta de planejamento e de avaliações;

Despreparo e desinteresse do professor pelo que faz;

Referência ao aluno como número e não como pessoa;

Falta engajamento de professores nas propostas;

Falta capacitação dos professores;

Resistências às mudanças, pelos professores diretores, pais e outros envolvidos.

Falta conscientização sobre o fato de que sucesso ou insucesso da escola depende do compromisso
do Diretor com o desenvolvimento da mesma.

Resistência de professores a mudanças e avaliações;

Palestrante: Sara Regina Santos
Diretora da Escola Professor Leonor Mendes de Barros do Município de Barra do Chapéu SP
(escola primeira colocada no Brasil em avaliação do IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do MEC)
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Soluções possíveis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ter paixão pela causa da Educação;

Disciplina rígida e regras claras;

Parcerias com empresas e outras instituições de ensino;

Separar recursos dos fundos de apoio à educação para intercâmbio sobre boas praticas na educação;

Ampliar a autonomia de cada comunidade escolar;

Educação é “feijão com arroz” na pratica do dia a dia;

Dedicação e envolvimento com paixão;

Trabalhar primeiro com alunos, e depois elaborar o planejamento;

Avaliações periódicas para verificar evolução do aprendizado;

Definir critérios a serem seguidos pelo aluno;

Criar um ambiente educador;

Troca de experiências com pauta e direcionamento semanal;

Conselho de classe participativo, com reuniões bimestrais;

Diagnóstico do aluno desde o inicio, detectando o nível de conhecimento dos alunos que têm
dificuldades.

Acompanhamento diário e avaliação permanente, tanto dos alunos quanto dos professores;

Alocar tempo para que os professores preparem os conteúdos e as aulas;

Criar um observatório de políticas públicas com prioridade de monitoramento das ações em
educação;

Estimulo à leitura e reflexões em grupo.

Imersão cultural no ambiente escolar;

Valorização do professor e do gestor público;

Expor o professor, responsabilizando-o pelas atitudes e conhecimento dos alunos;

Estabelecer um processo de planejamento municipal da Educação;
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Causas dos problemas

Soluções possíveis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Número de alunos por sala muito grande;
Falta de hierarquia na gestão da escola;
Professores não assumem responsabilidade sobre resultados de ensino;
Ação político-partidária na escola nos momentos de eleições;
Falta de recursos para manutenção das escolas;
Escolas com gestão de ensino fundamental e médio misturada;
Nivelamento das turmas e do ensino por baixo;
Falta de acompanhamento dos alunos;
Infra-estrutura deficiente;
A indisciplina toma muito tempo da direção nos colégios grandes, desviando o foco do ensino;
Verba de manutenção da escola muito abaixo da necessidade;
Falta de um plano diretor da escola, aprovado pela APMF Associação de Pais, Mestres e

Funcionários;
Falta capacidade de atendimento para situações desiguais;
Faltam condições estruturais para o funcionamento do modelo adotado.

Fixação e identificação dos professores com a escola;
Adequação e modernização dos espaços e áreas das escolas;
Separação física das escolas municipais das estaduais;

Criar equipe que acompanhe os alunos-problema, visando recuperá-los;
Vincular o professor com a escola;
Aumento de carga horária para pedagogos e psicólogos da escola;
Educação transdisciplinar;
Construir edificações com arquitetura mais adequada ao porte de cada escola;
Capacitar melhor os funcionários;
Normatizar, junto do Núcleo de Educação, via Conselho Municipal, exigência e padrão de planos

diretores para cada escola;
Estabelecer parcerias com a iniciativa privada;
Gestão acadêmica separada da direção administrativa.

Valorizar e aproveitar os que apresentam interesse e desenvolvimento;

Palestrante: Antônio Marcos Rodrigues Gonçalves
Diretor do Colégio Estadual Professora Olímpia Morais Tormenta (Londrina)
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Índice de analfabetismo alto;

Limitação de tempo de ensino;

Causas dos problemas

Soluções possíveis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Falta de autonomia do Núcleo Regional;
As políticas públicas federal e estadual para a Educação são desconectadas;
Dificuldade de implementação de novas idéias, devido à cultura estabelecida;
Preocupação com siglas e projetos, mas dificuldades na execução dos mesmos;
Merenda escolar com aumento de custo e diminuição de qualidade;
Estado e município dividindo a responsabilidade da educação;
Diminuição das taxas de reprovação com queda na qualidade;

Educação não é prioridade;
Formação em cima de uma base equivocada;
Educação encarada como despesa;

Muitos projetos e pouca ênfase na educação propriamente dita;
Problema está na sala de aula: capacitação e metodologia dos professores;
Cada governo impõe seu ritmo, sua metodologia em relação ao ensino.

Realizar um pacto pela educação com os atores locais e comunidade;
Autonomia e ações dirigidas a cada escola e região distintamente;
Preparação dos gestores para serem líderes em suas escolas;
Fazer benchmarking com as melhores escolas;
Estabelecer parcerias com a iniciativa privada;
Educação profissional em consonância com as demandas;
Enfrentar coletivamente, numa ação integrada e emergencial, os problemas da educação;
Realizar o mais simples, ou seja, ensinar e educar;
Ter vontade de melhorar e buscar metas claras;
Programas transversais que ajudem na melhoria do ensino;
Central de merenda escolar diminuindo custo e aumentando a qualidade;
Estado como organizador, financiador e gestor e Município como executor;
Apoiar metas que coloquem a educação como prioridade da sociedade;
Programa agressivo para erradicar o analfabetismo, inclusive o funcional;
Buscar metodologias de sucesso;
Elaborar Plano de Desenvolvimento regional para a Educação.

Palestrante: Márcia Lopes de Souza
Coordenadora do Núcleo Regional de Ensino de Londrina
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Integrar as ações de governo com a sociedade para intervir e buscar resultados;

Integração de ações;

Causas dos problemas

Soluções possíveis

•Falta de decisão/ vontade política para priorizar de fato a educação no nível municipal (em todo o país);
•Baixa (ou nenhuma) integração/ visão sistêmica entre secretarias municipais, visando enfatizar a
educação;
•Gestores Públicos nomeados politicamente, sem preocupação com competência e comprometimento;
•Falta de integração das secretarias do governo municipal se traduz na falta de resultados;
•Falta de continuidade de políticas públicas e de programas delas derivados;
•Planejamento participativo indica os rumos pé-no-chão;
•Falta de Integração do poder público e da escola com a comunidade;
•Falta de metas e objetivos;
•Ausência de ações integradas;
•Dificuldade de levantar dados e obter participação de todos os interessados;
•Descaso das autoridades no que se refere à qualidade de ensino;
•Dificuldade em trazer os analfabetos à escola.

•Integrar a gestão municipal (secretarias, etc.) em ações de conscientização;
•Escolher/ preparar gestores municipais que enfoquem a Educação com comprometimento e seriedade;
•Fazer cumprir as normas constitucionais sobre preferência de nomeação de servidores do quadro
público;
•
•Gestão profissional com mais paixão e comprometimento;
•Integrar escola e comunidade/ família;
•Coordenar as ações do poder público interna e externamente;
•Ouvir as necessidades dos alunos e suas sugestões;
•
•Elaborar, executar e acompanhar Planejamento Estratégico da educação no Município;
•Foco na Educação no conjunto escola e família;
•Integração da comunidade na resolução dos problemas;
•Busca de soluções rápidas e simples para os problemas;
•Pensar a educação de forma conjunta com a saúde, segurança etc;
•Criação de oficinas culturais, esportivas, técnicas etc nas escolas, em conjunto com entidades e pais de
alunos.

Palestrantes: Francisco Carlos Molini (Kiko) e Giovana Aparecida Cornélio
respectivamente Prefeito e Secretária de Educação do Município de Ribeirão Claro, PR
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Causas dos problemas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conflitos de interesses: Assistencialismo versus Ação Social;
Acomodação confortável do Estado a uma condução burocrática, politicamente manipulada (de

exercício de poder) na Ação/ ou Assistência Social e na Educação;
Desarticulação entre as ações das entidades que atuam com escolas e na área social com as

atividades semelhantes da Prefeitura;
Falta de cobrança e apoio da sociedade na promoção de mudanças nos bairros pobres;
Professores sem formação adequada para ensinar com eficiência;
Falta de compromisso dos agentes da Educação;
Ação social de ONG's nem sempre correta, sendo difícil separar as boas das ruins; falta articulação

das mesmas com o aparato público já existente;
Fracasso da gestão do sistema atual;
As verbas públicas são dirigidas aos currais eleitorais;
Desorganização e incompetência da ordem pública;
Faltam recursos para programas “voluntários”;
Burocracia e política impedem ou limitam a ação de ONG's que tentam melhorar a educação;
Os processos educativos “formais” ou “oficiais” perderam o senso da importância da disciplina na

educação;
As crianças não têm a oportunidade de serem crianças;
Falta de empenho no que se faz;
Falta de princípios, falta de “educação” (no sentido de como agir, como respeitar o outro) e falta de

ética;
Não há estímulos às crianças;
A escola está perdendo a questão científica;
Presença deficitária do estado e seu gestor;
Omissão paradigma atual “cada um por si e Deus por todos” pensar coletivamente;
Impossível ligar projetos político-partidários e projetos da sociedade;
Não aproveitamento das estruturas existentes com projetos de sucesso;
Falta aplicação de métodos científicos no aprendizado;
Falta de responsabilidades dos pais.

Palestrantes:

__

Aldo Pedalino e Marta R. K. Matsubara
Diretor da AME - Associação Mãos Estendidas e Pedagoga da Ong AME
(Associação Mãos Estendidas) (Londrina)
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Soluções possíveis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ação das ONG's integrada com a escola formal;
Promover ações que comprometam os agentes com objetivos claros;
Ensinar os professores a “ensinar”;
Gestão transparente dos recursos do ensino;
É preciso que o município reconheça os programas sociais que não são oficiais;
É necessário alterar a legislação para facilitar a ação de ONG's na educação;
É preciso criar um ambiente social que valorize a disciplina;

Valorizar o relacionamento humano e o direito de cada um;
Educação como um todo e não apenas a cultural;
Pais sendo orientados para serem parceiros na melhor educação dos filhos;
Atenção individualizada aos alunos;
Gestão eficiente com indicadores;
Professores estudando de forma orientada para serem mais preparados;
Pais participando ativamente na Educação;

Revolução pela educação: precisamos educar para valores humanos.
Projetos da sociedade aplicados independentes de ideologia, sendo pragmáticos;
Fiscalização e avaliação no processo educacional existente;
Fórum precisa mapear e promover articulação das entidades da sociedade para uma ação

estratégica;
Campanha para que as entidades da sociedade e empresariado “invadam” os bairros pobres, os

conselhos municipais e se articulem entre si;
Criar um protocolo, aprovado por especialistas e conselho municipal, para permanente atualização

dos professores;
Intervenção organizada da sociedade articulando com poder público as ações transformadoras;
Criação e fortalecimento de ações organizadas da sociedade civil para a mudança dos atuais

mecanismos do Estado na área de Educação;
Reformular a gestão e aumentar a confiança da sociedade na execução das políticas públicas.

Oportunizar momentos de ser criança;

Planejamento com quem entende do assunto;
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Causas dos problema

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Falta divulgação do Programa Bom Aluno nas empresas;

Faltam aulas no contra-turno;

Baixo Interesse dos diretores das escolas públicas.

Baixa adesão das escolas públicas ao Programa Bom Aluno;

Poucos investidores financeiros no Programa Bom Aluno;

Falta de interesse dos Diretores de ensino público na promoção de programas desse tipo (Bom
Aluno) em suas escolas;

Boa parte das escolas públicas não adere a programas ou projetos fora do determinado pela
Secretaria;

Pequena abrangência de programas como o Bom Aluno;

Participação baixa dos colégios públicos na indicação dos alunos;

Muitas boas práticas em educação em Londrina são desconhecidas do próprio meio educacional;

Falta de interesse pela qualidade do aluno leva a que escolas não encaminhem candidatos a
programas desse tipo (Bom Aluno);

Falta de interesse e responsabilidade de algumas escolas ou diretores no investimento nos
alunos;

Pouca participação na seleção de alunos para programas como o Bom Aluno, fazendo que os
estudantes percam a oportunidade de participar.

Desinformação sobre os programas bancados pela sociedade;

Desarticulação e apatia em relação às ações da sociedade;

A sociedade não cobra qualidade de ensino das escolas.

Palestrante: Lilian Gava Ferreira
Coordenadora do Instituto Bom Aluno (Londrina)
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Soluções possíveis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ampliar comprometimento da direção das escolas com programas de incentivo aos bons alunos;

Acompanhar e cobrar resultados de cada escola e diretor;

Promover nas empresas o interesse em apoiar programas como o Bom Aluno;

Promover “capacitação” aos diretores das escolas públicas para que se interesses por Programas
Especiais;

Pais envolvidos com os estudos dos filhos;

Iniciativa privada auxiliando na melhoria da educação;

Identificar todas as práticas de contra-turno, as estratégias e parcerias para disseminar as que
são boas;

Ressaltar a importância da iniciativa privada nos projetos educacionais;

Mapear, descrever e divulgar boas práticas, criando um prêmio municipal;

Questionar junto às faculdades inclusão de cotistas em detrimento da boa pontuação nos
vestibulares;

Estimular as escolas à participação nos processos seletivos no sentido da valorização do ensino;

Divulgar esses programas de apoio na imprensa de forma a reduzir a omissão das escolas;

Agregar as diversas ações para otimizar recursos humanos e financeiros;

A sociedade deve cobrar metas de qualidade das escolas.

Aplicar reforço escolar intenso que leve à obtenção de bons resultados como os conseguidos pelo
IBAL (Instituto Bom Aluno);
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Causas e soluções

Destaques das palestras



ALGUMAS OBSERVAÇÕES

•“Educação acontece e se decide no Município!”.
•A paixão deve incendiar a ação, mas a compreensão vem antes e deve ser gélida, mas para alguns dos
nossos educadores, o mundo real é irrelevante, não é critério da verdade.
•Nossas escolas com melhores resultados praticam o “feijão com arroz”.
•Se o “feijão com arroz” é melhor para países de educação superlativa, porque não nos servirá?
•Como é que pode? Treinamento e pesquisa de primeiro mundo e educação básica de terceiro.
•O ensino de cidadania começa com uma escola que ensina o básico corretamente.
•País pobre, educação mais pobre.
•Somos bons falastrões e maus fazedores.

•Boas escolas têm metas, são poucas metas, e não mudam de uma hora para outra.
•As metas são compartilhadas por todos e quantificadas.
•Têm uma clara percepção dos rumos em que navegam.
•
•Sem Gestão não há resultados, boas escolas são administradas como as boas empresas.
•Há cobrança de resultados e vantagem para quem desempenha bem o seu papel.
•Melhores mestres são colocados nas turmas mais difíceis.

•Professores são preparados.
•Conhecem bem os assuntos que ensinam.
•Aprendem a ensinar.
•Pedagogia para eles significa saber ensinar.
•Prioridade: Ler, escrever, usar números e pensar.
•Ênfase na aplicação das teorias em problemas da vida real.
•Os alunos são seriamente cobrados, muita lição para casa.
•A disciplina é “careta” (por exemplo, não se pode conversar na aula).

SOBRE AS BOAS ESCOLAS

SOBRE OS BONS PROFESSORES

Têm a cara do Diretor.

CLAUDIO DE MOURA CASTRO - PALESTRA PROFERIDA NA ACIL
SÍNTESEVIVA O FEIJÃO COM ARROZ NA EDUCAÇÃO -
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SOBRE OS BONS GESTORES

SOBRE A FAMÍLIA

•Cobram resultados tangíveis.
•Premiam avanços e bons resultados.
•Quanto mais duram as cobranças, mais melhora o sistema.
•Criam constrangimento para maus resultados.
•Sem quantificar não se pode cobrar ou premiar.
•Valorizar a premiar bons Professores e Gestores.

•Acompanha de perto a vida escolar do aluno.
•Vigia, para assegurar que fez o “para casa”.
•Conversa muito com o aluno.
•Aluno consciente sobre seu maior Projeto de Vida: a Educação.
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PROJETO PEDAGÓGICO PLANO DA ESCOLA

OBJETIVO DO PLANO DA ESCOLA

CICLO DE APRENDIZAGEM

É PRECISO

FRASES DA PALESTRANTE

•Definir as intenções da escola, para realizar um trabalho de qualidade!
•Executar as intenções definidas.
•O plano é resultado de um desejo coletivo da unidade escolar.
•O plano é resultado do compromisso do coletivo para alcançar as metas estabelecidas.
•É resultado da interação docente para alcançar as metas estabelecidas.
•
•Coletivo é: Direção, Docentes, Funcionários, APMs, Grêmio Estudantil, Conselho de Escola, Pais de
Alunos.

•Explicitar os ideais da comunidade em relação a sua unidade escolar.
•
•Garantir a organização do atendimento escolar como um todo.
•Permitir a melhoria da Gestão democrática da escola em todos os aspectos.

•Mais tempo para aprender.
•Aluno Receptor de Informações.
•Ativo Seleciona, assimila, processa, interpreta, confere significados.
•Constrói seu próprio conhecimento.

•Acreditar no aluno.
•Respeitar as diferenças.
•

Resulta do entendimento.

Garantir qualidade ao Processo Ensino/Aprendizagem.

Reconhecer direito ao sucesso.

• Jamais poderemos submeter nossos alunos às nossas próprias frustrações, sejam elas hierárquicas,
estruturais, salariais ou qualquer outra.
•Educar é paixão.
•Um mesmo período escolar (uma mesma série) deve ter tratamento pedagógico diferenciado a cada ano,
pois nunca uma turma será exatamente igual à anterior.

SARA REGINA SANTOS - O SUCESSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU, NO
VALE DO RIBEIRA SP (Município de economia de subsistência foi um dos campeões do Brasil)
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ALGUNS PENSAMENTOS APRESENTADOS EM PALESTRAS

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós
ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre”.

“Se a própria escola não for capaz de se debruçar sobre seus problemas, de fazer aflorar esses
problemas e de se organizar para resolvê-los, ninguém fará isso por ela”.

“Ë desonesto diplomar sem dar formação e é perverso punir com a repetência e prescrever o
mesmo tratamento ano após ano”.

“É por meio da associação de idéias de áreas distintas que surge o pensamento inovador”.

“A idéia é acabar com a divisão por disciplinas na formação do professor”.

“A tecnologia serve para o aluno pesquisar e descobrir o que precisa. Depois entra o
professor para ajudá-lo a entender as informações”.

“Jamais podemos submeter nossos alunos às nossas próprias frustrações, sejam elas
hierárquicas, estruturais, salariais ou qualquer outra"

"O ensino de qualidade requer paixão pela causa, comprometimento e engajamento"

PAULO FREIRE

JOSÉ MARIO PIRES AZANHA

AUTOR DESCONHECIDO

MIGUEL ARROYO

VANI KENSKI

SARA REGINA SANTOS,
diretora da Escola Professora Leonor Mendes de Barros, da cidade de Barra do Chapéu-SP
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ARTIGOS

Gilberto Dimenstein
Título: Brasil em Tempo Integral

Cláudio de Moura Castro
Título: Novo termômetro da educação

Camila Antunes e Marcos Todeschini

- Folha de São Paulo 07/08/2006

- Revista VEJA nº 2010 30/05/2007

- Revista VEJA num. 2014 27/06/2007

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

, d

•

•

•

•

•

A educação da manhã até o fim da tarde teria impacto muito maior que qualquer outro programa
social no país.

A diferença está mais na gestão, e menos no dinheiro.
Não se está falando aqui de um projeto de ensino, mas de um projeto de nação.
Disseminar a educação em tempo integral teria um impacto muito maior do que qualquer outro

programa social na prosperidade dos indivíduos e das famílias principalmente se começar na pré-
escola. É a grande porta de saída contra a miséria, um complemento indispensável ao bolsa família,
que corre o risco de gerar dependência.

“Se o ensino de qualidade fosse tão caro, como poderia ocorrer em municípios pobres?”.
Ou seja, gastar bem vale mais do que gastar muito.
Querendo, educação melhor não é apenas para os netos.
Na educação, o Brasil acaba de ganhar um novo termômetro: o “IDEB”. Trata-se de um índice de

excelência da educação, que permite novas análises.

Aula na escola Guiomar Neves, campeã do ranking: Oito horas de estudo por dia.
Sobre o resultado do IDEB O resultado ajuda a derrubar um velho mito: o de que só há bom ensino

onde sobra dinheiro. Das 46.000 escolas públicas do país, apenas 0,3% tiveram notas acima de 6 as
quais 50% em municípios mais pobres e menos conhecidos.

Diretores engajados às questões do ensino são a alma de uma boa escola.
Um levantamento do IDEB com as 20 campeãs, mostra que todas elas estão sob o comando de um

mesmo diretor, e este está no cargo há pelo menos três anos.
Educador bom é aquele que leva o trabalho às últimas conseqüências e se responsabiliza pelos

resultados.
Nas escolas campeãs, a equipe de educadores certamente trabalha mais (e queixa-se menos), os

pais são mais entusiastas da rotina escolar e os estudantes passam mais tempo em sala de aula.
O colégio nº 1 do ranking oferece período integral há cinco anos. A decisão de esticar a jornada de

estudos foi tomada em conjunto com os pais (e não significou um centavo a mais à folha de
pagamento).
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PRINCIPAIS INDICADORES

ALGUNS DADOS RELEVANTES Fonte OCDE e INEP

Além do novo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o Ministério da Educação
aplica outras cinco avaliações para testar os estudantes e auferir a qualidade do ensino em geral, péssima.
Eis a lista:

um novo indicador que resulta do cruzamento das notas dos estudantes na Prova Brasil (Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar) ou no Saeb (Sistema de Avaliação do Ensino Básico) com a taxa de
aprovação dos alunos. Serve para medir a qualidade do ensino por escola, município e estado e é o
primeiro a estabelecer metas para sua melhoria.

uma prova anual para medir o nível dos estudantes de escolas públicas e particulares ao fim do
ciclo básico. Faz quem quer. Os alunos podem usar a nota no exame para pleitear bolsas universitárias no
MEC e ingressar em 23% das faculdades.

o único exame oficial que abrange alunos de 41.000 escolas públicas de ensino fundamental do
país. Com base no resultado dos estudantes, cada escola recebe uma nota e um lugar no ranking nacional.

Em lista de 34 países analisados por um estudo da OCDE (Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), o Brasil apresenta o menor investimento por estudante, cerca de 3,9% do
PIB. Enquanto a média nacional (do primário à universidade) é de R$ 2.488,00 por aluno/ano, os 30 países
que mais investem, têm média de R$ 14.376,00 por aluno/ano.

O Brasil é também o país que apresenta a maior diferença entre os gastos por estudante no ensino
fundamental e no universitário.

Escolas campeãs: 92% -

Escolas campeãs: 5 horas diárias -

Escolas campeãs: 4 a 12 livros por ano -

Escolas campeãs: Pelo menos, 3 anos -

NO ENSINO BÁSICO

O que é:

O que é:

O que é:

a) Professores com curso superior completo:

b)Jornada escolar:

c) Leitura obrigatória:

d) Permanência do diretor no cargo:

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)

PROVA BRASIL

SAEB (Sistema de avaliação da Educação Básica)

Nas melhores escolas classificadas pelo IDEB, tivemos:

O que é: prova aplicada a uma amostra de estudantes (definida por sorteio) de escolas públicas e particulares.
O objetivo é mapear as deficiências gerais no ensino e as falhas específicas de estados e municípios.

Média brasileira: 68%

Média brasileira: 4 horas diárias

Média brasileira: A maioria das escolas não
faz exigência de leitura

Média brasileira: 1 ano
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Boas práticas em

comunidades próximas



BRASIL EM TEMPO INTEGRAL

“A educação da manhã até o fim da tarde teria impacto muito maior
que qualquer outro programa social no país.”

É UM MOVIMENTO raro no Brasil. Em Apucarana, norte do Paraná, com 116 mil habitantes,
pais com maior poder aquisitivo estão tirando seus filhos de escolas privadas para matriculá-los na
rede municipal de ensino - e não por questões financeiras.

Apucarana está no topo da lista das cidades com melhor avaliação, feita pelo Ministério da
Educação. Suas escolas municipais oferecem aulas da manhã até o final da tarde, com direito a dois
lanches e almoço; assistência médica; 33 tipos de atividades extracurriculares (como xadrez, origami e
música); programas de estímulo ao empreendedorismo mesmo para as crianças da 1ª série.

Pelo menos um motivo deveria levar os candidatos a governador e a presidente a estudar essa
experiência: o custo mensal do aluno é de R$ 180. É uma quantia que sugere a viabilidade de replicar, a
médio e longo prazos, semelhante qualidade de ensino em todo país.

Só se chegou a esse valor porque se montou um quebra-cabeças unindo as mais diferentes
esferas da prefeitura. Dividiu-se a cidade em regiões, cada qual gerida por um núcleo que agrega
lideranças comunitárias e o poder público; cada núcleo se reúne numa escola.

Os responsáveis da prefeitura pelo turismo e pelo meio ambiente, por exemplo, foram
chamados a envolver os alunos. O Sesi e o Senai instalaram classes de orientação profissional dentro
das escolas em conexão com empresários locais. Como se concentra, na cidade, uma cadeia produtiva
têxtil, os estudantes são convidados a customizar roupas.

As crianças vão ao "Clube da Sabedoria", um centro de convívio de idosos, onde desenvolvem
atividades com a terceira idade. Se um pai de aluno estiver sem dinheiro, será convidado a trabalhar
numa horta comunitária, o que lhe garantirá, além dos recursos federais do Bolsa-Família, uma cesta
básica. Mães são encaminhadas a programas para gestantes; jovens, para um centro de prevenção à
gravidez precoce.

Os estudantes aprendem sobre economia -e também sobre alimentação saudável- porque
todos os produtos são comprados em vilas rurais, sem agrotóxico. Isso ajuda a manter os baixos
índices de desemprego do local.

É um projeto ainda em consolidação. Muito falta para assegurar sua perenidade, formar
gestores dentro e fora da escola, implementar um currículo melhor e elevar o nível dos professores.
Não se passou pelo teste da mudança de governo. Mais grave, a rede municipal vai da 1ª à 4ª série.
Depois, os alunos passam para escolas estaduais, que, por ora, têm apenas um turno. Corre-se, assim,
o risco de perder o investimento.
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Tais falhas e riscos só levam à conclusão de que o melhor que um presidente e um governador
podem fazer para a melhoria do nível de ensino e das ações sociais é estimular esses de modelos de
integração - é mais na gestão e menos no dinheiro que está a diferença. Temos um exemplo de
incompetência educacional com Macaé, no Rio, onde a renda per capita é de R$ 96 mil (a renda per
capita de Apucarana é de 6,9 mil, e a do Brasil é R$ 9,7 mil), e sua educação, segundo os testes, é
sofrível. Assim como temos o exemplo de Sertãozinho, no interior de São Paulo, primeiro lugar do
ranking estadual, em que o custo de cada aluno sai por R$ 150 mensais, também beneficiado por um
tipo de ensino integral.

Graças a uma articulação com empresários, consegue-se, com R$ 140 por aluno ao mês, ter
uma escola de ensino médio integral em Pernambuco - já são 13 centros experimentais, nos quais a
gestão será de uma entidade social, e não do governo, e os professores recebem bônus de
produtividade. Em um bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, redirecionaram-se verbas
federais e estaduais, usaram-se espaços pouco utilizados da comunidade para transformá-los em sala
de aula. Com mais R$ 12 mensais, um aluno pode ficar em alguma atividade, dentro ou fora da escola,
até o fim da tarde.

Não se está falando aqui de um projeto de ensino, mas de um projeto de nação. Disseminar a
educação em tempo integral teria um impacto muito maior do que qualquer outro programa social na
prosperidade dos indivíduos e das famílias - principalmente se começar na pré-escola. É a grande
porta de saída contra a miséria, um complemento indispensável ao Bolsa-Família, que corre o risco de
gerar dependência.

Gilberto Dimenstein
Artigo reproduzido do Jornal Folha de S. Paulo, Caderno Cotidiano 06/08/2006
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LISTA DE MEMBROS

NOME INSTITUIÇÃO

Adelar Motter IAPAR

Antonio Caetano de Paula AML

Ary Sudan SINDIMETAL - Londrina

Carlos Augusto Candeo Fontanini PUC/PR - Londrina

Carlos Haroldo Novak INFRAERO - Londrina

Claudio Tedeschi Empresário

Clóvis Coelho FIEP - Londrina

Florindo Dalberto ADETEC e AEA - LD

Gilson Bergoc UNIFIL - ARQUITETURA

Henrique Luck CEAL

Heverson Feliciano SEBRAE - Londrina

José Augusto Rapcham ACIL

José Gonçalves Vicente UNIFIL

Lourival Germano Câmara Municipal de Londrina

Luís Claudio Galhardi SESI - Londrina

Luiz Figueira de Mello Consultor de Empresas

Luiz Fernado de Almeida Kalinowski Sindicato - Rural de Londrina

Milena Holthausen LC & VB

Marcel Antoine Haswany SIAI

Marcelo Cassa ACIL

Marcelo Mafra SESI - SENAI - Londrina

Marcus Friedrich Von Borstel APL - TI de Londrina

Massaru Onishi SINDUSCON - Norte do Paraná

Mauro Viecili CODEL / IDEL

Norman Neumaier E MBRAPA - Soja

Olides Millezi Júnior Caixa Econômica Federal - Londrina

Paulo Varela Sendin ADETEC

Rosângela Ramsdorf Zanetti UEL

Sergio Garcia Ozorio SEBRAE - Londrina

Silvana Martins ACIL

Simélia Mello ACIL

Spartaco Puccia Filho APP - Londrina

Tadeu Felismino ADETEC

Vera Lucia Guiselli Lopes UNOPAR
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