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Pensar um futuro pa-
ra Salvador exige um
atento olhar para o nosso
passado. Pensar o futuro
é construir o presente
olhando para o passado,
que precisa estar muito
presente. A educação su-
pera radicalmente a im-
perativa lógica dos ran-
kings e métricas. Melho-
rar a nota no Ideb é im-
portante, mas não sufi-
ciente, pois precisamos
de um sistema educacio-
nal que articule de forma
intensa a educação, cul-
tura, ciência, tecnologia,
enfim todas as áreas do
conhecimento. Mais do
que tudo, um sistema que
não adentre à lógica mer-
cadológica que cada dia
mais impera na educação
brasileira e, sim, que res-
gate a sua dimensão pú-
blica e laica. Nesse sen-
tido, espera-se da nova
prefeitura a não conti-
nuidade da política de pa-
gamentos de vouchers
para creches privadas,
muitas vezes administra-
das por igrejas. Temos
que introduzir, mas de
forma bastante descon-
fiada, as tecnologias con-
temporâneas no cotidia-
no escolar. Mais do que
isso, precisamos de polí-
ticas educacionais que
fortaleçam as professo-
ras, com planos de car-
reira que valorizem a pro-
fissão e possibilitem que
as mesmas sejam fazedo-
ras do seu próprio tempo,
e não meras seguidoras
de projetos elaborados
por grupos estranhos ao
cotidiano escolar.

GRANDES DESAFIOS
DOS MUNICÍPIOS

Educação
municipal

ENSINO Aumento de vagas em creches e anos iniciais na rede pública da capital é um desafio para a próxima gestão

Educação infantil precisa de mais avanços
BRUNO LUIZ SANTOS

Oensino infantil prometeser
um “calcanhar de Aquiles”
para o próximo prefeito de
Salvador, quando o assunto é
educação. Aumentar a oferta
de vagas em creches e na
pré-escola na rede pública e
melhorar o aprendizado e a
formação de profissionais
sãodesafiosparaagestãoque
assumirá o município a par-
tir de 2020, dizem especia-
listas ouvidos por A TARDE.

O déficit de vagas é um
problema já conhecido da
prefeitura. Em novembro de
2017, a Justiça determinou
que o Município providen-
ciasse a matrícula na pré-es-
cola para todos os alunos,
com idades entre 4 e 5 anos,
inscritos e não contemplados
no sorteio eletrônico realiza-
do pela Secretaria Municipal
de Educação (Smed).

O titular da pasta, Bruno
Barral,alegaque,de2013para
cá, a prefeitura ampliou a
oferta de 17 mil para quase 45
mil vagas de educação infan-
til. Marlene dos Santos, pro-
fessora da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Fede-
ral da Bahia (Faced/Ufba), cri-
tica a forma como isso tem
sido feito. Na avaliação dela,
há um processo de “privati-
zação” do ensino infantil.

A pesquisadora se refere a
programas da atual gestão
que dão dinheiro público a
instituiçõesprivadasparaob-
ter delas as vagas que a rede
pública não consegue ofere-
cer. No Primeiro Passo, por
exemplo, as famílias rece-
bem R$ 65 para matricular os
filhos em creches particula-
res dos bairros onde moram.
Já o Pé na Escola consiste na
compra de matrículas em
creches e pré-escolas priva-
das, ou instituições não-go-
vernamentais, por meio da
ampliação de convênios mu-
nicipais.

“A responsabilidade do po-
der público, de ampliar a
quantidade de vagas, está
sendo repassada à iniciativa
privada”, aponta Marlene.

Dados de 2018 do Censo
Escolar do Ministério da Edu-
cação (MEC) mostram que,
das 25.445 matrículas em cre-
ches feitas em Salvador, 8.705
foram na rede pública e
16.740 na privada. No quesito
pré-escola, das 43.835, 17.106
ocorreram em instituições da
prefeitura, enquanto 26.729
foram registradas na rede
particular. Se o número de
vagas for analisado tomando
2008 como ponto de partida,
é possível ver que a oferta é
maior na rede privada desde
aquele ano.

Barral defende a necessi-
dade da medida porque a ad-
ministração não tem condi-
ções de disponibilizar todas
as vagas no ensino público.
“Não existe forma mais rá-
pida e democrática de se co-
locar uma criança na escola
do que comprar vaga na rede
privada. Enquanto eu não te-
nho vaga para todo mundo, e
não dá para ser mais rápido,
faço isso”, justifica.

Avaliação
Outro problema na educa-
ção infantil é a falta de me-
canismos para avaliar a evo-
lução no aprendizado das
crianças, como ocorre no en-
sino fundamental com a
Prova Brasil, que gera o Ín-
dice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), me-
didor da qualidade da edu-
cação pública entre o 1º e o
9º anos. O secretário muni-
cipal garante que uma me-
todologia de acompanha-
mento está sendo pensada
junto ao Banco Mundial.

Uma questão levantada
também por Marlene é a for-
mação dos professores. Se-
gundo estudo feito por ela e

Fotos: Rafael Martins / Ag. A TARDE

Crianças
em creche de
associação em
Alagados III

AMPLIAR REDE
Aumentar número de

vagas de creche e
pré-escola na rede municipal

AVALIAÇÕES
Criação de mecanismos para avaliar

qualidade do ensino infantil

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Ampliar quantidade de professores com

pós-graduação

ENSINO FUNDAMENTAL
Políticas para melhoria de índices

dos anos finais do ensino
fundamental

PRINCIPAIS
DESAFIOS

OLHAR DO
ESPECIALISTA

NELSON PRETTO
Professor da Faced (Ufba)

“Ao invés de
ampliar a rede
para atender a
demanda, são
implementadas
políticas que
caminham para
a privatização
da educação”
MARLENE SANTOS, professora
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outros pesquisadores da Fa-
ced, apenas 38,7% dos pro-
fissionais possuem pós-gra-
duação nesta fase do ensino
– a meta do Plano Nacional
de Educação é de que este
percentual seja de 50% em
2024.

Diante de todo o cenário
envolvendo a educação in-
fantil, a professora prega po-
líticas para democratização
do acesso. “A família tem op-

ção de escolher se coloca o
filho em uma escola pública
ou particular”, defende.

Avanços
No ensino fundamental, Sal-
vador teve avanços significa-
tivos em relação aos anos ini-
ciais.NoIdebde2017,acapital
baiana obteve nota 5,3, ba-
tendo a meta de 2021, de 5,1.
Mas o problema está na etapa
que compreende do 6º ao 9º
anos. Nesta fase, a prefeitura
não conseguiu alcançar ne-
nhuma meta. Em 2018, o pe-
ríodo registrou distorção ida-
de-série, atraso escolar de
mais de dois anos, em 49%
dos alunos da rede.

Verônica Almeida, douto-
ra em educação pela Faced,
avalia que é necessário for-
matar políticas no âmbito
municipal para pensar nas
singularidades de cada es-
cola. “É necessária a adoção
de políticas que fortaleçam
os projetos pedagógicos e
que instituam a possibilida-
de da criação dos próprios
materiais e das lógicas pró-
prias que respeitem a sin-
gularidade de cada espaço
educacional”, aconselha.

Escola Creche
Comunitária
Santa Bárbara,
em Paripe


