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RESUMO 

Este estudo busca compreender a importância do planejamento educacional para a 

organização da Secretaria Municipal da Educação, vislumbrando como as estratégias 

planejadas fortalecem ou não a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O problema se 

debruça em saber: Como as ações instituídas no planejamento estratégico da Secretaria 

Municipal de Educação contribui ou não para o fortalecimento da EJA? Elegemos como 

objetivo geral: investigar se as ações das Secretarias de Educação dos municípios 

baianos contribuem ou não para o fortalecimento da EJA. Os objetivos específicos que 

norteiam a pesquisa são três: Identificar quais municípios baianos possuem plano 

estratégico para as Secretarias Municipais de Educação. Analisar a importância do 

planejamento educacional para o fortalecimento das ações instituídas pelas Secretarias 

Municipais de Educação do Estado da Bahia. E enumerar as ações planejadas pela 

referida secretaria que contemplam a EJA, analisando suas contribuições para a referida 

modalidade. O lócus da pesquisa foram municípios do Estado da Bahia, a citar: 

Barreiras, Capim Grosso, Coaraci, Guaratinga, Itabuna, Igrapiúna, Itabela, Itacaré, 

Jequiriçá, Laje, Macureré, São Gabriel, Várzea Nova, Santo Sé e Tucano, distribuídos 

em diferentes territórios, como: Bacia do Rio Grande, Bacia do Jacuípe, Litoral Sul, 

Costa do Descobrimento, Baixo Sul, Vale do Jiquiriça, Itaparica, Sertão do São 

Francisco, Irecê, Piemonte da Diamantina, Sisal. As escolas que compõem o universo 

da pesquisa contavam, em 2016, com 83.372 alunos matriculados na Educação Infantil, 

Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais). Desse contingente, 14.474 alunos 

pertenciam a EJA. O IDEB desses municípios varia entre 3,3 a 5,0. Fizeram parte deste 

estudo 16 sujeitos, dentre eles, secretários municipais de educação do Estado da Bahia 

e/ou técnicos que atuam nesta secretaria. Por questão de ética, esses sujeitos terão seus 

nomes preservados, sendo identificados pela letra S seguida de um numeral. O percurso 
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metodológico adotado para a investigação foi o da abordagem qualitativa de pesquisa e 

como procedimento técnico utilizamos a pesquisa de campo, com o uso de um 

questionário através do Google Forms para coleta de informações. A pesquisa 

qualitativa, aplicada inicialmente em estudos antropológicos e sociológicos em 

contraponto à predominância da pesquisa quantitativa, alargou seu campo de atuação 

em áreas como a Psicologia e Educação. Para Minayo (2002, p. 22) a abordagem 

qualitativa “[...] aprofunda-se no mundo dos significados, das ações e relações humanas, 

um lado não perceptível e não captável, em equações, médias e estatísticas.” Busca, 

portanto, centrar-se em compreender e explicar a dinâmica das relações sociais. Quanto 

ao procedimento técnico escolhemos a pesquisa de campo que constitui o modelo 

clássico de investigação no campo da Antropologia, onde se originou. Nela o 

pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada 

importância do pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a situação 

de estudo (GIL, 2008). Os dados obtidos são confiáveis, pois o pesquisador apresenta 

nível maior de participação. O instrumento utilizado para investigarmos se as ações das 

Secretarias de Educação dos municípios baianos contribuem, ou não, para o 

fortalecimento da EJA, foi o questionário. Segundo Marconi e Lakatos (2009), o 

questionário é um instrumento que faz parte da observação direta extensiva. Neste 

sentido, ele foi composto por uma série de perguntas ordenadas e que tem como 

vantagem a abrangência geográfica de uma área mais ampla, economizando tempo e 

viagens, e atingindo o maior número de pessoas. Devido à questão geográfica 

envolvendo os municípios em estudo optamos pela utilização do questionário no Google 

Forms que foi enviado por email para os sujeitos envolvidos, mediante contato prévio. 

O planejamento da gestão educacional é uma prática reflexiva que visa organizar e 

efetivar a política educacional do município. A partir dos anos 80, mediante as 

transformações históricas, políticas e sociais surge à necessidade de redemocratização 

da sociedade, mobilizando vários setores, inclusive a educação. Nesse sentido, adotando 

uma gestão descentralizadora, os gestores da Secretaria Municipal da Educação (SME) 

são convidados a organizar, executar, coordenar e acompanhar as atividades ligadas ao 

ensino. Inicia a estruturação da secretaria através de um planejamento educacional que 

venha atender o diagnóstico e os interesses do município. Emergem políticas públicas 

que auxiliam os gestores nesta tarefa, como por exemplo, o Planejamento Estratégico 

(PES) e o Plano de Ações Articuladas (PAR). Assumindo esta perspectiva, foi 

desenhado em 2001 o PES - Planejamento Estratégico da Secretaria - produto do 

programa FUNDESCOLA voltado para o fortalecimento da capacidade institucional 

dos órgãos dirigentes educacionais na gestão das redes escolares, com vistas ao 

desenvolvimento de uma eficiência sustentada do sistema educacional, através da 

implementação de uma metodologia de planejamento estratégico em secretarias de 

educação (PAES DE CARVALHO, BONAMINO, KAPPEL, 2010, p. 4). O PES 

tornou-se um instrumento estruturante para melhoria do planejamento, da execução e da 

gestão educacional, pois, auxiliava a secretaria em sua organização interna e externa, 

norteando a direção que deve seguir. Através deste planejamento é possível 

identificarmos os problemas educacionais, traçarmos os objetivos, estabelecermos 

estratégias e metas, definirmos plano de ações a serem alcançados a longo, médio e 

curto prazo, escolhermos a forma de monitoramento e avaliação de todo o processo. 

Destacamos que o Manual do PES recomenda uma construção com a participação 

efetiva das comunidades escolar e local mediada por uma relação dialógica. 

Concordamos com esta orientação, pois, acreditamos que no planejamento participativo 
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(BAPTISTA, 1995) diversas pessoas trazem contribuições significativas para a 

construção deste documento que reflete uma educação pública de melhor qualidade. No 

ano de 2007 com o objetivo de colaborar com o planejamento estratégico das políticas 

educacionais o Governo Federal oferece o Plano de Ações Articuladas (PAR). O 

manual do referido documento esclarece: O PAR foi concebido como uma ferramenta 

de gestão para o planejamento da política de educação [...]. Pelas suas características 

sistêmicas e estratégicas, o PAR favorece as políticas educacionais e a sua continuidade, 

inclusive durante as mudanças de gestão, constituindo-se como importante elemento na 

promoção de políticas de Estado na Educação (BRASIL, 2016, p. 2). Portanto, a 

referida ferramenta possibilita o diagnóstico da rede de ensino, respaldando o 

planejamento através de uma participação democrática com elaboração de estratégias 

que devem ser alcançadas a médio ou longo prazo, perfazendo o período de quatro anos. 

Esse prazo pode ser prorrogado dependendo da revisão do documento, pois, a intenção é 

que não se torne uma Política de Governo e sim, Política de Estado. É partindo das 

reflexões realizadas que nos deparamos com a seguinte inquietação: Qual o lugar da 

EJA no planejamento estratégico das Secretarias Municipais da Educação do Estado da 

Bahia? “Planejar não basta. É preciso ter um enfoque adequado sobre o planejamento 

(LÜCK, 2000, p.2)”. Independente da forma a qual a SME escolha para se organizar, 

acreditamos que para termos êxito na Educação de Jovens e Adultos precisamos 

priorizar no planejamento educacional estratégias que venham fortalecer esta 

modalidade de ensino. Pensar nessas estratégias é priorizar as necessidades e 

peculiaridades dos sujeitos constituintes deste universo plural. Por isso, a necessidade 

de inserir os jovens e os adultos na construção do planejamento educacional, permitindo 

ouvir e respeitar suas vozes. Na pesquisa realizada, os(as) secretários ou técnicos da 

SME acreditam na importância do planejamento estratégico, para o fortalecimento das 

ações instituídas da referida secretaria. A fala a seguir expressa a ideia coletiva quando 

afirma que “É um mecanismo que orienta os planos que integra os principais objetivos, 

bem como norteia as políticas, as diretrizes e as sequências de ações de uma 

organização em um todo coeso, pois, é um processo contínuo, onde se pensa as 

expectativas de futuro (S1)”. O planejamento estratégico deve ser visto pela lógica de 

superação dos planos educacionais como instrumento burocrático. Deve ser um aliado 

na contribuição da educação na medida em que estuda a realidade da rede municipal, 

elenca os principais desafios no intuito de traçar intervenções de acordo os critérios e 

prioridades estabelecidas. Contudo, os depoimentos deixaram evidente que é necessário 

executar o que foi planejado. Isto se constitui numa dificuldade que permeia os 

municípios, pois, como temos eleição municipal de quatro em quatro anos e, 

geralmente, há uma rotatividade de pessoas que atuam na SME, também há um refazer 

de planejamento educacional, desconsiderando o anterior. Agindo desta forma, as 

pessoas entendem o planejamento como uma Política de Governo, ao invés, de 

instituírem como Política de Estado. Este pensamento é reforçado quando 50% apontam 

que a SME em que atuam não tem plano estratégico. “Por ser o início de uma nova 

gestão, o documento está em fase de elaboração (S2)”. Os 50% que sinalizaram que a 

SME possui plano estratégico, apontaram o processo de elaboração deste documento. 

Deste total do contingente, 40% disseram que construíram o plano através de encontros 

promovidos pela Secretaria Municipal da Educação com os técnicos da Secretaria em 

parceria com os representantes das comunidades escolar e local; já 10 % destacaram que 

foi através de encontros promovidos pela SME somente com os técnicos da própria 

Secretaria; 20% por meio do monitoramento do Plano de Ações Articuladas (PAR) com 
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a participação do Comitê Local e, 10% mediante monitoramento do PAR, porém, 

apenas com a participação dos técnicos da SME e 20% através monitoramento de 

consultorias contratadas pela Prefeitura Municipal que mobilizou a participação das 

comunidades escolar e local. Esses dados remetem algumas reflexões. Entendemos que, 

apesar do município ser um ente federado que tem a autonomia garantida na 

Constituição Federal de 1988, respaldado em fazer suas escolhas, a própria legislação 

prevê também a participação dos cidadãos no processo democrático. Desta forma, 

pensamos que a escolha de uma gestão participativa e democrática deveria ser para além 

de uma exigência legal ou recomendação de planos e/ou projetos. Os gestores das SME, 

fazendo uso desta autonomia deveriam convidar todos os profissionais da educação 

juntamente com os representantes das comunidades para fazer um diagnóstico 

situacional do município e a partir daí construir o plano, o que resultaria em documento 

personalizado ou através do monitoramento do PAR. Ressaltamos que na atual 

conjuntura, as políticas, programas e projetos estão sendo liberadas pelo Governo 

Federal ou Estadual para os municípios se as estratégias e ações estiverem estabelecidas 

no PAR. Interessante o secretário de educação estar atento a esta questão para não 

prejudicar o município, causando danos à educação que almeja uma escola pública de 

melhor qualidade. Com o intuito de investigar o lugar da EJA no planejamento 

estratégico das Secretarias Municipais da Educação do Estado da Bahia passamos então 

a questionar acerca das ações planejadas para a referida modalidade. As ações citadas 

pelos sujeitos podem ser divididas em quatro eixos: sistema educacional, currículo, 

professor, e aluno. As ações relacionadas ao sistema educacional apontam para 

monitoramento e/ou visita técnica dos trabalhos realizados em cada escola, melhoria do 

transporte escolar e merenda ofertada, ampliação da oferta de vagas, assessoria para a 

EJA, formação continuada e parceria com entidades privadas para cursos 

profissionalizantes. Entendemos que essas ações desenvolvidas a médio e longo prazo, e 

com avaliação permanente envolvendo toda a comunidade, além de evidenciar um 

processo contínuo e dinâmico, apontam para o atendimento a peculiaridades inerentes 

da modalidade para que a mesma não ocupe em alguns municípios uma posição 

secundária tendo outros segmentos prioridade à sua frente. As ações relacionadas ao 

currículo apontam para a necessidade de reestruturação de forma a atender as 

especificidades e diversidades dos sujeitos da EJA, perpassando desde a aula até as 

contribuições do trabalho do coordenador para adequações curriculares. Sobre o 

professor abordam desde a “[...] seleção de professores comprometidos (S9)” até a 

formação continuada voltada para a modalidade em questão. As ações relacionadas ao 

aluno abordam sobre evasão, motivação, “[...] política de incentivo e permanência 

(S12)”. Ao solicitar a descrição das ações os sujeitos se debruçaram apenas em narrar 

questões pontuais realizadas ora nos sistemas, ora em escolas. As ações executadas 

apontam para questões de curto prazo, e não remetem a uma análise sobre seus 

resultados. Para Lück é de fundamental importância considerar o planejamento 

estratégico como sendo: “[...] o esforço disciplinado e consistente, destinado a produzir 

decisões fundamentais e ações que guiem a organização escolar, em seu modo de ser e 

de fazer, orientado para resultados, com forte visão de futuro” (2000, p. 3). Não há 

clareza acerca dessa visão de futuro nas ações narradas, nos questionando sobre a 

validade das mesmas para o fortalecimento da EJA. Concluímos que a pesquisa revela 

que apesar dos gestores consideram o planejamento estratégico imprescindível para a 

rede municipal onde atuam, ainda não apresenta consistência em suas ações executoras, 

em particular para a EJA, além de um enfraquecimento na forma de planejar uma vez 
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que não suscita efetiva participação. Acreditamos que a ausência de uma gestão escolar 

que priorize o planejamento estratégico poderá causar a falta de uma percepção de 

futuro dificultando mudanças nos sistemas educacionais. Outro aspecto a considerar é a 

importância do conhecimento que cada gestor, seja ele secretário municipal e/ou técnico 

precisa ter dos aspectos propriamente pedagógicos, dos avanços tecnológicos, bem 

como das técnicas administrativas e ferramentas de gestão, sem priorizar determinado 

segmento educacional em detrimento de outros, fortalecendo a EJA em seu município. 

Esse conhecimento deve atender não apenas a Política de Governo, mas, se 

responsabilizar como agente condutor de um processo democrático para melhoria da 

qualidade da educação, deixando marcas positivas e caminhos para a próxima gestão. 

 

Palavras-chave: Planejamento Educacional 1. Planejamento Estratégico 2. Educação de 

Jovens e Adultos. 
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