
 
Of. Nº 453/08 DIR                                                 Salvador, 17 de novembro de 2008. 

 
 

RELATO PARTICIPAÇÃO OFICINA DE FORMAÇÃO DE FORMADOR ES 
DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA EM BRASILIA E DESDOBRAMENT OS NA 

FACED/UFBA 
 
 

 

A Universidade Federal da Bahia foi convidada pela SECAD/MEC (Of. Circular 

nº 91/2008) para participar, com dois representantes – um da área pedagógica e outro da 

área financeira - em Brasília, no período de 21 a 24 de outubro de 2008, da Oficina de 

“FORMAÇÃO DE FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. Fomos 

convidados pela pró-reitoria de graduação a representar a área pedagógica. Seguiu a 

Brasília, como representante do setor financeiro, a Senhora Ana Elisabete do Setor de 

Convênios da UFBA. 

O Programa Escola Ativa foi criado e implementado nos anos 1997-1998 

destinado para as escolas do norte, nordeste centro-oeste e foi revisto em 2008. 

Delimitou seu foco para as salas multisseriadas do campo. Para preparar formadores de 

professores realizou a oficina em Brasília (Anexo 02 e 03). Vale ressaltar que nesses 10 

anos tivemos oportunidade de acompanhar a implementação do programa através de 

estudos de mestrandos e doutorandos ligados ao grupo de pesquisa que coordenamos.  

Conhecemos, também, a avaliação que fazem a Universidade federal do Pará e o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra sobre o Programa.   

Participamos em Brasília, no dia 23 de outubro, de uma das dinâmicas do grupo 

no período da manhã e à tarde que se constituiu em, com auxilio de um facilitador, 

trabalhar o Modulo VII das Orientações Pedagógicas de educadores e educadoras. A 

tarefa básica era dominar os conteúdos dos cinco Módulos para repassá-los aos 

formadores que trabalhariam com as escolas do campo, classes multisseriadas nos 

municípios do Estado da Bahia. Ao retornarmos de Brasília, no dia 23 de outubro, à 

noite, imediatamente convocamos reuniões para prestar contas da tarefa recebida e 

encaminhar as indicações de tal Oficina na Faculdade de Educação. 



Para encaminhar o assunto na FACED/UFBA, realizamos uma reunião no dia 05 

de novembro de 2008, às 15 horas, com os professores e grupos de trabalho e pesquisa 

interessados no assunto, representação da Pró-Reitoria e do Setor de Convênio da 

UFBA, a Senhora Ana Elisabete, representantes de Movimentos Sociais do Campo e, a 

equipe da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em especial a “Diretoria de 

Educação e Suas Modalidades” e a “Coordenação de Educação do Campo”. Nessa 

reunião nos inteiramos mais sobre o Programa e o Plano da Secretaria de Educação da 

Bahia.  

Além desses procedimentos, os três departamentos da FACED/UFBA foram 

convocados a pautar o assunto em reuniões departamentais, a indicar membros para 

uma comissão sobre o assunto Escola Ativa. Compõe a comissão por indicação dos 

departamentos: Professor Cleverson Suzart Silva, Maria Antonieta Campos e Mary de 

Andrade Arapiraca.  

Nos inteiramos de detalhes sobre repasses de recursos para a UFBA e 

constatamos, através do Plano de Trabalho Simplificado do PROGRAMA DE AÇÕES 

ARTICULADAS entre Governo Federal, Estadual e Municipal,  que foram repassados a 

UFBA, em dezembro de 2007, as seguintes quantias para as seguintes ações: 

AÇÃO VALOR (R$) 

ESCOLA ATIVA 1.125.000,00 

LSE     646.000,00 

MICROPLANEJAMENTO      429.000,00 

TOTAL 2.326.000,00 

 

Deste total, somente o Programa Escola Ativa ainda não desenvolveu a ação e 

não aplicou recursos. Constatamos, também, que existe um Termo Aditivo de prestação 

de serviços entre UFBA e FAPEX  assinado pelo reitor, faltando indicar o Coordenador 

e Ordenador de despesas. A vigência do contrato é até dezembro de 2008 podendo ser 

prorrogado por termo aditivo.    

Após participar da dinâmica de formação de formadores em Brasília, de 

realizarmos reuniões entre UFBA e Secretaria da Educação, estamos levando em 

consideração as seguintes críticas, acumuladas nos debates e em estudos anteriores no 

interior da UFBA a respeito do Programa Escola Ativa:  

1) A Origem do Programa no Governo de Fernando Henrique Cardoso com seu 

perfil de política compensatória, focal e assistencialista. Programa nasce para 



atender escolas do norte, nordeste e centro-oeste e agora se destina as classes 

multisseriadas do campo. 

2) A avaliação e o balanço do programa que iniciou durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso e se consolidou no governo de Luis Inácio Lula da Silva, 

portanto, com dez anos de existência sem demonstrar avanços na situação das 

escolas e na aprendizagem dos estudantes. 

3) A base teórica do programa que tem suas raízes no pragmatismo e nas 

concepções escolonivistas e neotecnicistas, que não atendem as necessidades de 

uma consistente base teórica sobre educação do campo para sustentar o trabalho 

pedagógico nas escolas do campo; 

4) O financiamento internacional desde as suas origens na UNESCO até a situação 

instável na atualidade, no governo Lula;  

5) A relação entre Governo Federal, as Universidade e as Secretarias de Educação 

de Municípios e do Estado que é complicada, burocratizada e emperra a 

autonomia da escola e dos professores.    

6) A orientação política alienadora do programa, centrada na neutralidade da 

técnica de ensino. 

7) A preparação, formação dos educadores, dos formadores, voltada somente para a 

técnica de ensino, para a gestão restrita da sala de aula, para a dimensão 

pedagógica e técnica, relegando as demais dimensões do ato de ensinar e 

aprender, como o são, as dimensões do pensamento e atitude científica, política, 

ética, moral, estética.  

8) A continuidade do programa que não está assegurada frente à fragilidade das 

políticas públicas educacionais do Governo Lula e frente à profunda crise que 

vivem os Estados em decorrência da bancarrota do capitalismo. O programa não 

consta do PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação do Governo Lula. 

9) Balanço - avaliação. Não realizada amplamente e os dados disponíveis não 

foram socializados. 

10) A nova versão com reformulações elaborada em 2008 rebaixa novamente a 

teoria e incorpora de maneira aligeirada noções da educação do campo. 

11) Os Movimentos de Luta Social no Campo não estão articulados ao programa e 

tecem criticas severas ao mesmo, principalmente porque compromete a 

formação humana nas escolas do campo em áreas de reforma agrária. 



12) As orientações sobre a aplicação de recursos, não permitem compra de material 

permanente – equipamentos didáticos, e pagamento de professores para as 

capacitações no interior do Estado. 

13) É um programa acabado, de cima para baixo, que fere a autonomia universitária.  

A constatação é que a preparação dos formadores está sendo proposta somente do 

ponto de vista técnico-pedagógico, faltando à dimensão científica consistente e a 

dimensão política, bem como, a explicitação dos dados concretos do balanço realizado 

dos 10 anos do programa. 

Após esses procedimentos, no dia 14 de novembro, fomos informados de que 

provavelmente, através de uma nota técnica, os recursos da Escola Ativa serão 

destinados ao “PDE na escola”, programa previsto no Plano de Desenvolvimento da 

Educação.  

Informamos o Setor de Convênios da UFBA e a Secretaria de Educação, no dia 

14 de novembro que, nenhum professor da FACED/UFBA, indicados para comporem 

comissão sobre o assunto, está disposto a ser coordenador e ordenador de despesas, 

visto se tratar de um programa fechado – de cima para baixo - cujas bases não foram 

discutidas e cujo projeto de implementação está detalhado pela Secretaria de Educação, 

também sem a participação dos professores da UFBA. 

 
 

CELI ZULKE TAFFAREL 
DIRETORA FACED/UFBA 

  


