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Introdução 

Este trabalho trata-se de um Relatório Técnico sobre o cenário educacional e social de 

São Borja-RS, a partir da análise de políticas educacionais locais-nacionais. Este estudo foi 

elaborado por mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. Tal análise foi solicitada como requisito da 

disciplina de Políticas Educacionais, ministrada pelo Professor do PPG Dr. Muriel Pinto. 

A área das políticas educacionais vem se tornando nos últimos anos um belo campo de pesquisa 

na área de políticas públicas, estas que urgem por novas formas de refletir sobre as realidades 

sociais e suas influências nos processos e índices educativos, visto que os estudos vem 

centrando-se na análise da trajetória das políticas e não na sua relação com as pluralidades de 

espaços sociais e com as estratégias de formas de governança da educação local-regional.  

A municipalidade de São Borja-RS, esta localizada na Mesorregião Sudoeste Rio-Grandese, 

fazendo parte também do Corede Fronteira-Oeste. Conforme dados do Ministério da Integração 

Nacional que vem sendo refletidos no Programa Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR), a microrregião de São Borja até inicio dos anos 2000 encontrava-se em situação de 

estagnação social e econômica, a partir dai foram pensadas nos últimos 15 anos políticas 

públicas com enfoque para regiões prioritárias, com foi o caso das faixas de fronteira do país
1
.  

A partir da análise das dinâmicas sociais locais percebe-se diversos problemas sociais que 

afetam diretamente nos processos educacionais, pois ainda observa-se uma grande concentração 

de renda, famílias abaixo da linha da pobreza, alta índice de desemprego, e alto índice de 

analfabetismo, IDH médio. 

Segundo diversos bancos de dados sobre o cenário educacional de São Borja, observa-se que 

esta municipalidade não vem conseguindo atingir a média nacional do IDEB no ensino médio, 

já no ensino fundamental vem atingindo a mesma média nacional. Cabe destacar que as médias 

nacionais do IDEB apresentam grandes problemas principalmente na rede pública de educação, 

pois as médias me geral vem sendo muito baixas. Além da problemática nas médias do IDEB 

observa-se uma alta evasão e discrepância idade-série na educação básica local. 

Conforme o Banco Mundial o Brasil já um dos países do mundo que mais investe em educação, 

no entanto os recursos vem sendo mal aplicados e não vem correspondendo com os objetivos 

propostos pelas ações.  

                                                           
1
 A institucionalização da Universidade Federal do Pampa e do IFFAR – Instituto Federal Farroupilha, no 

município de São Borja, além de novos programas e políticas públicas voltadas para o ensino básico 

fazem parte deste novo olhar da governança federal para as faixas fronteiras. 
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Procurando contribuir com este processo de governança e de melhor gestão das políticas 

públicas educacionais, surge o devido relatório técnico, que se articula com as propostas do 

Plano Municipal de Educação de São Borja, que destaca em seu artigo 7º que a execução do 

devido plano depende da ação colaborativa e propositiva de políticas educacionais entre as 

instâncias municipais, estaduais e federais. Nesta perspectiva foram propostas ações para o 

combate à evasão e melhora  na frequência no ensino  básico;  formação de professores;  

melhoras nos índices do IDEB; formação superior e Pós-Graduação; formação de redes 

colaborativas de trabalho;  e fonte de busca de recursos. 

 

1 Relação das dinâmicas sociais locais com o cenário educacional atual, tanto a nível 

básico como superior de ensino . 

     
        
Primeiramente, para a realização da análise de uma realidade educacional no ensino básico e no 

ensino superior, as dinâmicas sociais devem ser pensadas de uma forma transversal ou 

intersetorial. Isso porque a educação de crianças, jovens e adultos tem relação direta com os 

aspectos do trabalho, do emprego, da renda, da saúde, da segurança, da alimentação e da 

estrutura familiar, elementos estes que influenciam na condição do ensino/aprendizagem, da 

permanência e da conclusão dos níveis de ensino.  Assim, no Plano Municipal de Educação de 

São Borja, encontramos a renda familiar per capita no valor de R$ 682,78 (seiscentos e oitenta 

e dois reais e setenta e oito centavos). 

Num segundo momento, analisar a acessibilidade, permanência, evolução  e desenvolvimento 

da criança ou jovem na escola partindo das leis  que amparam e direcionam este direito 

relacionado à realidade local de ensino. Por exemplo: a presença do ensino fundamental 

municipal integral, o Programa de Transferência de Renda- Bolsa Família- as instituições 

federais de ensino médio e superior (Instituto Federal Farroupilha e a Unipampa) que possui um 

período de instalação e atuação   de aproximadamente 10 anos.   

Além, do ensino público observa-se a presença do “Sistema S - Senac São Borja”  atuando na 

formação técnica e aprendizagem profissional, onde muitos cursos são disponibilizados de 

forma gratuita, principalmente ao jovem através do programa “Jovem Aprendiz”, que abrange 

adolescentes de 14 a 24 anos.  Estes que possuem a possibilidade de fazer formação profissional 

relacionado ao primeiro emprego com parceria das empresas locais, além da possibilidade da 

geração de trabalho e renda. 

 

É possível admitir que nenhum processo educativo formal ou informal se 

legitima se estiver alheio aos conceitos próprios que validam a idéia do que é 

educação. Ou seja, uma reflexão sobre educação pressupõe, como ato 

antecedente, identificar com clareza quais são os objetivos do processo  
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educacional. Exatamente por essa razão é que se reconhece a educação como 

ciência. Da mesma forma, pode-se dizer também que a educação, como 

método e processo de ensinar e aprender, acompanha a existência humana. 

Pensar educação é refletir em amplitude, na maior dimensão que a razão 

humana possa alcançar. ( BRASIL, 2013, P. 15) ( Grifo nosso) 

 

Verificando dados no IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

sobre matrículas no nível fundamental na cidade de São Borja é possível encontrar 

dados, como por exemplo, no ano de 2005 foram realizadas 10.943 matrículas e em 

2015 foram realizadas  7.678. Segue alguns dos indicadores abaixo: 

 

Figura 1 - Meta ODM para São Borja 

 

Fonte: Portal ODM 

 

Como disposto na figura acima que retratam as metas dos Objetivos para o 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) é possível perceber que a meta referente a todos 

as criança terminem o ensino fundamental até 2015, ainda em 2010 está em 60, 4%. 

 Podemos observar na figura abaixo dados referentes a frequência no ensino 

fundamental e médio: 

 

           Percebemos na figura 1, a meta de 100% para o término do ensino fundamental 

até 2015, em 2010 os dados eram de 60, 4%, demonstrando ainda um caminho a seguir 

na conquista deste objetivo.  Verificando os dados pertinentes à Política Nacional da 
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Educação, relativos ao ano de 2015 (PNAD) o município de São Borja relacionado ao 

ensino básico (fundamental) está com aproximadamente 59% de conclusão do ensino 

fundamental.  Em relação ao ensino superior apresenta dados em 2015 com dados de 

ingresso com índice de 18%,( IBGE  de 2010). Vejamos no gráfico abaixo: 

 

Outro fator importante é o planejamento orçamentário para investimentos em recursos humanos: 

capacitação dos docentes para trabalhar com a realidade da aprendizagem, direcionamento de 

formação para área de atuação, aspectos motivacionais aos profissionais da educação, salário, 

benefícios, entre outros. Assim como ter recursos para investimento em estrutura física, 

proporcionando um ambiente com qualidade de vida no trabalho para os docentes e discentes, 

salas de aula, materiais didáticos e tecnológicos disponíveis para o ensino e aprendizagem. 

Tabela 1- Transferência de Recursos para São Borja. 

 

Total destinado aos favorecidos situados no Estado R$: 2.614.856.667,39 

Total destinado ao Governo do Estado 799.428.119,24 

Total destinado aos favorecidos situados nos municípios do Estado R$: 1.815.428.548,15 

Total destinado  aos favorecidos situados no município de 

São Borja 
R$: 10.323.516,92 

Fonte: Portal da Transparência. 

 

Podemos perceber que há recursos disponibilizados pela União ao Estado e principalmente ao 

município de São Borja. Há a necessidade de conhecer o planejamento orçamentário pertinente 

à Educação Municipal. Na tabela abaixo verificamos dados diretamente relacionado à 

transferência de recursos do Governo Federal para a Educação no Município em específico São 

Borja: 
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Tabela 2 - Transferência de Recursos para a Educação de São Borja,   em  R$ 

 

EDUCAÇÃO Dinheiro Direto na escola para 

a Educação Básica 
PDE 11.3

44,00 

ENCARG

OS ESPECIAIS 
Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da 

Educação- FUNDEB 

FUNDEB 877.

377,15 

Encargos Especiais Fundo de Participação do Municípios FPM 4.41

4.4004,55 

Encargos  Especiais Transferência da Cota-Parte do 

Salário- Educação (lei 9.424, de 1996- 

art. 15 

Cota- 

parte dos Estados 

e DF do Salário - 

Educação 

383.

987,14 

Fonte: Portal da Transparência. 

 

Na tabela acima se somado os valores ultrapassam cinco milhões de reais de 

recursos para investimento. Então, como se observa nas figuras 4, 5, 6, houve 

transferência de recursos para o município de São Borja, especificamente para a 

Educação.  Sendo importante o conhecimento local de onde estes recursos são aplicados 

e a efetividade deste como observamos no texto abaixo: 

 
Construir um país mais justo e igualitário pelo caminho da Educação de 

qualidade para todos, passa certamente, pelo preparo e competência técnica 

dos gestores, dos professores valorizados, dos currículos atraentes, boa 

infraestrutura de trabalho e aporte de recursos financeiros necessários. 

(Cardoso, 2012, p. 75) 

 
No Plano Municipal de Educação de São Borja estão evidenciados os objetivos e as prioridades 

deste, tais objetivos são traduzidos em metas e diretrizes para a melhoria do nível de 
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escolaridade da população e a melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis. Assim, 

abaixo segue o quadro com as prioridades: 

Tabela 3 - Comissões e Metas 

COMISSÕES TEMÁTICAS METAS 

1.       Educação Infantil 01 

2.       Ensino Fundamental 02, 04 e 05 

3.       Ensino Médio 03, 06 e 07 

4.       Educação Especial 08 

5.       Educação de Jovens e Adultos 09, 10 e 11 

6.       Ensino Superior 12, 13 e 14 

7.       Valorização do Magistério 15, 16, 17, e 18 

8.       Financiamento e Gestão 19 e 20 

Fonte: Plano Municipal de Educação (PME, 2014) 

O Plano Municipal de Educação de São Borja apresenta dados pertinentes à Educação infantil. 

Abrangendo variáveis como matrícula, ano e instituição. Abaixo encontramos os seguintes 

dados: 
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Tabela 4 - número de matrícula creches e pré-escola/2009 a 2014. 

 

Ano Creche Pré- escola 

 Total Munic. Estad. Privada Total Municipal Estadual Privada 

2009 340 320 0 20 1202 777 204 221 

2010 482 329 0 153 1.256 743 182 331 

2011 568 334 0 234 1.106 732 128 246 

2012 605 395 0 210 1066 772 121 173 

2013 596 397 0 199 1.099 800 98 201 

2014 343 343 0 172  983 121 93 

Fonte: PME, 2014 

 

Tabela 5 - Idade das Crianças Matriculadas na educação Infantil e Crianças de até 6 anos 

de Idade Matriculadas no Ensino Fundamental – São Borja 

 

Idade Aluno Creche Pré-escola Ensino Fundamental 

< um ano 44   

Um ano 102   

Dois anos 193 8  

Três anos 232 51  

Quatro anos 7 462  

Cinco anos 17 572 49 
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Seis anos 1 5 780 

Sete anos ou +  1  

Soma 595 1.099 829 

Fonte: (PME, 20140) 

 

A relação do que deveria ser e o que é está abaixo, como se pode ver no gráfico, na data da 

pesquisa que foi a de 2013, sendo menor na idade de um ano, com 5,8% dessa população e no 

RS de 12,1%; a idade que deu um índice maior de atendimento foi a de seis anos, de 94,6% em 

São Borja e no RS 97,7%. 

O Brasil é um país que possui vários problemas sociais, e como qualquer outro que enfrenta a 

mesma situação, busca elaborar políticas públicas que solucionem esses impasses. Destarte, tais 

políticas devem ser formuladas e implementadas de acordo com as necessidades do público-

alvo. Geralmente não acontece, pois a realidade social brasileira está atrelada a um passado 

difícil e investimento tardio no cenário educacional. Em consequência disso, a má distribuição 

de recursos orçamentários afeta diretamente a dinâmica social, tanto a nível nacional, quanto a 

nível local, e essas dinâmicas sociais estão vinculadas ao modo de vida da população. Isso 

significa que elementos diversos interferem no cenário educacional atual do ensino básico, 

como também do ensino superior, tais como: núcleo familiar, número de vagas ofertadas, saúde 

física e mental, acessibilidade, além do fator vulnerabilidade socioeconômica (escassez da 

oferta de empregos, que acarreta a baixa renda ou a falta dela). 

Nos últimos anos existe uma necessidade crescente de transparência nas decisões políticas e um 

maior envolvimento dos cidadãos no processo de decisão, ou seja, uma nova governança, em 

especial nas políticas educacionais. Esta governança refere-se à necessidade da sociedade, em 

seus novos arranjos, trabalhar com uma gestão descentralizada e participativa em que diferentes 

atores podem e devem estar envolvidos neste processo. 

Na cidade de São Borja podemos citar algumas dinâmicas sociais que possuem papel 

fundamental no cenário educacional, tais como: 

 

- Características econômicas da região, na qual é centrada na agricultura e pecuária e, portanto 

restringe a oferta de trabalho e por consequência a renda da maior parte da população (há uma 

disparidade de concentração de renda percapta), o que dificulta o acesso ou a permanência 

daqueles alunos que necessitam ajudar financeiramente suas famílias; 

- Característica cultural da população, que por vezes pode influenciar na busca de qualificação 

(dificuldade de vislumbrar um padrão de educação diferente daquele que sua família carrega há 

gerações), pode acarretar também em diferenças de acesso a níveis educacionais conforme o 

gênero (sociedade patriarcal) e a dificuldade de inserir nestes ambientes educacionais temas 

atuais como a diversidade, gênero, entre outros. 
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Portanto há a necessidade de um novo padrão de interação entre governo e sociedade, exigindo-

se dos cidadãos uma atuação efetiva, por meio de processos interativos, no âmbito da gestão 

pública. Esse modelo de gestão absorve em sua estrutura vários segmentos da sociedade a fim 

de suprir as lacunas ainda tão presentes no nosso sistema educacional. 

 

2   Como o Plano Municipal de Educação de São Borja contempla as novas realidades 

educacionais a nível de ensino superior e técnico na cidade. 

 

Neste item do verificamos que o PME, contempla através de metas criadas e suas 

estratégias respectivas, muitas delas ainda dispostas em teoria e não concretizadas, nem sequer 

iniciadas. Muitas parcerias existem talvez em documentos assinados, tardando a aparecerem 

resultados frente a todos os objetivos construídos e destes, metas propostas com estratégias que 

não contemplam a realidade educacional vivida pelo município em termos de conclusão, 

permanência e efetividade de ensino e aprendizagem.  Importante à disposição de dados eles 

devem servir de suporte para planejamentos e mudança de realidade e de efetividade nas ações 

em conjunto com a comunidade. Quanto a formação profissional o PME não contempla 

instituição privada do Sistema S- Senac que atua com verba compulsória do governo revertendo 

em gratuidade para formação profissional do jovem e preparação para o trabalho. 

Seguem na figura abaixo as metas do PME que contemplam o ensino superior e técnico 

na cidade: 

 

Figura 2 -  Metas do PME educação superior e técnica (acho melhor citar direto do 

documento) 
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Fonte: PME 

 

São Borja em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do inicio da 

serie apresentada abaixo o municipio até o ano de 2011, da meta projetada para o país e 

manteve-se superando ou igualando sua meta, apenas em 2013 nota-se a existencia de um 

distanciamento em relação a sua meta e a do Brasil. 

 

Tabela 6 - IDEB – ENSINO MÉDIO  

 
  

Conforme a tabela que retrata a taxa de rendimento por escola do ensino médio, apenas 

uma escola no município tem 100% de sua população sendo atendida e sem índice de 

reprovação, a Escola Estadual de Ens. Médio Tricentenário, em contraponto a Escola Est. 

Técnica Olavo Bilac tem um menor índice, de 68,6% (sessenta e oito vírgula seis), com 

reprovação de 18,3% (dezoito vírgula três). 

 

 

Tabela 7 – taxa de rendimento por escolar ensino médio 

 
No que tange ao Ensino Fundamental as metas do Rio Grande do Sul desde 2011 até 

2013 estão quase atendidas, em média no RS. Abaixo é possível observar na tabela que a 

escolarização na faixa etária entre 4 e 5 cresce progressivamente ao longo dos anos, a media que 

a demanda tende a diminuir. 
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Tabela 8 - Educação Infantil - Atendimento 

 
 

Quanto os dados referentes a faixa etária de 0 a 3 anos, a tendência se mantem crescente ao 

longo do tempo como exposto acima. E conforme os dados apresentados pelo PNAD/IBGE em 

2013, a taxa de atendimento no estado é 97,85%, dado que variou 0,15% em relação ao ano de 

2012 e 0,5% ao de 2011. 

Tabela 9 – faixa etária 0 a 3 anos 

 

 

O Plano Municipal de Educação de São Borja busca se adequar as exigências atuais 

para o desenvolvimento da educação. Com isso, foram criadas metas para atender aos seguintes 

critérios: em nível superior, ampliar o número de matrículas, salvaguardando a qualidade da 

oferta, dando prioridade aos cursos noturnos, às licenciaturas para a formação de professores da 

Educação Básica e para professores nas áreas com maior déficit no município; a realização de 

um mapeamento dos alunos do Ensino Superior no município para compreender as causas de 

evasão, criando ações preventivas por meio da implantação de um programa de permanência 

para redução dos índices; a ampliação, em parceira com as esferas federal e estadual, de 

políticas de inclusão e assistência estudantil abrangendo especificamente os estudantes em 

estado de vulnerabilidade socioeconômica; aumento do número de estágios como parte da 

formação superior e a ampliação da participação de minorias como afrodescendentes, indígenas 

e estudantes com deficiência por meio de políticas afirmativas. O PME busca aumentar a 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL                                    

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PROGRAMA DE PÓS-GRAUDAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

Mestrado Profissional 

 

 
 

quantia de mestres e doutores no corpo docente das instituições, bem como elevar o número de 

matrículas ofertadas na pós-graduação stricto sensu, com a finalidade de dobrar a taxa atual. 

Dentre as suas estratégias, consta a criação de um plano para ampliar o número de matrículas na 

pós-graduação a partir do aumento da infraestrutura, de recursos humanos e financeiro, bem 

como a utilização de Educação à Distância, de modo a incentivar os professores da rede pública 

municipal a cursar a pós-graduação stricto sensu em situação de gratuidade e com flexibilização 

de horários. 

No concernente ao ensino técnico de nível médio, o PME pretende ampliar a educação 

profissional, triplicando as matrículas ofertadas. Nesse sentido, visa fomentar as matrículas 

Educação Profissional técnica de nível médio nas redes federal e estadual, como também na 

modalidade de Educação à Distância, garantindo o padrão de qualidade exigido e 

democratizando o ensino; ampliar a oferta de matrículas em situação de gratuidade nas 

instituições privadas de formação vinculadas a sistema sindical; incentivar a expansão da 

educação profissional técnica de nível médio para pessoas com deficiência e minorias, na 

tentativa de reduzir as taxas de desigualdade étnico-racial. Portanto, o PME oferece à 

comunidade local uma visão do que se pretende atingir na próxima década em prol do 

desenvolvimento educacional. 

Partindo da análise dos planos de educação das três esferas de governo, em especial o plano de 

educação do município de São Borja, observa-se a semelhança na estrutura dos documentos, até 

mesmo nas metas e estratégias propostas, portanto consideramos condizentes com as novas 

realidades educacionais existentes não somente no município em epígrafe. 

Mesmo o Plano Municipal de Educação de São Borja enfatizar a importância da parceria 

entre a SEMED com as IES Públicas do Município (UNIPAMPA, IFF E UERGS) para que 

atendam as demandas do município, e que a educação profissional deve se constituir como 

um projeto que atenda às necessidades do mundo do trabalho, encontramos dificuldades em 

avaliar se as propostas do Plano Municipal de Educação estão sendo aplicadas, uma vez 

que, no endereço eletrônico institucional da prefeitura, em especial da secretaria municipal 

de educação, não encontramos dados relacionados aos avanços na efetivação das estratégias, 

o que fere com a Lei de Acesso à Informação. Nem há como analisar, por exemplo, se o 

artigo 9º do referido documento está sendo exercido, uma vez que é prevista a elaboração e 

implantação de leis específicas para o sistema de ensino do município “disciplinando a 

gestão democrática da educação pública, no prazo de 02 (dois) anos” contando a partir de 

2014. 

Outrossim, pelo exposto acima ficou neste momento prejudicado também ao que se refere a 

realidade educacional a nível de ensino superior e técnico na cidade: 

 

*Detecção das causas da evasão, buscando medidas de prevenção; 

*Fomenta a expansão da oferta de Educação Profissional Técnicas e superior na modalidade 

EaD. 
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3  Dados educacionais locais e a relação com as metas do PNDE e com os Objetivos de 

desenvolvimento do milênio 

 

Na tabela em destaque abaixo podemos verificar o número de matrículas nos três níveis 

de escolaridade, pré-escola, fundamental e médio com responsabilidade tanto municipal quanto 

estadual, quando agregados os dados da região, São Borja apresenta dados em torno de 11% 

sendo numa posição mediana frente a outras cidades da região, refletindo na universalização da 

escolarização até 17 anos que se torna precária e sem atingir as Metas de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM). 

 

 

 

Tabela 10 – matrículas por nível 

 
Fonte: IBGE 

 

A universalização do ensino para adolescentes de 15 a 17 anos também ficou no papel. 

Os dados mais atuais dão conta de que há ainda 1,7 milhão de pessoas na faixa etária sem 

atendimento escolar. Militantes da causa acreditam que a crise econômica que o país atravessa, 

com cortes em áreas como construção de creches e formação de professores, tem sido o maior 

obstáculo para a concretização desses objetivos. 

Sem novos recursos, há quem diga que pode aumentar o número de crianças fora da 

escola. É vergonhoso o Brasil não conseguir universalizar a pré-escola e a alfabetização — 

afirma o coordenador da CNDE, Daniel Cara, um dos principais articuladores do PNE na 

sociedade civil. — O governo federal não pode considerar o PNE um fardo, desde 2014 muito 

mais deveria ter sido feito. 

De acordo com a presidente-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, essas 

notícias negativas não podem desanimar as autoridades envolvidas no cumprimento das metas. 

Enquanto não houver um trabalho estruturante, corremos o risco de ter, ano após ano, as 

metas não cumpridas. O plano é ambicioso, mas grande parte dele é realizável, não podemos 

desmobilizar. As 15 primeiras metas têm responsabilidade de estados e municípios e só vamos 

conseguir alcançá-las com gestão resolutiva na educação. 

Embora a responsabilidade pela meta da educação infantil seja das cidades, os repasses 

de recursos vindos da União são importantes para a expansão de matrículas, bem como para o 

alcance de outras metas ligadas à educação básica. Dados do Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pelo Proinfância, voltado para a 

infraestrutura de creches, mostram que o valor destinado ao programa caiu de R$ 2,6 bilhões em 

2014 para R$ 403 milhões em 2015. 

Expansão tem custo, se os municípios, que já têm problemas econômicos, não recebem 

recursos, a situação fica pior. Como expandir matrícula num cenário no qual não se consegue 

nem manter o que existe? — questiona o presidente da União Nacional de Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime), Alessio Costa Lima. 

A meta 15 do PNE, que determina a implementação de política de formação para 

professores da educação básica, ainda não foi concluída. Dados do último Censo Escolar da 

Educação Básica, divulgados em março, revelam um panorama preocupante: 39% dos docentes 

não têm formação adequada na disciplina que lecionam. 

A dificuldade em promover o acesso total ao sistema educacional e ampliar a 

qualificação dos docentes tem em seu cerne a falta de um financiamento maior para área. Para 

especialistas, a questão econômica está ligada à não implementação do Custo Aluno Qualidade 

Inicial (CAQi), que estabelece um valor de investimento mínimo por aluno e deveria ter entrado 

em vigor neste ano. A criação do CAQi representaria uma demanda de R$ 40 bilhões a mais, 

por ano, em educação básica. E segundo a CNDE, sem sua implementação e com cortes no 

orçamento, todas as demais metas e estratégias do PNE ficam inviabilizadas. 

Em resposta ao GLOBO, o MEC afirma que está “realizando uma análise cuidadosa do 

orçamento para implantação do CAQi” e argumenta que atual gestão recebeu o orçamento com 

corte de R$ 6,4 bilhões. Em relação à universalização da educação infantil, o MEC diz que 

focará na melhoria e ampliação da aplicação dos recursos para ofertar creches e promover 

acesso à pré-escola. Sobre o ensino médio, o órgão afirma que terá como prioridade a reforma 

desta etapa. Já para alcançar a meta relacionada à alfabetização, o MEC diz que está elaborando 

estudos para redesenho do Programa Brasil Alfabetizado, com foco no acesso à Educação 

Profissional e Tecnológica. A pasta divulgará nos próximos dias os indicadores de 

monitoramento das metas e o relatório técnico de avaliação do PNE.
2
 

De modo geral, com base nos dados educacionais de São Borja disponibilizados pelo Portal 

ODM, o município ainda não alcançou as metas estipuladas pelo Plano Nacional de Educação, 

dado que um dos objetivos do desenvolvimento do milênio é “oferecer educação básica de 

qualidade para todos” sendo que no ano de 2010, apenas 60,4% das crianças foram 

alfabetizadas. Nesse sentido, o PNE busca universalizar o ensino fundamental para toda a 

população, garantindo que 95% dos alunos terminem o período na idade prevista (14 anos).  

                                                           
2 Informação obtida através da consulta no sitio eletrônico que pode ser acessado: ; 
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/pais-nao-cumpre-metas-do-plano-nacional-da-
educacao-para-2016-19604817#ixzz4e9xDcM5Q  
© 1996 - 2017. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este 
material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem 
autorização.  

 

http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/pais-nao-cumpre-metas-do-plano-nacional-da-educacao-para-2016-19604817#ixzz4e9xDcM5Q
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/pais-nao-cumpre-metas-do-plano-nacional-da-educacao-para-2016-19604817#ixzz4e9xDcM5Q
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Com base em pesquisa realizada no site ODM, INEP e também o Plano Municipal de Educação 

de São Borja, conclui-se que boa parte dos dados educacionais, aos quais tivemos acesso, estão 

adequados, ou em transição para adequação, com as metas do PNDE e com os objetivos de 

desenvolvimento do milênio. Considerando o fato de que o Plano Municipal ser recente, tendo 

sua Lei de Criação do ano de 2015, ainda está sendo organizada a execução de estratégias e 

ações para que as metas sejam alcançadas, estando previsto a avaliação contínua a cada dois 

anos, conferência municipal de acompanhamento e avaliação do plano municipal de educação. 

Percebemos que existem propostas e esforços do município para que o Plano esteja de acordo 

com o proposto dentro do prazo definido, conforme mostram os gráficos e explicações abaixo: 

 

- Meta 1 do PNDE – Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a 

atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE.  

– O PME de São Borja tem a Meta 1 é idêntica ao do PNDE, e é uma das metas prioritárias da 

atual política pública municipal, sendo recentemente inaugurada Escola Pro Infância com 140 

vagas, bem como estão em construção novas duas escolas de educação infantil. Também se 

constatou que existe ainda um grande demanda de vagas para as crianças de 0 a 3 anos, mesmo 

com as escolas particulares o município ainda não atende 50% destas crianças. 

 

Tabela 11 – Taxas de atendimento a educação infantil em São Borja 2013 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação São Borja (PME) 
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Figura 2 – Taxa de atendimento  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação São Borja (PME) 

 

Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a 

14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, 

até o último ano de vigência deste PNE. 

Idêntica a Meta 2 do PME de São Borja. Todas as Escolas já ofertam o ensino 

fundamental com duração de 09 anos. O município busca parcerias para atingir esta meta, 

através de melhoria na infraestrutura, com incentivos e apoio para permanência destes alunos, 

conforme informado nas estratégias do Plano. Os dados encontrados no portal ODM 

diagnosticam que o município não alcançou a meta dos 95%, sendo o abandono e as 

reprovações uma grande problemática a ser superada. 
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Figura 3 – frequência liquida no ensino fundamental e médio – 1991/2000/2010 

 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, sendo a tabela obtida no site do portal ODM. 

 

Figura 4 – População e faixa etária do ensino fundamental  

 
Meta 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 

anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85%. 

Idêntica a Meta 3 do PME de São Borja . Atualmente o município dispõe de 09 escolas 

Estaduais, 01 Federal e 02 Particulares que atendem esta clientela, sendo este atendimento 

problemático por conta da grande taxa de evasão e reprovação, devido várias questões culturais  
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e econômicas. Existem estratégias previstas no Plano Municipal para que os níveis 

estejam melhores, mas ainda não foi possível atingir a meta estabelecida dos 85%. 

 

Figura 5 - Taxa de conclusão no ensino fundamental e médio – 1991/2000/2010 

 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, sendo a tabela obtida no site do portal ODM. 
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Figura 6 – Evasão escolar na faixa etária de 15 a 17 (2000) 

 
 

Meta 4 - Universalizar, para a população de quatro a 17 anos, o atendimento escolar aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação na rede regular de ensino. 

Semelhante a meta 4 do PME, considerando que a meta do Plano Municipal é mais ampla e fala 

a respeito das salas de recursos já existentes em algumas escolas da rede municipal. O Plano 

Municipal apresenta várias estratégias para que esta meta seja alcançada, mas as informações 

são insuficientes para calcular o alcance da meta. 

Meta 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os oito anos de idade, durante os 

primeiros cinco anos de vigência do plano; no máximo, até os sete anos de idade, do sexto ao 

nono ano de vigência do plano; e até o final dos seis anos de idade, a partir do décimo ano de 

vigência do plano. 

A Meta 5 do PME é semelhante, no que diz respeito a alfabetizar todas as crianças até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental; O Plano Municipal apresenta várias estratégias para que 

esta meta seja alcançada, mas as informações são insuficientes para calcular o alcance da meta. 

Meta 6 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica. 

Idêntica a Meta 6 do PME de São Borja . As informações referentes as escolas em tempo 

integral no munícipio são insuficientes para calcular o alcance da meta, considerando que não 

existem dados no Plano e nem nos sites visitados do atendimento integral das escolas existentes 

no município. Existem várias estratégias, enfatizando a busca de parcerias de instituições, 
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reorganização e adequação predial para que seja possível a oferta em tempo integral de 

educação. 

Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais 

para o IDEB : 

 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5 5,2 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação São Borja (PME) 

 

Idêntica a Meta 7 do PME de São Borja. O IDEB do Município de São Borja aumentou 

consideravelmente, atingindo as médias nacionais, conforme mostram tabelas abaixo: 

 

Tabela 13 – Médias IDEB no município  
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Tabela 14 – IDEB – ensino médio 

 
 

O Plano Municipal aponta a relação entre a educação e os indicadores socioeconômicos 

municipais. O Plano Municipal de Educação, também apresenta várias estratégias para fomentar 

a qualidade da educação básica, enfatizando a importância da formação do docente, e de sua 

qualificação; o acompanhamento e avaliação do Plano Municipal, em regime de colaboração. 

Meta 8 - Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no 

mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, 

da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média 

entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Idêntica a Meta 8 do PME de São Borja. O Plano Municipal apresenta várias estratégias para 

que esta meta seja alcançada, enfatizando o regime de colaboração e as parcerias com as áreas 

de assistência social, saúde e proteção à juventude, porém, atualmente as informações são 

insuficientes para diagnosticar o alcance da meta. 

Meta 9 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 

e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa 

de analfabetismo funcional. 

Idêntica a Meta 9 do PME de São Borja.  O Plano Municipal apresenta várias estratégias para 

que esta meta seja alcançada, prevendo a ampliação da oferta gratuita da Educação para Jovens 

e Adultos na modalidade EJA nos turnos diurno e noturno, bem como parcerias com instituições 

afins para realização de ações de alfabetização para jovens e adultos, buscando apoiar e 

estimular projetos inovadores; Porém, tal qual acontece na meta anterior, as informações são 

insuficientes para calcular o alcance da meta. 

Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, na forma 

integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio. 
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Semelhante a Meta 10 do PME de São Borja. O Plano Municipal apresenta várias estratégias 

para que esta meta seja alcançada, como a ampliação da oferta de EJA, mas as informações são 

insuficientes para saber quantas vagas atualmente são ofertadas integralmente EJA com a 

educação profissional. 

Meta 11 - Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando 

a qualidade da oferta e pelo menos 50% de gratuidade na expansão de vagas. 

Idêntica a Meta 11 do PME de São Borja.  Atualmente existe a oferta da educação profissional 

técnica de nível médio em 04 escolas no Município de São Borja, sendo destas 02 Estadual e 01 

Federal, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 15 - Estabelecimentos de ensino profissional em São Borja 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação São Borja (PME) 

 

O Plano Municipal apresenta várias estratégias para que esta meta seja alcançada e que sejam 

ampliadas as vagas, bem como a inexistência de vagas ociosas, fomentando além da ampliação 

a permanência dos alunos nas escolas. Atualmente, as informações são insuficientes para definir 

se a meta está sendo alcançada. 

Meta 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 

33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

Semelhante a meta 12 do PME, considerando que a meta do Plano Municipal, é mais ampla, 

(vírgula) e também prevê a expansão de 40% das novas matriculas do ensino superior. O Plano 

Municipal apresenta várias estratégias para que esta meta seja alcançada, enfatizando a 

importância da parceria da SEMED com as IES, sendo que o município possui 03 instituições 

públicas, além de outras instituições particulares; O plano prevê também a detecção das causas 

da evasão, buscando medidas de prevenção. 

 

Meta 13 - Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores 

do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, 

sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores. 

Idêntica a Meta 13 do PME de São Borja. O Plano Municipal apresenta estratégias para que esta 

meta seja alcançada, enfatizando a promoção de articular ações integradas entre a SEMED e as 

IES Públicas do Município (UNIPAMPA, IFF E UERGS) para que atendam as demandas do 

município.   
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Tabela 16 - Graduação dos profissionais na EMEIS 

 
Meta 14 - Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo 

a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

Idêntica a Meta 14 do PME de São Borja. O Plano Municipal apresenta estratégias para que esta 

meta seja alcançada, enfatizando a promoção de articular ações integradas entre a SEMED e as 

IES, para ampliação da oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, com ampliação das 

vagas. Porém, não encontramos informações suficientes para calcular o alcance desta meta. 

Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do art. 61 da Lei nº 9.394/1996, 

assegurando-lhes a devida formação inicial, nos termos da legislação, e formação continuada em 

nível superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na respectiva área de atuação. 

Semelhante a Meta 15 do PME de São Borja, sendo que na meta municipal não está prevista a 

gratuidade. Referente ao perfil dos profissionais da Área de Ciências Humanas que atuam no 

Município, conforme consta no Plano Municipal há um contingente reduzido de profissionais 

habilitados nas respectivas áreas de formação atuando: 10,2% em geografia e 19,2% em 

História. O plano apresenta estratégias como implantar sistema de valorização dos profissionais, 

e o mapeamento e organização de banco de dados dos profissionais para que esta meta seja 

alcançada. 

 

Meta 16 - Formar, até o último ano de vigência deste PNE, 50% dos professores que atuam na 

educação básica em curso de pós-graduação stricto ou lato sensu em sua área de atuação, e 

garantir que os profissionais da educação básica tenham acesso à formação continuada, 

considerando as necessidades e contextos dos vários sistemas de ensino. 

Semelhante a Meta 16 do PME de São Borja. O Plano Municipal enfatiza a realização de 

colaboração, e promoção de ações integradas entre a SEMED e as IES, para ampliação da oferta 

de cursos noturnos e cursos modulares à distância de licenciatura; também o levantamento da 

demanda de professores que não tenham licenciaturas As informações são insuficientes para 

saber exatamente quantos docentes da educação básica possuem pós-graduação. 

Meta 17 - Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

Idêntica a Meta 17 do PME de São Borja. O Plano Municipal prevê manter ativa a comissão de 

avaliação para estabelecer critérios de avaliação e promoção do magistério, bem como 
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acompanhar a destinação e aplicação dos recursos para valorização do magistério, e aplicação 

dos 10% do PIB para a Educação. 

Meta 18 - Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso 

salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. 

Idêntica a Meta 18 do PME de São Borja. O Municipal realiza pagamento salarial com base no 

piso nacional profissional, e prevê avaliação periódica da qualidade de atuação dos professores, 

além de outras estratégias para garantir a meta estabelecida. 

Meta 19 - Garantir, em leis específicas aprovadas no âmbito da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, a efetivação da gestão democrática na educação básica e superior 

pública, informada pela prevalência de decisões colegiadas nos órgãos dos sistemas de ensino e 

nas instituições de educação, e forma de acesso às funções de direção que conjuguem mérito e 

desempenho à participação das comunidades escolar e acadêmica, observada a autonomia 

federativa e das universidades. 

Esta Meta também é semelhante, com a diferença da previsão de recursos e apoio técnico da 

união. O Plano Municipal prevê a implantação a lei de gestão democrática do Sistema 

Municipal de Educação, sendo que já é realizada a escolha de diretores das escolas municipais 

regida por lei e decreto. O PDDE do Governo Federal vem disponibilizando vários programas 

que podem garantir a autonomia financeira das escolas. O Plano prevê estratégias e ações para 

que esta meta seja alcançada. 

Meta 20 - Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto ano de vigência desta Lei e, no 

mínimo, o equivalente a 10% do PIB no final do decênio. 

Semelhante a meta 20 do PME de São Borja, prevendo elevar o patamar da aplicação do PIB do 

Município. O Plano Municipal apresenta várias estratégias para que esta meta seja alcançada, 

enfatizando a manutenção e desenvolvimento do ensino; e continuar o regime de colaboração 

entre a União e o Estado. 

 

3.2 Objetivos desenvolvimento milênio 

 
 

1 - Erradicar a extrema pobreza e a fome 

 

Observou-se que foram reduzidos em mais de 60% as taxas de indigência e pobreza na cidade 

de São Borja na última década, alcançando a meta que era de reduzir pela metade os valores. 

Vale ressaltar, que neste período foram implantados programas pelo Governo Federal, tais como 

o Bolsa Família. 
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Gráfico 1 – proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza e indigência  

 
 
O grafico acima demostra uma efetividade em relação a meta estabeleida, abaixo é possivel 

perceber a proporção de quanto avaçou-se.  

 
Figura 7 - redução da população abaixo da linha da pobreza 

 

 
Fonte: ODM 

 
 

2 - Atingir o ensino básico universal  

 

Os dados revelam que o município está caminhando neste sentido, porém, observa-se que o 

crescimento de crianças e jovens concluintes dos ensinos fundamental e médio caiu nos anos 

2000, considerando o crescimento que teve na década de 90. 
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3 - Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres 

 

Ainda existe muito a ser trabalhado, e, os dados ainda são insuficientes para afirmar se existe 

realmente o alcance de igualdade de gêneros e a autonomia das mulheres na nossa região e em 

especial na cidade de São Borja. 

 

4 - Reduzir a mortalidade infantil 

 

A imunização é considerada uma das ações que contribuem para a redução da mortalidade 

infantil, sendo que em 2014, 98% das crianças menores de 1 ano do município estavam com a 

carteira em dia.  

 

Gráfico 2 – taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos 
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Figura 8 - meta de redução da mortalidade de crianças  

 

 
Fonte: ODM 

 
5 - Melhorar a saúde materna 

O município superou a meta de reduzir o número de óbitos maternos, diferenciando de zero nos 

anos de 2007 e 2012. 

 

 

 

 

Gráfico 3 – taxa de mortalidade materna a cada 100 mil nascidos vivos 
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Figura 9 –  Redução da mortalidade materna 

 
Fonte: ODM 

 
6 - Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. 

 

Quanto a reversão da propagação do vírus HIV/AIDS, o município não alcançou a meta, pois 

não reduziu nem manteve o número de casos nos últimos anos. 

 

 

 

Gráfico 4 – reversão da propagação HIV/AIDS 

 
Fonte: ODM 
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Gráfico 5 – Número de casos de AIDS registrados entre 1990-2015 

 
Fonte: ODM 

 
 

7 - Garantir a sustentabilidade ambiental. 

 

O município de São Borja superou as metas em relação ao quantitativo da população que 

possui acesso sustentável à água potável segura. Porém, encontra-se zerada informação quanto 

aos cidadãos que possuam (ou não) acesso a saneamento e serviços essenciais, o que não nos 

permite avaliar por existir a dúvida se não houve melhora ou se não foram lançados dados para 

tal. 

 

Figura 10 – acesso sustentável a água e proporção da população sem saneamento e 

serviços essências  

 
Fonte: ODM 
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8 - Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

De acordo com o IDEB da rede municipal de São Borja em 2015 em relação com o PNE 2014, 

a Meta 2 (95% de aprovados) tem sido cumprida nos anos iniciais (1º - 5º ano) – 0,95 e não tem 

sido cumprida nos anos finais (6º - 9º ano) = 0,81. Do mesmo modo, comparando o IDEB da 

rede municipal de São Borja em 2015 em relação à Meta 7, nos anos iniciais alcançou a meta 

proposta de 5,2 com 5,2, mas os anos finais ficaram atrás da meta de 4,7 com 3,9. Quanto à 

Meta 5 comparada ao IDEB da rede municipal de São Borja em 2015, tendo em vista que a 

evasão é de 5 a cada 100 alunos nos anos iniciais (1º - 5º ano) do ensino fundamental, é bem 

provável que uma parte dessas 5 crianças não estão sendo alfabetizadas até o final do 3º ano do 

ensino fundamental. 

 

IDEB da Rede municipal de São Borja em 2015: 

Etapa Escolar (Anos) Município – UF Aprovados / Evasão 2015 IDEB 2015 

Inicial (1º - 5º) São Borja – RS 0,95 / 0,5 5,2 – meta 5,3 

Final (6º - 9º) São Borja – RS 0,81 / 0,19 3,9 – meta 4,9 
Fonte: Inep, Elaboração do autor. 

 

Meta 2 – Ensino Fundamental: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 

cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência 

deste PNE. 

 

Meta 5 – Ensino Fundamental: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

(terceiro) ano do ensino fundamental. 
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Meta 7 – Ensino Básico: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 

médias nacionais para o Ideb: 

 

 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do 

ensino fundamental 

5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino 

fundamental 

4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

Fonte: PNE 2014. 

 

Sobre as Metas 19 e 20, que tratam das condições e investimento público na educação tem 

crescido cada vez mais como mostrado no IPEA, em 2015.12 foram investidos 1.528.344.996, e 

em 2016.12 foram investidos 1.572.691.916 e de acordo com o IBGE, o PIB de São Borja é de 

aproximadamente R$ 1,3 bilhões, dentre os 13 municípios da região da fronteira Oeste é o 2º 

colocado. E o PIB per capita (indicador que simula a divisão da riqueza produzida pelo número 

de habitantes) segundo o Decom/Prefeitura Municipal: “São Borja também é destaque entre os 

municípios com mais de 50 mil habitantes, possuindo o maior PIB, de R$ 21.629, uma vez que 

a média regional é de R$ 17.960”. Com esses dados é possível observar o progresso nos 

investimentos da educação pública. 

Meta 19 – Condição: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta 

pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 

técnico da União para tanto. 

Meta 20 – Investimento: ampliar o investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 

5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB 

ao final do decênio. 
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Quanto ao Objetivo do milênio nº 2 – Oferecer educação básica de qualidade para todos, está 

longe de ser cumprida. Pois, de acordo com o Portal ODM em 2010, 14,5% das crianças entre 6 

a 14 anos do Ensino Fundamental não estavam na escola. E em 2010, 50,5% dos jovens entre 15 

a 17 anos do Ensino Médio estavam fora da escola. Esses dados do Ensino Médio se relacionam 

ao não atendimento das Metas 3 e 9 do PNDE. 

Meta 3 – Ensino Médio: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 

líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Meta 9 – Ensino Médio: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 

mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da 

vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) 

a taxa de analfabetismo funcional. 

 

 

4    A partir do Cenário institucional educacional instituído em São Borja, que possui 

instituições municipais, estaduais e federais de educação, como estes atores poderão 

contribuir para uma nova governança pública da educação regional que contemple o art. 

7 do Plano Municipal de educação 

 

De acordo com o Plano Municipal de Educação de São Borja, as esferas federal, estadual e 

municipal devem estar articuladas para a implementação, gerenciamento e fiscalização das 

diretrizes do mesmo, tendo em vista as particularidades do município. O PME reúne em seu 

corpo de órgãos colaborativos a Câmara de vereadores, o Conselho Municipal de Educação, o 

Conselho da Alimentação Escolar, o conselho do FUNDEB, o Tribunal de Contas do Estado, a 

Procuradoria da Educação, o Ministério Público, bem como os conselhos escolares para 

participar desse processo. O PME se compromete em realizar uma conferência a cada dois anos 

pela Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação para o 

acompanhamento e avaliação do plano, tendo em vista o cumprimento ou não das metas e 

estratégias em São Borja.  

Em seu Artigo 7º o Plano Municipal prevê a cooperação entre as três esferas governamentais. 

Ao se constatar o número de instituições de níveis superiores que existem na cidade de São 

Borja, supõe-se que haja cooperação dessas, com a secretaria de educação, em projetos e em 

captação de recursos para o município. Sugere-se que estas instituições trabalhem em conjunto 

para a realizar o processo de instrução escolar de jovens e adultos para o mercado de trabalho 

e/ou para ingresso em cursos superiores ou técnicos.  

Ao se falar em governança local de uma política pública educacional deve entender-se como um 

mecanismo de interação entre as esferas envolvidas, visando a cooperação que se dará em união 

de saberes, vivências, experiências, conhecimentos oriundos de todos os setores que compõem a 

educação no município, o poder público (municipal, estadual e federal) através de suas 

instituições que o representem, a presença do setor privado (instituições privadas de educação: 
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fundamental, médio e técnico profissionalizante) e principalmente do engajamento da 

comunidade, na busca da identificação de problemas reais e locais e a partir da governança 

construir soluções. Inclusive no planejamento orçamentário e desenvolvimento docente. Esta 

sociedade deve se fazer presente, participar, criar soluções, buscar em cooperação inovações, 

apropriar-se de um espaço que é seu e que por vezes está vazio. A governança refere se a 

“padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que 

coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico” 

(Gonçalves, 2005). Dessa forma ordenando um planejamento que traga estrategicamente um 

alinhamento no desenvolvimento intelectual para a região, com isso tirando da estagnação que 

se encontra por longos anos a forma de pensar dessas comunidades. Partindo para uma solução 

de um caso praticamente caótico diante de outras regiões do Rio Grande do Sul. Sendo, que 

estamos na metade sul, onde se encontra o maior nível de pobreza do Estado. Para isso, um dos 

atores importantes nesse contexto chama-se Instituições de Ensino Superior, como a 

Universidade Federal do Pampa e o Instituto Federal Farroupilha. Onde com seus projetos de 

extensão e sua pós graduações podem introduzir em São Borja e nas demais cidades da região 

avanços na área do conhecimento, através da capacitação dos agentes públicos e da sociedade 

em geral. Contribuindo para uma governança regional de desenvolvimento da educação básica, 

técnica e superior. 

 

A partir dos dados educacionais de São Borja como propor uma agenda para uma nova 

realidade educacional na região: 

  

 

Linhas de 

Ações 

Programas e Projetos 

5)   Combate à 

evasão e 

           melhora  

na frequência 

no ensino 

 básico 

- Aumentar a quantidade de docentes e profissionais na área da 

educação; 

 - Diminuição da carga horária em sala de aula, visando o aumento de 

planejamento educacional; 

- Auxílio aos alunos de baixa renda para permanência na escola. 

- Contar com a ajuda de universidades federais e institutos federais, 

como a Unipampa e o Instituto Federal Farroupilha através de 

trabalhos de extensão, tornando possível a redução nos índices de 

evasão e obtendo melhora na frequência escolar, discutindo também 

as causas da não-aprovação; 

- Disponibilidade de “minicursos” como alternativa para ajudá-los a 

vencer as dificuldades em algumas disciplinas e ao mesmo tempo, 

tornar mais atrativo o ensino deles; 

- Elaborar mecanismos articulados com a orientação escolar (equipe 

diretiva) para compreender a realidade econômica-social do aluno, 
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com a finalidade de identificar as causas de evasão; 

- Instituir o acompanhamento dos alunos e das famílias necessitadas 

por meio de um assistente social e do Conselho Tutelar, estimulando 

dessa forma a participação escolar; 

- Criação de cursos profissionalizantes, tendo em vista as 

necessidades de ensino na região, para tornar viável o apoio da 

União, do estado e do município; 

- Cooperação entre diversos órgãos para compreender as realidades 

locais e as diferenças socioeconômicas que levam os alunos a não 

frequentarem as aulas; 

- Organizar atividades para que possam incentivar o estudante a se 

inserir na escola e retornar às salas de aula. 

     6) 

Formação de 

professores 

- Ampliação da oferta de vagas na educação superior pública para 

licenciaturas; 

- Incentivos (licenças, recursos financeiros) aos docentes, para que 

esses profissionais participem de cursos capacitatórios de 

complementação de currículo; 

 - Buscar maior entrosamento entre comunidade e Universidade, 

através de palestras de divulgação e incentivo à formação superior. 

Bem como o caso da Universidade Federal do Pampa, que oferece a 

graduação em licenciatura em Ciências Humanas, capacitando o 

profissional em quatro áreas de atuação (Geografia, História, 

Sociologia e Filosofia), sendo que em duas destas (Sociologia e 

Filosofia) é possível identificar um déficit de professores no 

município. 

 7) Melhoras 

nos índices do 

IDEB 

- Turmas de reforço escolar em parceria com entidades privadas; 

- Apoio psicopedagógico a alunos com dificuldades escolares; 

- Fazer o acompanhamento das necessidades sociais, econômicas e 

psicológicas dos alunos em parceria com as escolas, famílias e a 

Assistência Social, na forma de solucionar e detectar problemas que 

possam afetar o rendimento escolar, buscando alternativas para 

atingir as metas previstas pelo IDEB; 

- Disponibilizar condições socioeconômicas que influenciam na 

estrutura familiar e na realidade física do aluno, possibilitando 

medidas sócio-educativas.  Ex: melhoria de renda (condições de 

trabalho), melhora da alimentação, das condições de saúde com 

resultados na aprendizagem, continuidade e término das fases do 

ensino educacional; 

- Criar programas inter e extra setoriais nas áreas da Saúde, 

Educação, Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, 
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Infraestrutura, Saneamento Básico; 

- Realizar planejamento estratégico (Matriz SWOT, ou FOFA), 

verificando as forças e fraquezas internas, e as oportunidades e 

ameaças externas. 

8) Formação 

superior e Pós-

graduação 

- Promoção da melhoria de qualidade no ensino superior através do 

incentivo e preparo dos profissionais atuantes com cursos de 

capacitação em forma de educação continuada; 

- Aumento do número de vagas na rede federal de ensino superior 

para mestres e doutores; 

- Formular políticas públicas visando atender às demandas do 

município, como por exemplo, programas de pós-graduação stricto 

sensu na área de licenciaturas; 

- Incentivar as instituições em seus diversos programas e projetos 

com participação efetiva nas suas atividades educacionais. 

9) Formação de 

Redes 

colaborativas 

de trabalho 

- Incentivar a criação de grupos de trabalho vinculados aos 

Conselhos Municipais de Educação e Assistência Social, buscando 

detectar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação; 

- Avaliar o desempenho interno do ambiente escolar, levando em 

consideração as condições de trabalho no contexto ao qual a escola 

está inserida; 

- Cooperação entre entidades das três esferas de governo para a 

capacitação de jovens e adultos para o mercado de trabalho e/ou para 

o ingresso em cursos superiores ou técnicos; 

- Parcerias entre instituições públicas e privadas de Ensino; 

- Alinhamento da rede de pesquisadores com a sociedade, para 

empregar de maneira correta os saberes especializados. 

10) Fonte da 

busca de 

recurso 

- Articulação da União, estados e municípios no desenvolvimento de 

ações e cursos de capacitação dos profissionais da área administrativa 

para o melhor uso da verba; 

- Revisão das contas públicas no que se refere aos impostos 

municipais (IPTU), a fim de identificar como poderá ser feita uma 

redistribuição de recursos financeiros em prol da educação; 

- Capacitar pessoal especializado em captar e gestionar recursos 

estaduais e federais; 

- Realizar levantamento junto às instituições de ensino quanto a 

necessidades de cada uma e preparar projetos baseados nessas 

demandas; 

- Estruturar equipes para cada tipo de demanda das instituições; 
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- Inserção de projetos educacionais voltados à realidade local; 

- Pontificar junto aos Coredes, projetos que financiam o 

desenvolvimento da educação regional. 
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