Memorial da Gestão da Educação Municipal

Construindo a transição
republicana
Cleuza Repulho
Dirigente Municipal de Educação de São Bernardo do Campo/ SP
Presidenta da Undime
Cleuza Repulho
Dirigente Municipal de Educação de São Bernardo do Campo/ SP
Presidenta da Undime

A importância da memória


Frequentemente, ouvimos que a memória é matéria prima do historiador.



Indo mais além, podemos dizer que a memória constitui-se em uma ferramenta
importante para diversas áreas da vida, já que o processo histórico é inerente ao
ser humano.
“Atualmente, a maioria dos autores concorda que a memória não pode ser vista
simplesmente como um processo parcial e limitado de lembrar fatos passados, de
importância secundária para as ciências humanas. Trata-se da construção de referenciais
sobre o passado e o presente de diferentes grupos sociais, ancorados nas tradições e
intimamente associados a mudanças culturais.” (Revista ComCiencia).



Ampliando a reflexão, podemos afirmar que a memória tem um papel importante
no campo da gestão das políticas públicas, devido a sua capacidade de registrar
o passado e balizar as ações futuras.



É a partir desta premissa que proponho iniciarmos a abordagem do tema desta
mesa.

Uma síntese do que foi realizado


Em 2008, o MEC lançou o documento “Memorial da Gestão da Educação
Municipal: construindo uma transição republicana no Brasil” em um
encontro do Pradime realizado junto ao 3º Fórum Nacional Extraordinário da
Undime.



O objetivo principal do Memorial foi o de auxiliar o processo de construção do
relatório de gestão da educação municipal, de forma a garantir a continuidade
das políticas públicas educacionais no período de transição.



Apesar de não haver dados disponíveis sobre quantos memoriais foram
elaborados, a cultura do planejamento e do registro foi instalada e, neste final de
gestão, o material está sendo reeditado pela SEB/ MEC.



Além disso, alguns dirigentes podem não ter utilizado o formato proposto pelo
Memorial. O importante é ter garantido que a gestão anterior tenha sido avaliada
e que o novo dirigente tenha recebido o cenário com “as prioridades assumidas,
os resultados atingidos, as inovações implementadas, (...) os desafios
enfrentados, os obstáculos não ultrapassados e (...) aquilo que faria diferente.”

O que a Undime fez nesse processo


Em janeiro de 2009, a Undime
distribuiu, a todos os municípios
brasileiros, a Agenda dos Cem
Primeiros Dias. O material reunia as
principais
atividades
a
serem
realizadas no início da gestão e as
organizava em aspectos gerais,
específicos e programáticos.

O que a Undime fez nesse processo
Orientações ao Dirigente Municipal
de Educação




O caderno abordou assuntos como:
missão do dirigente municipal de
educação,
o
relacionamento
institucional e as competências do
gestor.
Também
apresentou
conceitualmente uma série de áreas:
planejamento, gestão, governança,
políticas e programas.
Em cada um dos capítulos propiciava
reflexões, pistas e orientações que
possibilitassem o enfrentamento de
antigos e novos desafios.

O que a Undime fez nesse processo
Orientações aos Prefeitos


Para os prefeitos, a Undime
encaminhou um folheto informativo
que abordava de forma resumida os
conteúdos da Agenda e do Caderno.
Nesta comunicação, a Undime buscou
informar sobre os desafios da
educação municipal.

O que a Undime propõe:













aos dirigentes que estão concluindo a gestão:
construção do Memorial;
pré-organização das conferências municipais de educação (Conae
2014) que devem ser realizadas no 1º semestre de 2013;
discussão do Plano Municipal de Educação que pode (e deve)
acontecer enquanto o PNE está tramitando no Congresso Nacional.
aos dirigentes que assumirão a nova gestão:
reedição da Agenda dos Cem Primeiros Dias e do Caderno de
Orientações;
desenvolvimento de plataforma via web com o objetivo de reunir
informações e dados sobre programas e políticas educacionais;
participação nos Fóruns das seccionais da Undime (fevereiro a abril de
2013);
participação no 14º Fórum Nacional da Undime (maio de 2013).

Obrigada !
Cleuza Repulho
undimenacional@undime.org.br
www.undime.org.br

