
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO 2019

Aos dezoito (18) dias do mês de junho de 2019, às dezenove horas (19h) instalou-se a
reunião extraordinária do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte
(FMPE/BH), com a seguinte pauta: 1- Informes; 2- avaliação das Pré-Conferências pelos
membros  do  FMPE/BH.  A reunião  contou  com  a  presença  dos  seguintes  membros:
Marcos Evangelista Alves, Paula Cambraia de Mendonça Viana, Joel Dias de Rezende
Júnior, Neuma Soares Rodrigues, Rui César Resende de Souza, Soraia Feliciana Mercês,
Analise de Jesus da Silva,  Ângela Maria  R.  F. Barreto,  Vera Lúcia Otto  Diniz,  Álvaro
Boechat,  Valéria  Peres M. Gonçalves,  Márcia  de Fátima N. Cruz.  Justificou ausência:
Fabrícia de Oliveira Silva. Contou, ainda, com a presença de Elias José L. de Freitas,
como  secretário  executivo  e  Poly  do  Amaral,  como  convidada.  O  coordenador  do
FMPE/BH,  Marcos  Evangelista  Alves  inciou  a  reunião  com  os  seguintes  informes:
perspectivas  de  monitoramento  do  Plano  Municipal  de  Educação  de  Belo  Horizonte
(PME/BH) após a IX Conferência e estratégias a serem desenvolvidas pelo Fórum, tais
como, a mobilização de todas as instâncias componentes e reorganização da equipe
técnica para trabalho com indicadores. Em seguida, passou-se para a pauta com a fala
dos integrantes do FMPE/BH que estiveram nas Pré-Conferências regionais. O primeiro a
falar foi Rui César Resende de Souza que esteve na regional Centro-Sul discutindo o eixo
Pessoas com Deficiência. Segundo ele, o debate foi  rico, apesar do baixo número de
participantes.  Ele  afirmou  que  espera  que  as  contribuições  deixadas  no  encontro
enriqueçam o debate sobre a educação de pessoas com deficiência. Em seguida, foi dada
a  palavra  à  Neuma  Soares  Rodrigues  que  participou  como  membro  da  Comissão
Organizadora na Regional Leste e na Regional Venda Nova, como participante. Nas duas
Pré-Conferências ela notou a baixa participação dos educadores e também dos pais, o
que não era esperado, já que eles participaram de debates que tiveram como tema a IX
Conferência. Além disto, ela notou também a ausência de instâncias como a Secretaria de
Estado da Educação, no debate sobre o Ensino Médio. Ela pontuou que a marcação de
dias  letivos  com  festas  juninas,  na  mesma  data  das  Pré  Conferências,  pode  ter
contribuído  também para  este  esvaziamento.  Joel  Dias  de Rezende Júnior  participou
como  membro  da  Comissão  Organizadora  na  Regional  Noroeste.  Segundo  suas
impressões, ele não notou um esvaziamento tão grande, apesar de alguns eixos não
terem apresentado coordenadores. Ele apontou que na falta de um coordenador do eixo
Ensino Superior, juntamente com Lucas José Magalhães Alves, conduziu as discussões,
apesar de dúvidas quanto ao acerto deste procedimento. Pontuou a boa organização por
parte da Diretoria Regional (DIRE). A próxima a tecer suas considerações foi a integrante
Vera  Lúcia  Otto  Diniz  que  esteve  na  Regional  Pampulha.  Ela  também  apontou  o
esvaziamento do evento e atribuiu isto ao número de festas juninas que ocorreram nas
escolas  da regional.  Usando as  palavras  da diretora  de uma escola,  sugeriu  que na
próxima conferência as datas sejam marcadas com antecedência e que nelas as escolas
não  marquem  nenhuma  atividade.  Ângela  Maria  R.  F. Barreto,  apesar  de  não  ter
participado  das  Pré-Conferências,  apontou  que  a  FMEI  teve  participação  na  regional
Centro-Sul e que o nível de debate do eixo Educação Infantil foi muito bom. Márcia  de
Fátima N. Cruz esteve presente em Venda Nova e assinalou a baixa presença nas Pré-
Conferências. Segundo ela, é preciso tirar lições deste processo e traçar estratégias para
o fortalecimento de instâncias como o FMPE/BH no sentido de se efetivar de fato gestão
democrática da educação, na cidade. Segundo ela, faltou por parte da escola, uma maior
mobilização dos pais,  uma vez que,  ao que parece,  a escola não se interessou pelo
assunto, estando mais atenta ao seus interesses corporativos. Neuma Soares Rodrigues
completou  dizendo  que  os  pais  não  foram  convocadas  pela  escola.  O  coordenador



Marcos Evangelista Alves questionou se isto seria necessário, tendo em vista a formação
destes nos seminários apoiados pelo Conselho Municipa de Educação (CME/BH). Neuma
Soares Rodrigues respondeu que há uma carência na mobilização de todos os atores
envolvidos  neste  processo.  A  próxima  a  fazer  sua  avaliação  foi  Valéria  Peres  M.
Gonçalves que disse que o número diminuto de participantes faz parte de um processo de
construção da cidadania, o que é um pouco demorado mesmo. Ela esteve na discussão
do  eixo  Gestão  Democrática  e  lamentou  a  ausência  da  instância  Estadual,  mas  viu
aspecto positivo na presença de mães e alunas de EJA, que debateram caminhos da
gestão democrática na educação.  Ela fez uma autocrítica,  enquanto representante de
movimentos sociais, de se ocuparem mais das discussões macro políticas se esquecendo
das questões mais próximas ao cidadão. Ela sugeriu que, diante da perspectiva de uma
conferência  esvaziada,  haja  um  procedimento  alternativo  para  suprir  as  vagas  que,
porventura, existam em relação ao número de delegados previstos. Álvaro Boechat se
apresentou como novo membro do FMPE/BH, em substituição a Lucas José Magalhães
Alves, pelo CELLOS. Falou de sua carreira na RME, onde atualmente é professor de
matemática, na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade. Em sua avaliação das
Pré-Conferências, disse ter participado enquanto membro da Comissão Organizadora, em
Venda Nova. Sobre a participação dos professores, narrou a experiência vivenciada em
sua escola, que sempre teve tradição participativa. Apontou que, desta vez, pode-se notar
que o objeto da conferência não empolgou o professorado, já que ela não habilitava à
participação em outros espaços como a CONAE, por exemplo. Além disso, assinalou que
muitos professores não se sentiram motivados a discutir o PME/BH, uma vez que, há um
retrocesso dos planos de educação em nível nacional com desvinculação de recursos, o
que compromete a execução de projetos desta natureza. Quanto aos pais, a estratégia
utilizada na escola foi o WhatsApp, já comum na comunicação com os responsáveis pelos
alunos. Nas mensagens foi inserido o link de inscrição e esperava-se que a participação
deste segmento fosse maior, o que não aconteceu. Ele disse que faltou mesmo um “corpo
a corpo” com os pais dos estudantes da referida escola. Ressaltou a organização das
regionais em que esteve, Venda Nova e Centro-Sul, aliado ao acolhimento das pessoas.
Analise de Jesus da Silva, por sua vez, apontou a grande participação de docentes da
UFMG nos eventos, como nunca ocorreu na história das conferências. Atribuiu isso ao
expediente  da  Reitoria  de  praticamente  convocar  docentes  para  esta  participação.
Segundo ela, mesmo que meio tardiamente, os dados da UFMG foram enviados após um
pedido do professor João Henrique e foram discutidos nas Pré-Conferências. Ela disse
que mobilização foi tentada junto a técnicos administrativos e estudantes, mas que os
protestos  do  dia  14.07  polarizaram  as  atenções  destes  atores,  prejudicando  sua
participação. Na avaliação dela, esta conferência teve um caráter diferente de todas as
outras, e, tendo em vista a falta de uma cultura de avalição de políticas na cidade, ela
julga que o número de pessoas foi bastante razoável. Ela pontuou que o desafio é o de
aumentar o quantitativo de participantes, já que o nivel da discussão foi bom. Seu parecer
é que as regionais não investiram o bastante nas ecolas, no sentido de convocá-las a
uma  maior  partipação  de  atores,  como  pais  e  professores  nas  Pré-Conferências.
Enquanto não se tem uma cultura de avaliação, esse seria o caminho necessário para
assegurar uma maior paticipação de todos. Paula Cambraia de Mendonça Viana, apesar
de não ter  participado das  Pré-Conferências,  avaliou  a  importância  de  se  referenciar
discussão nos territórios que são, afinal, onde as políticas acontecem na prática. Pela sua
experiência na Secretaria de Saúde isto deve ser aplicado também na Educação. Nela, as
escolas devem discutir e se mobilizar para empreitadas como avaliação do PME. Marcos
Evangelista Alves, por sua vez, enalteceu o trabalho da Comissão Organizadora, o que
contribuiu  para  o  nível  de  organização  das  Pré-Conferências.  Quanto  à  divulgação,
assinalou  a  atuação  da  Assessoria  de  Comunicação  Social,  que  usou  de  variados
instrumentos para que o evento chegasse a todos. Lamentou, também, a ausência de



outras  instâncias  que  foram  convidadas,  inclusive  para  estarem  no  processo  de
organização da IX Conferência Municipal de Educação. Defendeu que não pode-se impor
a participação dos professores, por entender que isto fere a autonomia dos atores; e isto
não faz parte da concepção de gestão da atual Secretaria de Educação. Ele questionou
os motivos pelos quais a participação dos pais não foi tão efetiva quanto se esperava.
Quanto ao argumento de problemas em virtude de marcação de dias letivos, ele disse não
proceder, já que os pais que não participaram no dia 08 poderiam ter participado no dia
15, em outras regionais. Lembrou, inclusive, que as Pré-Conferências tiveram mídia da
rádio Itatiaia. Assinalou que o apelo de se mobilizar para ir às ruas é maior, mas que o
FMPE/BH é um dos espaços que tem que ser garantido na defesa da educação. Apontou,
também, que monitorar um plano não é facil  e que a própria SMED teve dificuldades
neste processo. Exaltou o trabalho das DIREs, a começar pelo acolhimento que tenta, de
alguma  forma,  estimular  as  pessoas  a  estarem presentes  em momentos  como este.
Quanto à estimativa de um baixo número de delegados e o possível esvaziamento da
conferência, disse que as lacunas certamente serão cobertas pelo suplentes, o que será
confirmado após levantamento a ser feito na SMED. Outro aspecto levantado por ele foi
de  que  algumas  pessoas  só  chegaram  às  Pré-Conferências  para  serem  eleitas
delegadas, desvalorizando este espaço de discussão. Poly do Amaral apontou também
esvaziamento notadao na Regional Pampulha e sentiu falta do acesso às estratégias da
meta  referente à  Educação Infantil  para se avaliar  a  concretude das ações tomadas.
Falou,  também,  que  os  pais  não  tinham  informação  da  possibilidade  de  trânsito  de
participação  nas  regionais.  Neste  momento,  Neuma  Soares  Rodrigues  falou  da
importância  de  troca  de  informações  entre  todos  os  segmentos,  no  sentido  de  se
fortalecerem para processos de gestão democrática. Apesar das questões levantadas,
Poly  do  Amaral  destacou  o  nível  de  qualidade  da  discussão.  Vera  Lúcia  Otto  Diniz
observou que a autonomia das escolas tem gerado uma sensação de abandono e que
isto tem deixado a escola meio sem suporte em situações como a avaliação do PME.
Marcos Evangelista Alves contestou esta afirmação dizendo que a SMED tem dado o
devido suporte às escolas, através de formação docente, por exemplo. Ressaltou que não
existe  mais  a  tutela  sobre  esta  instância.  Analise  de  Jesus  da  Silva  propôs,  como
encaminhamento, encontro com os delegados no dia 06.07, como momento de formação
e  verificação  de  quórum  para  a  conferência,  podendo  ser  este  momento  espaço  de
chamamento de novos delegados. Dada a natureza polêmica desta proposta que envolve
regimento, foi proposto que ela seria levada à discussão na próxima reunião da Comissão
Organizadora,  no  dia  26.06.  Mas,  houve  entendimento  de  que  não  haveria  tempo  e
recursos para se organizar um evento desta natureza, sendo que a Conferência deveria
ser realizada com o número de delegados que forem inscritos. Às vinte e uma horas (21),
o coordenador Marcos Evangelista Alves agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião.


