
EDUCAÇÃO

Política de valorização da escola e de investimento na qualidade
do ensino busca reverter um quadro ainda crítico, no qual .o
fenômeno generalizado da evasão e repetência é agravado peids
altos índices de analfabetismo nas regiões menos desenvolvidas

ados do censo demográfico publicados re-
centemente indicam que houve unia queda na
taxa estadual de analfabetismo, entre a po-
pulação de 15 anos ou mais, de 25%, em
1980. para 18%, ciii 1991.

Examinando-se a dis-
tribuição espacial desses
índices, verifica-se a exi'-
tência de oscilações signi Ii -
cativas, que devem sercon-
sideradas.

Embora represente me-
nos de uni quarto da popula-
ção residente em Minas, a
zona rural abriga cerca de
42% dos analfabetos do Es-
tado. Enquanto nos centros
urbanos a taxa de analfabe-
tismo é de 17%, nas áreas rurais esse índice
sobe para 38%. percentual correspondente
ao que o Estado tinha há mais de 20 anos.

Outro aspecto que merece atenção refe-
re-se às acentuadas diferenças regionais.
Nas mesorregiões Metropolitana de Belo
Horizonte. Triângulo Mineiro/Alto
Paranaíba e Campos das Vertentes, OS

índices de analfabetismo são inferiores à
taxa estadual. Contudo, no Norte de Minas,
Jequitinhonha e Vale do Mucuri, os resulta-
dos obtidos pelo censo ainda são gravíssimos.
apesar da melhoria observada em relação às

taxas de 1980.
Quase a metade das pes-

soas residentes no Vale do
Jequitinhonha ainda não sabe
ler nem escrever. Quarenta e
dois por cento dos residentes
no Vale do Mucuri e 38% dos
moradores do Norte de Minas
também são analfabetos. Nes-
sas três regiões estão concen-
tradas as dez microrregiões
com os piores índices do Esta-
do.

Apesar de serem densamente povoadas.
algumas microrregiões vêm obtendo
melhorias na situação educacional de suas
populações. Outras, no entanto, têm-se mos-
trado impermeáveis às políticas educacio-
nais do Estado ou. então, a ação pública tem
sido ineficaz e insuficiente nessas áreas.

Inúmeros outros dados comprovam as

por MARIA ELISABETE GONTIJO DOS SANTOS
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TABELA 1 - MINAS GERAIS - 1991
MAIORES ÍNDICES DE ANALFABETISMO ENTF

A POPULAÇÃO DE 5 ANOS OU MAIS POR
MICRORREGIÃO

ORDEM	MICRORREGIÀO	TAXA (%)	 MESORREGIÃO

1°
	Salinas	 50,88	 Jequitinhonha

2°
	Almenara	 50,41	 Jequitinhonha

3°	Araçual	 49,09	 Jequitinhonha
4°	Peçanha	 49,07	 Vale do Rio Doce
S.	Capelinha	 46,67	 Jequitinhonha
6°	Grão Mogol	45,13	 Norte de Minas
7°	Pedra Azul	 44,65	 Jequitinhonha
8°	Januária	 44,11	 Norte de Minas
9°	Teófilo Otoni	41,99	 Vate do Mucuri
10°	ianaúba	 41,95	 Norte de Minas

Fonte: IBGE.

Os grandes desníveis observados nos dados do
último censo estão, assim, a exigir maiores estudos e
avaliações por parte do governo que se instala. Ações
específicas que garantam a intervenção efetiva do Es- tado,
ao lado dos municípios, em prol da recuperação das regiões
com os mais baixos níveis educacionais é que permitirão o
fim das discrepâncias observadas.

planejamento. Ou seja, quase um quarto dos recursos da
Educação e da Cultura no Estado está dirigido para as
atividades-meio dos órgãos governamentais; desse conjun-
to, estão excluídas as despesas corri o corpo docente.
Apenas o programa Administração recebeu o dobro dos
recursos destinados aos programas Ensino Superior, Ensi-

no Médio, Ensino Supletivo e Educação da Cri-
ança de O a 6 Anos.

tE Os programas Educação da Criança de O a
6 Anos e Educação Especial foram integralmente
desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Edu-
cação. Ensino Fundamental e Ensino Médio con-
taram com a participação de outros órgãos. po-
rém em níveis financeiramente insignificantes.

No programa Ensino Supletivo, a Secretaria
da Educação participou com 50% dos recursos;
o restante foi aplicado por outras entidades esta-
tais.

No programa Ensino Superior, a situação
inverte-se, caindo a participação desse órgão
público a um décimo do total. Nesse setor, as
instituições de nível superior do Estado são as
responsáveis pela aplicação da maior parte das
despesas públicas: a Universidade Estadual de
Montes Claros, em primeiro lugar. a Universida-
de do Estado de Minas Gerais e a Fundação
Universitária Mineira de Arte Aleijadinho. jun-

tas, responderam por quase 90% das despesas do progra-
ma.

Grande parte das despesas estaduais na área de
Educação e Cultura, no ano de 1993. foi gasta com o custeio
e manutenção do sistema educacional existente. Despesas
de capital não representaram mais do que 4.5% do total de
TABELA II - MINAS GERAIS - 1991

profundas discrepâncias existentes entre os diversos gru-
pos populacionais do Estado (1). Considerável parcela de
mineiros não tem acesso à leitura e à escrita pelo próprio
fato de residir em determinadas regiões; é fundamental,
portanto, que o Estado estenda a eles melhores condições de
se educarem.

Quadro financeiro - Em 1993, o
montante gasto na função Educação e
Cultura, da ordem de 71 bilhões de
cruzeiros reais, representou 15% do total
dos gastos do governo estadual, colocan-
do-a em segundo lugar no quadro geral de
despesas.

À Secretaria da Educação coube a
realização de 96% dessas despesas, o que
representou cerca de 68 bilhões de cruzei-
ros reais.

No programa Ensino Fundamental,
foram gastos dois terços desses recursos,
enquanto 22% foram destinados a pro-
gramas administrativos, financeiros e de

MENORES ÍNDICES DE ANALFABETISMO ENTRE
A POPULAÇÃO DE 5 ANOS OU MAIS POR

MICRORREGIÃO

ORDEM	MCRORREGIÃO	TAXA (%)	MESORREGIÃO

1°
	Belo Horizonte	13,53	Metropolitana de B. Hte

2°
	Uberaba	 13,55	Triângulo Mineiro/Alto Paranaiba

3°	Uberlândia	 13,78	Triângulo Mineiro/Alto Paranaiba
4°	Juiz de Fora	14,61	Zona da Mata
S.	Divinópolis	 15,11	Oeste de Minas
6°	Ouro Preto	 15,30	Metropolitana de B. Hte
7°	Conselheiro Lafalete	15,59	Metropolitana de 8. Hte
8°	São João detRei	16,21	Campos das Vertente
90	Lavras	 17,07	Campos das Vertentes
10°	Araxá	 17,14	Triângulo MineirolAlto Paranaiba

Fonte: IBGE.
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70,8 bilhões de cruzeiros reais.

Despesas com pessoal - O Estado mantém um contin-
gente de 286 mil servidores, entre ativos e inativos, lotados
nos quadros do Magistério - permanente, contratado e
suplementar - e da Educação.

A Secretaria da Educação gastou, em 1993, cerca de
56,9 bilhões de cruzeiros reais em pagamento de pessoal, o
que representou 83% dos seus recursos.

Embora constituam mais de dois terços dos funcioná-
rios estaduais, os professores, técnicos e especialistas da
educação não absorvem nem a metade dos gastos do Estado
com remuneração de pessoal.

A média de remuneração desse grupo de servidores
variou, no segundo trimestre de 1994, de acordo com o
quadro de lotação, de 108 a 260 URVs. São esses baixos
salários que explicam a diferença de 19 pontos percentuais
entre a participação numérica que o grupo tem no conjunto
de servidores e sua participação relativa no total das
despesas do Estado com a remuneração de seus funcioná-
rios.

Os contratados do magistério apresentam o mais baixo
índice salarial do grupo, enquanto o Quadro da Educação,
composto por funcionários dos órgãos fiscalizadores e
burocráticos do sistema (a Secretaria e suas Delegacias)
possui os salários mais elevados, embora baixos em relação
ao mercado de trabalho.

Aplicação dos recursos mínimos - O art. 212 da
Constituição da República e o art. 201 da Constituição
Estadual estabelecem que pelo menos 25% da receita
estadual de impostos, incluída aprovemente das transferên-
cias das cotas-partes de impostos da União, excluídas as
parcelas pertencentes aos municípios e as transferên-cias
com vínculos específicos, devem ser aplicados na manuten-
ção e no desenvolvimento do ensino. Em 1993, essa aplica-
ção foi da ordem de 76,5 bilhões de cruzeiros reais e
representou 35,35% da referida receita.

Esses recursos foram aplicados, em grande parte, nos
programas desenvolvidos pela Secretaria da Educação
(8 1%) e no pagamento de funcionários inativos do sistema
estadual de ensino (18%).

Em relação ao valor total da despesa realizada pela
administração estadual, o percentual dos recursos investi-
dos segundo os mandamentos constitucionais reduz-se a
16,23%.

Custo-aluno - Em 1993, a rede estadual de ensino
atendeu aproximadamente 3 milhões de alunos, em todos os
níveis de ensino. Segundo os índices de atualização apre-
sentados no balanço de 1993, as despesas efetuadas na
função Educação e Cultura foram da ordem de 571 milhões
de URVs. Dessa forma, cada aluno estaria custando aos
cofres públicos estaduais não mais que 190 URVs, ou 228
dólares, por ano.

Segundo recomendação da Unesco, o patamar mínimo

TABELA III - DESPESAS REALIZADAS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA
SEGUNDO OS PROGRAMAS, EM 1993

PROGRAMAS

1 - Administração
2 - Administração Financeira
3 - Planejamento Governamental
4 - Telecomunicações
5 - Educação da Criança de O a 6 anos
6 - Ensino Fundamental
7 - Ensino Médio
8 - Ensino Superior
9 - Ensino Supletivo
10 - Educação Física e Desportos
11 - Assistência a Educandos
12 - Cultura
13 - Educação Especial
14 - Assistência
TOTAL

Fonte: Tribunal de Contas, p. 88
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DESPESAS
REALIZADAS

(EM CR$ MILHÕES)

	

15.609	22,02

	

47	0.07

	

161	0.23

	

130	0.18

	

979	1,38

	

46.019	64,91

	

6.462	9,12

	

413	0.58

	

129	0,18

	

84	0.12

	

10	0,02

	

488	0.69

	

255	0.36

	

99	0.14

	

70.893.228.225	100,00



NÚMERO DE
SERVIDORES

143.101

124.286

65

19.242

286.694

% SOBRE
O TOTAL

32,91

28,59

0,01

4,43

65,94

% SOBRE A
REMUNERAÇÃO

31,00

11,20

0,01

4,71

46,94

MÉDIA DA
REMUNERAÇÃO

(EM URVs)

260

108

151

293

196
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de 200 dólares por aluno/ano. Portanto, o Estado estaria
investindo um razoável volume de recursos na educação
escolar, o que, infelizmente, não tem resultado em um
ensino eficiente e de qualidade.

Oferta de ensino - As 19 mil escolas existentes no
Estado atendem a 4.38 milhões de matrículas, da pré-
escola à universidade. O dado indica que um em cada três
mineiros é estudante.

As escolas públicas são as responsáveis pela imensa
maioria das matrículas (90.1%), O governo estadual, com
seus 6.228 estabelecimentos, atende mais de dois terços do
alunado, sendo 56 1/c da pré-escola. 73% do ensino fun-
damental. 67% doensino médioe 5,4% doensino supe-rior.

A rede municipal, com cerca de 11 mil estabelecimen-
tos. caracteriza-se por um grande número de pequenas
escolas espalhadas pela zona rural do Estado. Atendendo
a quase 900 mil alunos de todos os níveis, sua clientela está
concentrada na pré-escola e no ensino fundamental.

A rede federal, embora numericamente insignificante
nos níveis inferiores, tem urna participação decisiva na
oferta de ensino universitário. Aqui mantém 12 institui-
ções, dentre elas 5 universidades, que respondem por
31,2% das matrículas desse nível.

Cercade l.2óO estabeleci mentosdeensi-
no são particulares. Nessa rede estão matriculados dois
terços dos alunos do ensino superior, 20% do ensino médio,
15,6% da educação pré-escolar e 5,6% do nível fundamen-

tal.
A população escolarizável do Estado, aquela situ-

ada na faixa dos 4 aos 19 anos, é da ordem de Ó,25 milhões,
havendo, pomuito. uni déficit na oferta de ensino, exceto no
nível superior, de 2.02 milhões de matrículas. Esse enorme
claro na cobertura não é absoluto; localizado na pré-escola
e no nível médio, está estreitamente relacionado com as
distorções e deficiências do sistema estadual de ensino.

Com 431 mil alunos, a pré-escola atende aproxi-
madamente um terço do 1,2 milhão de crianças na faix
etária de 4 a 6 anos. Sete em cada dez dessas crianças
residen-tes no Estado estão fora de qualquer processo de
escolarização.

No nível fundamental. em que está concentrada a
grande maioria dos estudantes, a situação é bem diversa,
pois seus 3,38 milhões de matrículas superam os 3,13
milhões de crianças na faixa de 7 a 14 anos. Essa distorção
se dá pelo altíssimo número de alunos de outras faixas
etárias, cerca de meio milhão, matriculados no fundamen-
tal.

Mesmo assim, cerca de 10% da população-alvo do
ensino fundamental ainda se encontra fora da escola. Esse
déficitde 327 mil crianças sem atendimentoé aparente, pois
o dobro desse número está sendo ocupado por alunos que,
dentro do rendimento escolar esperado, deveriam estarem
outros níveis deensino. Isso significaque o Estadojá possui
capacidade instalada para atender, com folga, a toda a
clientela cio ensino fundamental.

TABELA IV - DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO E QUANTITATIVOS
DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - 2° TRIMESTRE DE 1994

QUADRO

Permanente do
Magistério
Contratados do
Magistério
Suplementar do
Magistério
Quadro da
Educação
TOTAL

Fonte: SEF
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MINAS GERAIS - 1993
NÚMERO DE MATRÍCULAS SEGUIN

A REDE DE ENSINO

Na baixíssima oferta destinada ao ensino médio está
localizado o maior claro de cobertura da população
escolarizável. Não mais do que 15% do 1,95 milhão de
jovens mineiros estão freqüentando a escola.

E. enquanto em alguns países industrializados, como
o Canadá. a Rússia e o Japão, mais de 80% dos concluintes
do 1° grau continuam seus estudos no 2° grau (2). em
Minas Gerais, a relação entre as matrículas dos dois níveis
é de apenas 12,5%. Em algumas macrorregiões do Estado,
essa relação tende a diminuir ainda mais (3).

A questão da repetência reflete-se não só na incapaci-
dade do poder público de propiciar uma melhor oferta de
ensino, como também nas dificuldades enfrentadas pelos
alunos para continuar seus estudos. A grande maioria das
crianças e jovens, depois de freqüentar a escola por um
período de. em média. 6.4 anos, desiste de concluir o ensino
fundamental. E os que conseguem chegar até a aprovação
na 8a série estão demorando, em média. 12 anos para
concluir essa fase dos estudos (4).

Dados referentes ao fluxo e ao rendimento escolar,
elaborados pela Secretaria de Estado da Educação, para o
período de 1986/1993. indicam que apenas 9 e cada 100
alunos que se matriculam na rede estadual conseguem
diplomar-se no ensino fundamental sem repetência ou
abandono.

Esses estudos indicam ainda que, do quase meio
milhão de alunos matriculados na P série do 1° grau. em
1986, apenas 77 mil conseguiram se diplomar na 8 8 série,
em 1993. A taxa de sucesso nesse nível de ensino nas

REDE DE ENSINO

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

PARTICULAR

TOTAL

Fontes: SEE e MEC
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escolas estaduais é, portanto, de apenas 15,72%.
Nesse fluxo emperrado, os alunos repetentes somam

28% do total. Em 1993, eram 657 mil de um contingente de
2,3 milhões de alunos de todo o 1° grau. O gargalo maior
acontece entre a 1'e a 2 séries, onde os repetentes chegam
a 38% dos alunos.

Além dos inestimáveis danos morais às
crianças, a repetência crônica traduz a ineficiência do
sistema, pelo inchaço de suas escolas e pelo desperdício de
elevadas somas de recursos públicos.

Política educacional - Avaliações elaboradas pela
própria Secretaria da Educação reconhecem que o ensino
no Estado de Minas Gerais vem funcionando com baixos
índices de eficiência e oferecendo uma educação de baixa
qualidade (5).

Nessa linha de ação, a administração Hélio Garcia
buscou atacar prioritariamente os problemas de desorgani-
zação e centralização do sistema, pois entendia que:

"Os altos índices de evasão e repetência, a defasa-
gem idade/série e baixa qualidade constatados no Estado
nada mais são do que aconseqüência da escola enfraquecida
em seus objetivos, em sua administração.' (6)

O caminho escolhido foi, portanto, o da
valorização da escola, viabilizando sua autonomia pela
adoção dos seguintes procedimentos: seleção competitiva
dos diretores criação de estruturas para garantir a gestão
participatiVa, como os colegiados e caixas escolares orga-
nização de instrumentos de programação da escola (Plano

de Desenvolvimento da Escola e Pro-
visão de insumos Básicos para Infra-

DO	
Estrutura) e desenvolvimento e
institucionalização de instrumentos de
apoio à autonomia escolar, como OS

de Âvliaeão EducacionalEducacional-
e de Capacitação de Recursos Huma-
nos.

Implementados desde o início da
administração, esses procedimentos
abarcaram toda a rede estadual de
ensino.

Os resultados dessa política ain-
dadevem ser analisados. Embora seja
possível verificarque a modernização
com base na descentralização admi-
nistrativa é de extrema importância
para a gestão de um sistema educaci-
onal gigantesco como esse, admite-
se, como fez o texto do Unicef (Fundo
das Nações Unidas para a Infância)

MATRICULAS

NO

	

55.671
	

1,3

	

2.999.805
	

68,4

	

892.845
	

20,4

	

434.633
	

9,9

	

4.382.954
	

100,0
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sobre a política educacional
mineira, que

"o alcance de al-
guns resultados que permi-
taii a reversão ou melhoria
(te alguns indicadores de efi-
Ciência e qualidade do ensi-
no é condição indispensável
para sedimentar as experi-
ências, calar os saudosistas
e garantir sua continuida-
de" (7).

Reconhece-se, portanto,
que a autonomia da escola
não deve estar limitada às
questões administrativas e fi-
nanceiras. A autonomia pe-
dagógica é um espaço que
precisa ser ocupado pela c.•-
cola.

Comprometimento -
Nesse quadro da educação
em Minas Gerais, a correção
do fluxo escolar e a compen-
sação dos déficits regionais,
aliados à melhoria geral do
ensino, são fundamentais
para que sejam solucionados
os problemas apontados.

A continuidade do ca-
minho de valorização da escola tem muito a ajudar, em um
contexto em que a substituição de práticas ultrapassadas e
estereotipadas por urna pedagogia comprometida com a
promoção e o aprendizado se faz tão necessária.

A promoção profissional e salarial dos profissionais
da educação completa um conjunto de linhas de ação que
deveni necessariamente substituir as tradicionais políticas
voltadas para a mera construção de escolas e a adoção de
projetos dispendiosos e assistencialistas. Espera-se, sim, a
implantação de urna política educacional afinada com os
avanços científicos e tecnológicos e comprometida com o
desenvolvimento social e econôrnicoque a sociedade anseia
e reclama.

Notas

(1) ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GE-

RAIS. Audiências Públicas Regionais - Diagnósticos
Preliminares. 8 v. Belo Horizonte, Gerência-Geral de
Consultoria e Pesquisa. 1993.

(2) FRANCO, M.A.C. "Fábulas da Nova Repúbli-
ca", iii: Cadernos Cedes. São Paulo, Cortez, 1988.

(3) ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GE-
RAIS. op.cit.

(4) UNICEF. Educação para Todos. Minas aponta o
ca,ninho. Brasilia, 1993.

(5) MARES GUIA NETO. W.S. "A Realidade da
Educação em Minas Gerais", in: Estudos de Avaliação
Educacional. São Paulo, Fundação Carlos Chagas,
jul—dez. 1992.

(6) UNICEF, op.cit., p. 18.
(7) UNICEF, op.cit., p.37.
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