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Federalismo e  educação:

uma relação delicada

Q
uem estuda a história
da organização polí-
tica e administrativa
do Brasil pode obser-
var, durante os dife-

rentes períodos, a tensão entre a ten-
dência centralizadora do poder e as
aspirações autonomistas regionais ou
locais.

Já nos primeiros tempos da colo-
nização, as comunidades locais man-
tiveram uma certa independência em
face dos poderes metropolitanos,
decorrente das condições em que se
realizou a ocupação do território, das
distâncias e das dificuldades natu-
rais de comunicação, embora, em
última instância, estivessem sempre
sujeitas à intervenção e à repressão
das autoridades metropolitanas.

Com vistas a estabelecer um con-
trole mais rígido sobre as atividades
da Colônia e a reduzir os efeitos da
descentralização e autonomia das
capitanias hereditárias, cujos
donatários deviam obediência dire-

ta e exclusivamente ao rei, decidi-
ram as autoridades metropolitanas
pela adoção dos Governos Gerais,
numa tentativa de centralizar os po-
deres locais dispersos e estabelecer
uma unidade administrativa e fiscal.

Sendo, no entanto, os interesses
da Metrópole basicamente de natu-
reza econômica, uma vez satisfeito
o fisco, as comunidades permane-
ciam mais ou menos isoladas e rela-
tivamente autônomas.

Em decorrência do declínio do
poderio do império colonial portu-
guês e da perda de seu prestígio
político, o sistema monopolista da
Metrópole enrijeceu-se durante o
século XVIII.  O achamento de me-
tais e pedras preciosas no interior da
Colônia recrudesceu a política
fiscalista e o intervencionismo na
América Portuguesa.

Ao iniciar-se o século XIX, pre-
dominava, ainda, uma população
localizada na faixa litorânea, com
fracos núcleos dispersos em algumas

Historicamente, a tendência centralizadora do poder e as aspirações autonomistas
regionais refletem na educação brasileira e, mais uma vez, encontram uma legislação
federal que, ao redistribuir recursos de Estados e Municípios, fere o pacto federativo
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áreas do interior, cuja ocupação de-
veu-se, basicamente, à atividade
mineradora, origem da primeira so-
ciedade de característ icas
marcadamente urbanas que se for-
mou na Capitania das Minas Gerais,
e à pecuária extensiva, origem  dos
grandes latifúndios rurais que se for-
maram nessas áreas.

Em que pese ao entusiasmo
nativista de alguns autores, a verda-
de é que, na ocasião em que a Corte
Portuguesa se transferiu para o Bra-
sil, o conceito de unidade nacional
era ainda praticamente desconheci-
do, prevalecendo nas diferentes re-
giões os interesses dos senhores lo-
cais e o poder das oligarquias, a que
os representantes da metrópole ten-
tavam submeter.

A partir de 1808, sob a influência
do governo português transplanta-
do, fortaleceu-se a tendência
centralizadora, que a Independência,
da forma como ocorreu, sob o con-
trole de um príncipe português de
vocação absolutista, veio reforçar.

A Independência significou a vi-
tória da facção conservadora contra
os grupos de tendências populares,
assim como a manutenção da uni-
dade territorial do País se fez pelo
esmagamento dos movimentos
autonomistas regionais, unificando-
se todas as províncias em torno do
Rio de Janeiro.

A Constituição de 1824, outorga-
da pelo imperador, foi altamente
centralizadora, levando a reação a
algumas províncias que pretendiam
um grau maior de autonomia, como
foi o caso da Confederação do Equa-
dor, ocorrida em Pernambuco e re-
primida  pelo governo imperial com
extremo rigor.

Até a abdicação, ocorrida em
1831, o reinado de d. Pedro I foi um
embate permanente das forças
regionalistas contra a tendência
centralizadora dos conservadores. De
1831 até a coroação de d. Pedro II,
houve um breve interlúdio, durante
o qual pareceu triunfar a

descentralização, enquanto a facção
liberal assumiu a regência.

Desse período resultou o Ato
Adicional de 1834, pelo qual as
províncias obtiveram relativa auto-
nomia, com a eleição do regente

Ao unitarismo do Império, opôs
a República a ideologia do federa-
lismo político e do liberalismo eco-
nômico, promovendo-se a
redistribuição dos recursos federais
para os Estados, que passaram a ge-
rir a maior parte da renda nacional.
Por um breve período, criaram-se
bancos regionais com poder de emis-
são de moeda e oferta de crédito ba-
rato, com o objetivo de se promover
o crescimento econômico. Os Estados
contraíam empréstimos externos, ins-
tituíam impostos, alteravam o equilí-
brio dos grupos no poder.

Logo, as oligarquias locais envol-
veram-se em conflitos internos que,
juntamente com uma crise mundial,
levaram os governos ao
endividamento externo, à inflação e
a sucessivas crises políticas e eco-
nômicas que culminaram com a Re-
volução de 1930. Com essa, fortale-
ceu-se a centralização do poder, e
interventores diretamente indicados
pelo governo central substituíram os
presidentes dos Estados.

A tendência autoritária foi leva-
da ao extremo com o Golpe de 37 e
o fechamento do Congresso e das
Assembléias estaduais.

Apesar de tudo, a sociedade mo-
dernizava-se, grupos novos emer-
giam, reivindicavam, obtinham algu-
mas conquistas. A industrialização
florescia e com ela consolidavam-se
a burguesia industrial e o operaria-
do urbano.

Aparente vitória das forças
autonomistas e descentralizadoras, a
queda da ditadura foi, principalmen-
te, o resultado de uma estratégia de
sobrevivência dos políticos tradicio-
nais, em um rearranjo de forças para
permanecer no poder.

Inaugura-se, então, o período
populista, com governantes que se
serviam da emergência das massas
no cenário político e que adotaram
as bandeiras do nacionalismo e do
desenvolvimentismo como forma de
manutenção do apoio das forças
populares.

do trono e a transformação dos
conselhos provinciais em Assem-
bléias Legislativas.

Mas a reação conservadora não
se faria esperar por muito tempo.

O Golpe da Maioridade trouxe de
volta o fortalecimento do poder cen-
tral e o esmagamento das autono-
mias provinciais, situação que se
manteve até 1889.

A partir da Proclamação da Re-
pública, pareceu, enfim, que  as pro-
víncias, transformadas em Estados
federados pela Constituição de 1891,
conquistaram    maior autonomia,
tendo-se adotado como modelo de
organização do Estado Brasileiro o
federalismo norte-americano.

A educação formal
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Um período tumultuado antece-
deu o Golpe Militar, que ocorreu
como desfecho da aguda crise polí-
tica e econômica.

A intervenção militar na vida na-
cional reforçou uma vez mais a
União, em detrimento da autonomia
dos Estados, e, consolidando o
centralismo político, governadores
passaram a ser escolhidos em um
processo de eleição indireta, que era,
na prática, simples homologação de
nomes escolhidos pelos chefes mili-
tares no poder.

O braço militar alcançou não ape-
nas o controle político do País, mas
também todas as atividades produti-
vas e culturais e, sob o discurso do
combate à corrupção, promoveu-se
dramática transferência de recursos
dos Estados para a União.

O regime militar promoveu, no
início, um amplo crescimento eco-
nômico e desenvolvimento indus-
trial, acompanhados, no entanto, de
forte concentração de renda e
aprofundamento das desigualdades
sociais e regionais.

A crise econômica que se  suce-
deu acelerou o esgotamento do regi-
me e um novo arranjo político foi es-
tabelecido, enfraquecendo tempora-
riamente o centralismo, do qual resul-
taram eleições diretas para os gover-
nos estaduais e a eleição, embora in-
direta, de um presidente civil.

O processo de redemocratização
avançava rapidamente e culminou
com a promulgação da nova Consti-
tuição Federal em 1988, na qual se
consagram princípios democráticos
tais como os direitos individuais e
coletivos, direitos sociais e políticos
e uma nova organização política e
administrativa que integra no pacto
federativo a União, os Estados e os
Municípios, todos autônomos, nos
termos do art. 18.

Vive-se, hoje, juridicamente con-
sagrada, uma democracia formal,
com um sistema eleitoral complexo
em que se garante a ampla partici-
pação popular, que, no entanto, não

tem o mesmo peso no plano das
políticas públicas e das ações do
governo no atendimento aos proble-
mas sociais do País.

recebiam recursos para a construção
e manutenção de seus colégios e
suas aldeias. Mas pretendiam a cons-
tituição de um império católico
supranacional, adotando uma certa
independência frente às autoridades
coloniais e uma política que busca-
va o isolamento e a  auto-subsistên-
cia de seus aldeamentos, tenazmen-
te defendidos contra a cobiça dos
colonizadores portugueses.

Segundo Darcy Ribeiro, �o pro-
jeto jesuítico era tão claramente opos-
to ao colonial que resulta espantoso
haver sido tentado simultaneamente
e nas mesmas áreas e sob a domina-
ção do mesmo reino� (O povo brasi-
leiro, p. 54).

De um lado, estavam os colonos
e seus interesses práticos e imedia-
tos; do outro, os jesuítas e sua uto-
pia de um império cristão integrado
por índios aculturados e, entre os
dois grupos, um estado de conflito
permanente, que culminou com a
expulsão da Companhia de Jesus,
durante a administração do mar-
quês de Pombal, em 1759, e a entrega
de suas aldeias aos colonizadores.

A política de Pombal orientava-
se no sentido de fortalecer o poder
real e, de sua ação, resultou a inten-
sificação da fiscalização e do con-
trole metropolitano sobre a Colônia.

Expulsos os religiosos, a educa-
ção torna-se trabalho de leigos e,
com vistas a adaptar a Colônia ao
novo modelo que se pretendia criar
em Portugal, implantou-se o ensino
público, fiscalizado e mantido pelo
governo. Essa tendência mantém-se
ao longo do período joanino e du-
rante o Império, malgrado a Inde-
pendência.

Em 1827, é editada uma lei geral
relativa ao ensino elementar, na qual
se propunha a distribuição de esco-
las de primeiras letras por todo o
território. Essas escolas destinavam-
se aos filhos dos homens livres, sen-
do mantida no analfabetismo a gran-
de massa dos escravos e seus des-
cendentes.

A educação segue,
paralelamente, os
rumos do processo
político brasileiro

A educação formal chegou ao
Brasil no primeiro século de sua co-
lonização.

Acompanhavam o primeiro go-
vernador-geral (1549) da América
Portuguesa alguns educadores da
Companhia de Jesus, com objetivos
missionários de converter os indíge-
nas, pela catequese, e de aculturá-
los, pela instrução.

Em princípio, dependiam os je-
suítas da Coroa Portuguesa, da qual
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A instrução secundária no Impé-
rio fazia-se por meio de aulas avul-
sas e particulares destinadas aos
meninos, com caráter propedêutico
de preparatórias para o ingresso nos
raros cursos superiores, criados por
ocasião da chegada da Corte.

O surto de crescimento econô-
mico ocorrido por volta de 1850 não
repercutiu no desenvolvimento da
educação. As escolas sobreviviam
pelo esforço pessoal dos mestres-
escola, e os cursos secundários, en-
tregues a particulares, eram caros,
sendo acessíveis apenas aos filhos
das famílias de posses. No correr do
século, esses colégios, incluindo o
Colégio Pedro II, mantido pelo go-
verno imperial no Rio de Janeiro e
criado para ser modelo, iriam per-
manecer como meros preparatórios.

A República representou, de iní-
cio, a vitória do federalismo e da
autonomia dos Estados, refletindo-
se essa tendência na descentralização
do ensino. A Constituição de 1891
criou dois sistemas de ensino, reser-
vando-se à União a criação e fiscali-
zação do ensino superior e aos Esta-
dos a criação e fiscalização da edu-
cação fundamental (ensino primário)
e do ensino profissional, limitado,
basicamente, às escolas normais,
para as moças, e escolas técnicas,
para os rapazes.

O federalismo da República Ve-
lha acentuou as diferenças regionais,
concentrando renda nos Estados
mais ricos e aprofundando as desi-
gualdades.  Essa realidade repercu-
tiu na organização escolar, cujo con-
trole era exercido pelas oligarquias
rurais.

A base da população rural per-
manecia à margem do processo de
escolarização, sem ter acesso sequer
às primeiras letras, agravando-se o
quadro do analfabetismo no País. As
camadas médias e parte do proleta-
riado urbano começavam a identifi-
car na escola um instrumento de as-
censão social e de preparação míni-
ma para o trabalho, passando a pres-

sionar o sistema escolar. Com a crise
das oligarquias rurais e a intensifica-
ção do processo da urbanização,
cresce a demanda escolar, cujos re-
flexos irão aparecer nas reformas e
nos movimentos educacionais que

ção, ainda mais fortalecida  com o
Golpe de Estado de 37. Desse perío-
do datam, entre outras medidas, to-
das de âmbito nacional, a criação do
Ministério da Educação e Saúde, a
criação e organização do sistema
universitário brasileiro, bem como a
fundação da Universidade do Rio de
Janeiro. Organizou-se o ensino se-
cundário, reformou-se o ensino co-
mercial e se estruturou o ensino téc-
nico-profissional. O ensino elemen-
tar (primário), cuja responsabilidade
era tradicionalmente atribuída aos
Estados, não foi objeto das atenções
do regime, voltando a ser regulamen-
tado por decreto-lei publicado em
1946, cuja elaboração se iniciou, no
entanto, no regime anterior. Para a
ampliação e manutenção do ensino
primário, público e obrigatório, a lei
previa um Fundo Nacional de Ensi-
no Primário, o qual, no entanto, não
indicava a fonte de recursos.

Nova reforma geral da educação
nacional é iniciada a partir de 1946,
culminando em longa luta ideológi-
ca em torno do projeto de lei de di-
retrizes e bases da educação nacio-
nal, cuja tramitação no Congresso
Nacional iria durar cerca de 14 anos,
em decorrência de grandes conflitos
de interesses que ali estavam pre-
sentes, a maioria dos quais relacio-
nados com a distribuição de recur-
sos para a manutenção dos diversos
níveis de ensino, nas redes pública
e privada.

Cumprindo disposição da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Naci-
onal � Lei nº 4.024, de 1961 �, o Plano
Nacional de Educação aprovado pelo
Conselho Federal de Educação para
o período de 1962/1970 determinava
à União o investimento de 12% dos
recursos arrecadados no desenvolvi-
mento da educação. O referido plano
estabelecia metas concretas a serem
cumpridas pelo governo, entre as
quais a matrícula de 100% da popula-
ção escolar dos 7 aos 11 anos e matrí-
cula, nas 5ª e 6ª séries, de 70% da
população escolar entre 12  e 14 anos.

vão se multiplicar no período que
se segue à Revolução de 1930.

A taxa de analfabetismo, que se
mantivera nos mesmos níveis nas
duas décadas anteriores, reduziu-se,
entre 1930 e 1940, à proporção de
0,4% ao ano, embora o número de
analfabetos continuasse em ascen-
são, em decorrência do crescimento
populacional.

Entre 1920 e 1930, ocorreram vá-
rias reformas estaduais do ensino,
entre as quais a de Sampaio Dória,
em São Paulo, a de Lourenço Filho,
no Ceará, e a de Francisco Campos,
em Minas Gerais.

Com a Revolução de 1930, reto-
ma o País o caminho da centraliza-
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A crise dos governos populistas,
que culminou com o Golpe Militar
de 64, deu início a um período de
rigorosa centralização, durante o
qual os governos militares exerce-
ram controle quase total da vida
nacional.

A ditadura durou 20 anos, e sua
ação, no âmbito educacional, ca-
rac ter izou-se pe la  repressão ,
privatização do ensino, ênfase no
ensino profissionalizante para as
classes populares, reservando-se a
educação superior para a elite.

Dessa época são as Leis nº 5.540,
de 1968, que reformou o ensino
universitário, e nº 5.692, de 1971, que
regulamentou o ensino de primeiro
e segundo graus.

Educação e

federalismo hoje
Esgotado o ciclo militarista, teve

início o processo de abertura políti-
ca que culminou na Assembléia
Constituinte e na promulgação da
nova Constituição Federal, elabora-
da com ampla participação popular.
Na Carta Constitucional que definiu
os princípios fundamentais do novo
pacto político e social que se esta-
belecia no País, estão representadas
as diversas tendências que atuavam
no cenário político recém-inaugura-
do, entre as quais podem ser
identif icadas as forças da
descentralização e do federalismo,
estendido este até o Município, o
qual recebe o status de ente federado
e, como tal, torna-se sujeito de po-
deres e de deveres.

No capítulo da organização polí-
tico-administrativa do Estado Brasi-
leiro, no tocante à repartição de com-
petências entre os entes federados,
a Constituição Federal reservou à
União a competência privativa de
legislar sobre diretrizes e bases da
educação nacional, cabendo aos Es-
tados e Municípios a competência de
legislar concorrentemente com a

União sobre educação, cultura, en-
sino e desporto.

Ou seja, os princípios gerais  que
regem a educação nacional, seus fins
e seu alcance são estabelecidos em
lei federal, devendo ser aplicados em

der uma de suas características mais
visíveis.

Pela primeira vez, têm se incor-
porados a um texto legal a prática
social do aluno, os conhecimentos
por ele obtidos informalmente e
outras formas de ensinar e de apren-
der que não as tradicionais.

São contempladas também a par-
ticipação do professor na proposta
pedagógica da escola e a autonomia
dos estabelecimentos de ensino.

Respeitando o princípio federati-
vo, a lei atribui aos Estados e Muni-
cípios competências legislativas e ad-
ministrativas que lhes permitam or-
ganizar e manter seus sistemas de
ensino em consonância com suas
características e suas necessidades,
consagra a gestão democrática da
escola e a participação da comuni-
dade em seu projeto pedagógico.

Ao cidadão que não tiver atendi-
da sua demanda pelo ensino funda-
mental, a lei confere o direito de res-
ponsabilizar criminalmente a autori-
dade responsável pela negligência.

A LDB foi antecedida, pela Emen-
da nº 14/96, à Constituição Federal,
que veio reforçar a importância da
educação básica  e acrescentar no-
vas diretrizes às então existentes,
principalmente no que toca à repar-
tição e à aplicação dos recursos pú-
blicos destinados à educação.

A não-aplicação dos percentuais
previstos na Constituição, na manu-
tenção e no desenvolvimento do
ensino, bem como sua aplicação in-
ferior ao mínimo estabelecido, pas-
sa a constituir situação passível de
intervenção da União nos Estados e
no Distrito Federal.

A oferta gratuita de ensino fun-
damental a quem a ele não teve aces-
so na idade própria é assegurada pela
emenda, que também estabelece a
progressiva universalização do ensi-
no médio gratuito.

A Constituição passa a definir,
com maior clareza, o papel da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios em relação a seus siste-

todo o território, enquanto os Esta-
dos e Municípios legislam sobre
questões concretas que dizem res-
peito a seus interesses e a seu âmbi-
to de abrangência.

Dando cumprimento ao coman-
do constitucional, o Poder Legislativo
federal votou, após longa e tumul-
tuada tramitação, a Lei nº 9.394, de
1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.

Louvada por alguns, criticada por
outros, mais por questões de natu-
reza política e ideológica cujo méri-
to não cabe aqui discutir, a lei con-
templa, em seu texto, a corrente
descentralizadora da educação, sen-
do a liberdade de ensinar e de apren-
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mas de ensino. Os Estados e o Dis-
tri to Federal devem atuar
prioritariamente nos ensinos funda-
mental e médio, os Municípios, na
educação infantil, enquanto a União
tem a seu cargo a organização do
sistema federal de ensino e o dos
Territórios, o financiamento das ins-
tituições de ensino públicas federais
e a assistência técnica e financeira
aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, exercendo �função
redistributiva e supletiva�. Quanto ao
ensino fundamental, cuja
universalização é a principal meta
dos governos, sua oferta e manuten-
ção cabem solidariamente tanto aos
Estados quanto aos Municípios.

Com vistas ao cumprimento des-
sa meta, é criado, pela mesma emen-
da, o Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magisté-
rio,  de natureza contábil, logo co-
nhecido como �Fundão�.

Observe-se que a nova legislação
federal, ao redistribuir recursos de
Estados e Municípios, fere mais uma
vez o princípio federativo. Embora
imposta pelo poder central, a medi-
da foi, em geral, bem recebida por
ter sido  considerada como a instau-
ração de um �modelo eminentemen-
te técnico, que consagra uma rela-
ção imediata entre o investimento
público e a efetiva demanda educa-
cional. Superando trâmites burocrá-
tico-políticos, a nova fórmula de re-
partição de recursos  pretende
operacionalizar eficientemente o flu-
xo de dinheiro e procura encaminhá-
lo prontamente  até a ponta da ca-
deia, ou seja, até a escola pública de
nível fundamental,  sem obstáculos
de qualquer natureza  que dificul-
tem ou impeçam os benefícios que
dele se espera�. (Emenda Constitu-
cional nº 14 / Lei Federal nº 9.424,
de 24/12/96  �  Síntese e comentários
� ALEMG � s.d. � p. 18).

Tal concepção é nova em nossa
legislação educacional e plenamen-
te justificada. O fluxo dos investimen-

tos seguirá os caminhos indicados
por critérios eminentemente técnicos,
nos termos da Lei do Fundo, efeti-
vamente preocupada em que os re-
cursos cheguem a quem de direito
se destinam, ou seja, ao aluno do

pletiva� da União, com garantias de
�equalização de oportunidades edu-
cacionais e padrão mínimo de qua-
lidade do ensino�, previstos consti-
tucionalmente.  (EMC 14/96, art.3º).

Entretanto, logo começaram a
surgir várias  dúvidas relativas a as-
pectos operacionais de aplicação da
lei e da contabilização dos repasses
financeiros às escolas.

Nos §§ 2º e 3º do art. 2º, a Lei nº
9.424, de 1996, define que �o mon-
tante  da aplicação dos recursos do
Fundo resultará do número de ma-
trículas multiplicado pelo valor alu-
no/ano�. No § 4º do  mesmo artigo,
essa lei dispõe sobre o censo esco-
lar, a ser realizado anualmente pelo
MEC, imprescindível à implantação
do Fundo, pois fornece o elemento
necessário ao cálculo dos valores do
investimento: o número de alunos
matriculados por estabelecimento
cadastrado.

Em Minas Gerais, especificamen-
te, tem-se, em linhas gerais, o seguin-
te quadro.

A partir da campanha �Minas quer
toda criança na Escola�, realizada em
fevereiro de 1998, matriculam-se
57.585 crianças e jovens entre 7 e 14
anos que se encontravam fora das
salas de aula, somando-se aos 2,8
milhões que se encontravam nas es-
colas�. (Investimento no futuro �
dados obtidos a partir da Internet).

Intensificou-se, ao mesmo tem-
po, o processo de municipalização
do ensino fundamental. Em 1998, �o
governo de Minas Gerais realizou
convênios com 823 municípios (en-
tre 853), transferindo quase 500 mil
matrículas e 1,5 mil prédios escola-
res  para as prefeituras, absorvendo,
em contrapartida, 170 mil matrículas
de ensino médio�.   (Integração com
os municípios � dados obtidos a par-
tir da Internet).

Em 1998, para contabilizar o re-
passe das verbas do referido Fundo,
esbarram as autoridades  com um
sério problema: foi tomado por base,
para cálculo dos valores a serem re-

ensino fundamental, seja qual for o
sistema em que esteja matriculado.

Regulamentando a  citada emen-
da, a Lei Federal nº 9.424, de 1996,
veio estabelecer normas em relação
ao Fundo.

Definidas  a origem, as normas
de distribuição e aplicação dos re-
cursos, bem como a composição dos
Conselhos nos âmbitos federal, es-
tadual e municipal responsáveis pelo
acompanhamento e controle do re-
ferido Fundo, a situação educacio-
nal do País deveria apresentar  per-
feita sintonia entre as diversas uni-
dades da Federação no que diz res-
peito à �função redistributiva e su-
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passados às escolas, o número de
alunos matriculados apontado pelo
censo escolar realizado pelo MEC em
1997, portanto anterior ao período
de matrícula do ano seguinte. Com
a municipalização do ensino funda-
mental, os municípios haviam rece-
bido um contingente de alunos que,
pelo referido censo, constaram como
pertencentes ao Estado. Assim, pas-
sa a ser feito ao Estado o repasse de
verbas que, na realidade, perten-
ciam aos Municípios.

Para agravar a situação dos Mu-
nicípios, que enfrentam  o inchaço
de suas escolas e a indisponibilidade
dos recursos necessários,  surge um
novo elemento dificultador: por for-
ça do sistema orçamentário, recur-
sos financeiros são bloqueados caso
o Município esteja no cadastro de
inadimplentes do Estado. E para a
liberação dos recursos do Fundo, via
convênio, deve ser obedecido o dis-
posto na lei estadual que regula con-
vênios.

Apenas para os 30 municípios
que não fizeram convênios para a
municipalização do ensino funda-
mental, não haverá intermediação
do Estado para o recebimento das
parcelas que lhe cabem. O dinhei-
ro já tem conta bancária definida
pela lei para ser depositado. E nin-
guém é autoridade para interferir
nesse fluxo.

Outra dúvida quanto à
contabilização do repasse de verbas
do Fundo de Desenvolvimento e
Manutenção do Ensino Fundamen-
tal refere-se ao cálculo do custo/alu-
no/ano. Para tanto, criou-se uma
fórmula que mede o valor do recur-
so a ser destinado a cada unidade
escolar.

Na escola pública de nível fun-
damental, um aluno significa, em
termos de investimento, o dispêndio
mínimo de 315 reais conforme da-
dos divulgados pelo ministro da Edu-
cação em 1997, durante um ano es-
colar, valor idêntico, inicialmente,

para todas as unidades da Federa-
ção, embora os Estados informem
valores diferentes.

Conhecido o número de alunos
matriculados numa escola, o que será
indicado pelo censo escolar anual
realizado pelo MEC, é só multiplicá-
lo pelos 315 reais e tem-se o total do
investimento a ser feito na escola.

Adotando a mesma
metodologia usada pelo MEC, o
valor per capita apurado em Mi-
nas Gerais foi de 361,55 reais/ano,
o que eliminou, no Estado, a
complementação de recursos por
parte da União. Isso representa, na
prática, que recursos federais do
salário-educação que deve-riam vir
para o Estado são redistribuídos
pelo governo federal para outras
entidades da Federação.

Decorrido um ano de sua aplica-
ção, restam ainda muitos
questionamentos a respeito da
operacionalização do Fundão, entre
os quais ressaltam os seguintes:
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� Que medidas foram tomadas
no sentido de se solucionar o pro-
blema dos Municípios que tiveram
bloqueados os recursos do Fundo a
eles destinados?

� Foi realizada, pelo Estado, a
reavaliação da estimativa do custo/alu-
no, utilizada para a contabilização dos
recursos do Fundo, previstas para ju-
nho/98? Se foi, qual o resultado?

� Que medidas têm sido toma-
das no sentido de se compensar os
Estados, cujo custo/aluno é supe-
rior à quantia calculada pelo MEC,
da perda de verbas federais repassa-
das a outras unidades da Federação?

� Estão atuando satisfatoriamen-
te os conselhos estadual e munici-
pais responsáveis pelo acompanha-
mento e controle do funcionamento
do Fundo?

� Quem tem acesso ao relatório
da execução orçamentária do Fun-
do? Esse relatório não deveria ser
divulgado para a população em ge-
ral, de forma a tornar mais transpa-
rente a repartição dos recursos?

� O art. 9º  da Lei nº 9.424, de
1996, exigia que, no prazo de seis
meses, a contar da vigência da lei,
os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios apresentassem novo Pla-
no de Carreira e Remuneração do
Magistério. Que providências Minas
Gerais vem tomando a esse respei-
to, já que aqui ainda não existe tal
plano?

Reflexões finais, a

título de conclusão
Com dúvidas significativas por

serem respondidas, não se tem ain-
da uma visão clara sobre a perspec-
tiva da educação que será destinada
pelo poder público à maioria dos
cidadãos brasileiros no início do pró-
ximo milênio.

Pretendeu-se, neste texto, propor
uma breve síntese sobre as implica-
ções das relações de poder entre os
diversos entes  federados, no desen-

volvimento e na organização da edu-
cação escolar do País, particularmen-
te no tocante à definição e
implementação de políticas e de fi-
nanciamento para o ensino público.

O discurso teórico sobre educa-

qualidade do ensino, ainda muito dis-
tante das reais demandas, com vistas
à inserção dos jovens em uma socie-
dade altamente sofisticada, complexa
e excludente, em que as oportunida-
des de ascensão econômica e social
exigem, cada vez mais, indivíduos al-
tamente qualificados e detentores de
amplas aptidões.

O problema qualitativo da edu-
cação no Brasil, em que pese aos
esforços desenvolvidos nos últimos
anos, ainda está longe de se rever-
ter, porque em grande parte está
condicionado ao processo de cons-
trução da consciência política e da
cidadania brasileiras.

A formação para o exercício da
cidadania faz-se paralelamente à
construção da sociedade, que, no
Brasil, ocorreu à vista de sucessivas
exclusões: exclusão do indígena, do
negro, do homem do campo, da
mulher, dos diferentes, dos
contestadores.

A integração nacional tem que
partir da reversão desse processo, do
reconhecimento das diferenças e das
singularidades, para que se chegue,
um dia, à construção de uma comu-
nidade nacional integrada e harmo-
niosa em sua multiplicidade, na qual,
à riqueza e diversidade cultural
corresponda uma eqüitativa reparti-
ção de oportunidades que possibili-
tem a construção de uma verdadeira
solidariedade nacional.

E para encerrar, tomemos por
empréstimo palavras de Darcy Ribei-
ro, ele próprio um homem singular
e contraditório, preocupado ao mes-
mo tempo com os destinos do povo
brasileiro e sua educação. Segundo
ele, falta ao Brasil, para ser uma gran-
de nação, �o domínio da tecnologia
da futura civilização, para se fazer
uma potência econômica, de pro-
gresso auto-sustentado... para flores-
cer amanhã como uma nova civili-
zação, mestiça e tropical, orgulhosa
de si mesma.

Melhor, porque incorpora em si
mais humanidades.�
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ção como fator de promoção social
e de desenvolvimento nacional já foi
plenamente superado e, incorpora-
do oficialmente, de alguns anos para
cá iniciativas vêm sendo tomadas
pelos governos no sentido de se
universalizar a oferta de educação
fundamental. Com relação à progres-
siva expansão do ensino médio, tam-
bém objeto de disposição constitu-
cional, alguma coisa vem sendo fei-
ta no sentido de se ampliar sua ofer-
ta, pelo menos garantindo-se vagas
aos concluintes do ensino fundamen-
tal regular na rede pública estadual.

Mas todas essas observações dizem
respeito à oferta quantitativa, quando
se sabe que o nó da questão está na n


