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EDUCAÇÃO

Educação brasileira procura
recuperar o tempo perdido

Por exigência de um novo modelo econômico, baseado
no domínio do conhecimento e na qualificação, a

educação passou, de fato, a interessar aos governantes
e empresários brasileiros, mas ainda está longe de ser

a prioridade que o governo anuncia

Fabiana Oliveira

Jornalista da Alemg

P
romessa de campanha de
dez entre dez políticos
brasileiros, a educação
sempre teve seus rumos
decididos em gabinetes

ministeriais, sem a participação da
sociedade e da comunidade esco-
lar. Desde a década de 80, mudan-
ças na legislação procuram estabe-
lecer diretrizes para o setor, garan-
tir a universalização e a gratuidade
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de. Outra determinação é garantir
que a totalidade dos alunos matri-
culados no ensino fundamental con-
cluam esse ciclo. Fazer com que
pelo menos 75% dos jovens inscri-
tos no ensino médio concluam a
escola secundária é também um
desafio. A declaração destaca que,
�cumpridas essas metas, acreditamos
estar dando as ferramentas e os co-
nhecimentos necessários e adequa-
dos para desenvolver a capacidade
que assegure melhores condições
de competitividade e produtivida-
de que exigem as economias con-
temporâneas�.

Essa mudança de postura do Es-
tado e das elites, no sentido de in-
serir a educação na agenda política
e econômica do País, não foi algo
que ocorreu, no entanto, de um mo-
mento para o outro. Do ponto de
vista histórico, as elites brasileiras
nunca levaram a sério seu próprio
discurso sobre a importância da edu-
cação, lembra Jamil Cury. Para ele,
essa atitude pode ser explicada, em
parte, pela herança escravocrata e
pelo modelo de colonização � que
não se empenhou em abrir escolas,
pois bastava a catequese e, talvez,
o chicote. �Para que a educação se
tornasse, pelo menos no discurso,
algo importante, foi necessário que
muitas gerações se empenhassem�,
destaca.

Até a década de 30, nossas Cons-
tituições Federais são silenciosas e
não fazem registro da educação
como direito, assim como as Esta-
duais. A Constituição de 1934 é que
traz esse dispositivo. �Cada Estado
fez o que pôde, o que suas elites
permitiam. E fizeram pouco, princi-
palmente com relação ao ensino fun-
damental�, afirma. Mudanças profun-
das na legislação vieram somente a
partir da década de 80, com desta-
que para a Constituição de 1988.
Ela foi o grande �divisor de águas�,
ao declarar, pela primeira vez e ex-
plicitamente, ser dever do Estado e
direito do cidadão o acesso à edu-
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pública e disseminada, as empre-
sas o farão por própria conta, com
seus grupos de trabalhadores, como
já estão fazendo, em alguns casos�,
afirma.

Exemplo dessa nova maneira de
olhar para a educação foi dado na

do ensino público, bem como as for-
mas de financiamento. Diversas
ações vêm sendo implementadas �
e bastante divulgadas na mídia �
tanto pelos governos estaduais,
quanto pelo governo federal. Ape-
sar disso, podemos afirmar que, hoje,
educação é prioridade no País? O
sistema de ensino caminha no sen-
tido de formar cidadãos conscien-
tes e críticos, além de capacitados
para os novos rumos do mercado
de trabalho em um mundo
globalizado?

O presidente da Câmara de Edu-
cação Básica do Conselho Nacional
de Educação e professor titular da
Faculdade de Educação da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), Carlos Roberto Jamil Cury,
afirma que, hoje, a educação é
prioritária, porque é uma injunção
das novas realidades econômicas nas
quais o Brasil está inserido. Na opi-
nião do professor, a competitividade
internacional exige que, pela primei-
ra vez, tanto as elites quanto o pró-
prio Estado passem do discurso à
prática, no que se refere, pelo me-
nos, à universalização do ensino fun-
damental (1ª à 8ª série). �Não é pro-
priamente por vontade política, que
tem a ver com a cidadania. Trata-
se, prioritariamente, da produtivida-
de que a mão-de-obra deve ter, no
momento em que a força bruta, a
matéria-prima e a exploração inten-
siva vão deixando de ser significa-
tivas para a qualidade dos produ-
tos�, explica. Novas exigências de
mercado demandam, na opinião de
Jamil Cury, o domínio de conheci-
mentos que tornem as pessoas ap-
tas a, por exemplo, vigiar um apa-
relho eletrônico de alta sofisticação
� algo que não exige força bruta,
mas o desenvolvimento das capaci-
dades abstrativas e mentais. Para os
empresários, segundo o professor,
a educação escolar, nos níveis fun-
damental e médio, está se tornan-
do, nesse sentido, uma necessida-
de. �Se isto não ocorrer de forma

Segunda Cúpula das Américas,  re-
alizada em abril,  em Santiago (Chi-
le), quando chefes de Estado de 34
países do hemisfério � inclusive o
Brasil � apresentaram  um Plano de
Ação para o século XXI que desta-
ca, entre outros pontos, o investi-
mento em educação como funda-
mental para a integração do conti-
nente. O Plano também determina a
criação da maior área de livre co-
mércio do mundo a partir de 2005:
a Alca. Com relação ao ensino, o
documento, de 47 páginas, traz,
entre outros compromissos, o de os
governos assegurarem, para o ano
2010, o acesso e � a permanência
� universal de 100% dos menores a
uma educação primária de qualida-
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cação pública de qualidade, gratuita
e universal. �Essa Constituição foi um
marco, pois afirmou, com todas as
letras, que a educação fundamental
é direito do cidadão e dever do Esta-
do, e estendeu a gratuidade para o
ensino médio e o superior.
Manteve, também, a vinculação or-
çamentária de recursos para a edu-
cação�, afirma o professor Jamil Cury.

As Constituições Estaduais e as
leis orgânicas dos municípios não só
repetiram esses preceitos, como, em
alguns casos, promoveram avanços.
No Rio Grande do Sul, a Constitui-
ção determinou a aplicação de 35%
dos impostos e transferências fede-
rais livres em educação � e não

25%, como ocorre em Minas e na
maioria dos Estados. Em Minas Ge-
rais, no governo Hélio Garcia (1991/
94), houve a conjugação, na esco-
lha dos dirigentes, de fatores como
o mérito dos profissionais e a elei-
ção direta, com o voto da comuni-
dade escolar, rompendo, assim, com
o tradicional critério de nomeação
política.

Outros avanços na legislação,
após a promulgação da Constituição,
só ocorreram em 1996 � quase dez
anos depois e já na gestão do pre-
sidente Fernando Henrique Cardo-
so, que elegeu a educação como
uma prioridade de seu governo, ao
lado da saúde, do emprego, da se-

gurança e da agricultura. Foram
aprovadas a Lei nº 9.394, de 1996,
de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), depois de muita dis-
cussão e polêmica no Congresso Na-
cional; a Emenda Constitucional nº
14/96, que institui o Fundo de De-
senvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magis-
tério (Fundão); e a Lei nº 9.424, de
1996, que também trata do Fundão
e determinou sua vigência em 1º
de janeiro de 1998.

A Emenda nº 14/96 estabelece
que é responsabilidade prioritária
dos municípios o ensino fundamen-
tal e a educação infantil; e respon-
sabilidade dos Estados e do Distrito

OPlano Nacional de Educação
� que fixa diretrizes para o
ensino no País nos próximos

dez anos � está em discussão no
Congresso Nacional. Previsto no ar-
tigo 214 da Constituição Federal e
nos artigos 9º e 87 da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação (LDB), o
Plano chegou somente agora ao
Legislativo � e já veio com proble-
mas. Há dois projetos de lei tratan-
do do assunto, com metas e atribui-
ções diferenciadas de responsabili-
dades, assim como destinação de
recursos para o setor. Um é do Mi-
nistério da Educação e do Desporto
e outro das entidades sindicais, con-
solidado na plenária de encerramen-
to do II Congresso Nacional de Edu-
cação (Coned), em novembro de
1997, em Belo Horizonte.

Uma das principais diferenças
entre as duas propostas diz respeito
à gestão e ao financiamento da edu-
cação. O projeto do governo divide
responsabilidades entre União, Es-
tados, municípios e entidades não-
governamentais e prevê investir em
educação 6,5% do PIB em uma dé-
cada. A proposta do Coned deter-
mina um índice de 10% e concentra
responsabilidades na União. Hoje o

país investe 3,7% do PIB de US$ 750
bilhões nessa área (Unesco: Statistical

Yearbook � 1992). Em ano eleitoral,
a esperada falta de quórum das reuni-
ões de Comissões e Plenário pode
contribuir para retardar a aprovação
dos projetos de lei, que devem ser
aglutinados.

Na opinião do professor Jamil
Cury, corre-se o risco de uma discus-
são prolongada no tempo, até que se
chegue a um consenso sobre metas,
objetivos e recursos. Para ele, a
implementação do plano do Coned
pressupõe um novo bloco de poder.
�Não é com os governantes hoje exis-
tentes e com as políticas que eles es-
tão levando adiante que o plano será
implementado. Para revogar leis, é
preciso uma nova configuração da
Câmara e do Senado, com represen-
tação mais numerosa e qualificada dos
partidos de esquerda�, afirma. Entre
as leis que o plano do Coned revoga,
estão a Emenda nº 14 e a Lei nº 9424,
de 1996, que tratam do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magisté-
rio, e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.

As metas do plano oficial, segun-
do o professor, são menos ambicio-

sas e abrangentes, com
implementação de forma gradual e
progressiva, administrando as leis e os
recursos existentes. �O plano do go-
verno peca porque, se propõe a
redistribuição de atribuições e com-
petências, não oferece alternativas nas
áreas fiscal e tributária para que Esta-
dos e municípios assumam essas res-
ponsabilidades�, opina.

Há também pontos em comum nos
dois projetos. O ensino fundamental
é priorizado em ambos, além da am-
pliação do atendimento universitário
dos atuais 11% da faixa etária de 19 a
24 anos para, pelo menos, 30%. As
duas propostas definem metas para
extinção progressiva do analfabetismo,
ampliação da jornada escolar diária do
ensino fundamental e melhoria do
ensino superior, além de valorização
e aperfeiçoamento dos profissionais
do ensino.

O Plano do Coned propõe a reali-
zação, a cada dois anos, de eleições
quadrienais em níveis nacional, esta-
dual e municipal dos Conselhos de
Educação. Institui, em um ano, o
Fórum Nacional de Educação, uma
instância deliberativa da política edu-
cacional brasileira. As entidades sin-
dicais também pregam a definição de

Educadores e Ministério têm propostas diferent

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO
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Federal o ensino fundamental e o
médio. Já o ensino superior públi-
co e gratuito continua, como sem-
pre foi no País, atribuição primordi-
al da União. A Emenda e a Lei nº
9.424, de 1996, são ações impor-
tantes do governo Fernando
Henrique Cardoso, do ponto de vista
da legislação voltada para a educa-
ção, pois determinam claramente
atribuições e responsabilidades; for-
mas de financiamento do ensino �
neste caso, o fundamental; e crité-
rios aritméticos de retenção e re-
passes de recursos. Estabelecem
também que 60% dos recursos do
Fundão serão aplicados na
capacitação, no aperfeiçoamento e

na melhoria salarial dos profes-
sores.

A partir da definição de que é
responsabilidade prioritária dos mu-
nicípios o ensino fundamental e a
educação infantil, teve início, no ano
passado, a descentralização de vá-
rias escolas da rede de ensino fun-
damental, que passaram das mãos
dos Estados para os municípios. Esse
processo ainda está em curso no País
e tem provocado, em Minas Gerais,
muita polêmica, dúvidas e queixas
� devido, principalmente, a aspec-
tos conjunturais e da política local
Apesar disso, a descentralização �
é fato � revela-se um processo
irreversível, ainda que sujeito a ajus-

tes. Ela tem o objetivo de, em mé-
dio prazo, melhorar a qualidade e a
eficiência do ensino, além de faci-
litar o controle e a fiscalização das
atividades. Isso porque a comuni-
dade escolar e os administradores
estarão mais próximos, dividindo
responsabilidades, pensando juntos
projetos educacionais, cobrando e
sendo cobrados.

Números � Além da evolução das
leis federais voltadas para a educa-
ção, ações mais recentes demons-
tram que o investimento no setor
aumentou. Minas Gerais tem-se des-
tacado nessa área. Em 1991, primei-
ro ano do governo Hélio Garcia, a

uma política específica de financia-
mento, vinculada à manutenção e ao
desenvolvimento da educação básica,
visando à expansão e garantia da ofer-
ta da educação infantil. Querem a am-
pliação da jornada escolar diária no
ensino fundamental, visando, até o fi-
nal da década, à escola de período
integral.

Para combater o analfabetismo, o
plano do Coned propõe a alocação
de recursos tomando como referên-
cia o custo aluno/ano de R$ 1 mil. A
mesma cifra é destinada para a garan-
tia de oferecimento do ensino médio,
a partir de 1999. No que diz respeito
ao ensino superior, as entidades sin-
dicais querem a revogação da Lei nº
9.192, de 1995, que criou o Exame
Nacional de Cursos � o Provão. O
plano do Coned determina sua subs-
tituição por processos de avaliação
institucional periódica do ensino su-
perior, compreendendo avaliação in-
terna e externa. O plano cria, ainda,
os conselhos sociais, com a participa-
ção da comunidade e das entidades
civis organizadas, para acompanha-
mento e controle social das ativida-
des universitárias. O objetivo é asse-
gurar o retorno à sociedade dos re-
sultados das pesquisas, do ensino e

das atividades de extensão.
O plano do Ministério da Educa-

ção e do Desporto destaca, por outro
lado, que é fundamental a colabora-
ção da sociedade civil para o desen-
volvimento e o sucesso das políticas
educacionais. Lista prioridades que
devem ser implementadas com a aju-
da de outros setores governamentais
e não-governamentais. O documento
oficial destaca que �a valorização das
ONGs não pode e não deve ser inter-
pretada como tentativa do Estado de
se desresponsabilizar pelo financia-
mento da educação. Mas há que se
incentivar igualmente o trabalho vo-
luntário e a organização das comuni-
dades para, de forma participativa,
contribuir para a gestão da escola, para
melhorar a qualidade do atendimen-
to escolar e para enriquecer o
patrimônio da escola�.

Entre as ações propostas com a
colaboração das entidades civis e das
outras esferas de governo, destacam-
se a universalização do acesso ao en-
sino fundamental; a implantação, em
cinco anos, da reforma do ensino
médio e da educação profissional; a
ampliação do Programa de Crédito
Educativo para o ensino superior; e a
implementação, em 1998, de novos

planos de carreira para o magistério
e de novos níveis de remuneração
em todos os sistemas de ensino, com
piso salarial próprio, de acordo com
diretrizes do Conselho Nacional de
Educação, assegurando a promoção
por mérito.

O plano do Ministério da Edu-
cação determina ainda que cabe à
União criar mecanismos para
viabilizar imediatamente o repasse
automático dos recursos vinculados
à educação para o órgão responsá-
vel pelo setor, segundo prevê a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação.
Outra responsabilidade exclusiva da
União é estabelecer mecanismos que
definam o que são gastos com ma-
nutenção e desenvolvimento do en-
sino e o que não pode ser incluído
nessa rubrica. Para isso, o governo
federal deverá mobilizar os Tribu-
nais de Contas, a Procuradoria-Ge-
ral da União, sindicatos e a popula-
ção, a fim de que exerçam a fiscali-
zação necessária. O não-cumprimen-
to de todas as propostas previstas
no plano oficial acarretaria, segun-
do o projeto que tramita no Con-
gresso, crime de responsabilidade
pública a ser apurado pelas autori-
dades competentes.

tes para o Plano Nacional de Educação

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO
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aplicação de recursos na manuten-
ção e no desenvolvimento do ensi-
no alcançou 33,17% da receita de
impostos e transferências das cotas-
partes de impostos da União,
após as deduções das cotas-partes
dos municípios e das transferências
com vínculos específicos. A Consti-
tuição Estadual prevê um gasto de
25%. Em 1992, este investimento
representou 35,38% da receita, ca-
indo para 35% em 1993 e para
33,96% em 1994, mas sempre em
patamares superiores aos exigidos
pela lei.

Em 1995, primeiro ano do go-
verno Eduardo Azeredo, o
percentual aplicado em educação
atingiu o índice de 45,46% da re-
ceita resultante de impostos e de
transferências na manutenção e no
desenvolvimento do ensino, re-
presentando um investimento de
R$ 1,958 bilhão. Em 1996, esse ín-
dice alcançou 45,48% (R$ 2,249 bi-
lhões) e, em 1997, caiu para 36,72%
(R$ 2,103 bilhões). A previsão para
o Orçamento Fiscal de 1998 é de
que o percentual volte a subir para
43,48% (R$ 2,699 bilhões).

Entre os investimentos feitos
pelo Estado, destacam-se a criação
de programas de qualificação e aper-
feiçoamento dos professores e a
compra de equipamentos para as
escolas. O Programa de Capacitação
de Professores (Procap), lançado no
ano passado, vai atingir 90 mil pro-
fessores, sendo 52 mil da rede es-
tadual. O programa destina-se a pro-
fissionais que atuam nas quatro pri-
meiras séries do ensino fundamen-
tal. O Programa de Capacitação de
Professores e Inovação Curricular do
Segundo Ciclo do Ensino Fundamen-
tal está atingindo, inicialmente, 2,4
mil professores que dão aulas para
5ª a 8ª séries. No segundo semes-
tre, serão beneficiados outros 40 mil.

De acordo com a Secretaria de
Educação, mais de quatro mil pro-
fessores, em várias áreas, partici-
param do Programa Emergencial de

Licenciatura para formação de pro-
fessores leigos, licenciatura curta e
plena, desenvolvido em convênio
com várias instituições de ensino
superior. Outros 2.542 estão matri-
culados e em fase de formação.
Também está sendo desenvolvido

ras nas duas mil maiores escolas
estaduais com software para o
gerenciamento da atividade acadê-
mica, controle de pessoal, gestão
de patrimônio, administração finan-
ceira e estatísticas educacionais.

Em 1997, a Secretaria da Educa-
ção realizou a primeira feira desti-
nada à aquisição de quase dois mi-
lhões de livros, ao custo de R$ 14,5
milhões, para os cantinhos de leitu-
ra instalados em 30.880 salas de aula
de todas as 5.190 escolas da rede
estadual do Ciclo Básico de Alfabe-
tização (CBA) à 4ª série. Em novem-
bro, outra feira foi realizada, para
aquisição de cerca de 2,4 milhões,
ao custo de R$ 28 milhões, a fim de
compor o acervo das bibliotecas de
todas as três mil escolas da rede
pública estadual que têm turmas de
5ª à 8ª série.

Houve também ações do gover-
no voltadas para a melhoria salarial
� apesar de o Executivo ainda não
ter encaminhado à Assembléia
Legislativa a proposta do Plano de
Carreira do Magistério, reivindica-
ção antiga da categoria. Em 1995,
primeiro ano do governo Azeredo,
o piso salarial do professor P1-A
(CBA à 4ª série) passou de
R$ 159,00 para R$ 255,00. Em 1997,
esse valor subiu para R$ 300,04,
para professor em início da carrei-
ra. Na conclusão da carreira, como
P1-E, o profissional estará receben-
do, hoje, R$ 648,30. O Executivo
reconhece, no entanto, que esses
valores poderiam ser melhores. �Não
é o salário ideal, mas é três vezes
maior do que o praticado em 1990,
que era o equivalente a U$ 87�, des-
tacou o governador do Estado, em
material informativo distribuído aos
professores no ano passado.

Para os professores, esse inves-
timento ainda está, no entanto, lon-
ge do ideal. No que diz respeito à
valorização do educador, a maior
queixa ainda se refere aos salários.
Segundo o coordenador-geral do
Sindicato Único dos Trabalhadores

o Programa de Capacitação de Pro-
fessores e Inovação  Curricular
(Promédio) que, na fase-piloto, ini-
ciada em 1997, atendeu a uma
amostra de 3,5 mil professores de
oito disciplinas do ensino médio e
que, na fase de generalização,
abrangerá mais 40 mil professores.

O Programa de Informatização
da Administração Escolar efetuou o
repasse de R$ 21 milhões para as
844 maiores escolas do Estado. Fo-
ram instaladas, em 1997, 400 cen-
trais de informática em 400 escolas
distribuídas por todas as Superinten-
dências Regionais de Ensino,
totalizando 4,4 mil computadores.
O programa prevê a instalação de
rede de computadores e impresso-
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em Educação (Sind-UTE), Antônio
Carlos Hilário, os professores, as-
sim como o restante do funcionalis-
mo público, estão sem reajuste há
três anos. Já o conteúdo dos pro-
gramas de capacitação lançados pela
Secretaria da Educação ainda está
sendo avaliado pela entidade.

A maior crítica que o Sindicato
faz refere-se à forma como as políti-
cas educacionais vêm sendo
implementadas. �Os professores es-
tão angustiados e desmotivados, pois
as medidas são tomadas sem debate
ou sensibilização da comunidade
escolar. Esta atitude da Secretaria da
Educação nega a democracia e fere
a autonomia das escolas�, opina
Hilário. Medidas recentes como a
nucleação dos estabelecimentos de
ensino e o programa �Acertando o
Passo� � destinado aos alunos com
desempenho insuficiente � são
exemplos de ações impostas aos pro-
fessores sem discussão prévia, na
opinião do coordenador-geral do
Sind-UTE.

Apesar dessas críticas quanto à
implementação dos projetos educa-
cionais, constata-se que o investi-
mento no setor tem aumentado. To-
mando por base os balanços gerais
do Estado e os Orçamentos Fiscais
do período compreendido entre 1987
e 1998, a educação consumiu mais
de 33% da receita de impostos e
transferências das cotas-partes de
impostos feitas pela União. A parce-
la livre para custeio e investimentos
na melhoria das condições de fun-
cionamento da rede escolar e da
qualidade da educação representa
menos de 10% das despesas com
pessoal e atinge cerca de 3% do
Orçamento total do Estado � mais
de R$ 150 milhões/ano.

Ampliação de vagas � O investi-
mento se refletiu também na am-
pliação da oferta de vagas para os
diferentes níveis de ensino. Em
1995, a população escolarizável na
faixa de 7 a 14 anos era de

3.070.959, segundo projeções da
Fundação João Pinheiro, e o Estado
conseguiu atender 63,83% da de-
manda (2.503.090). Em 1997, a po-
pulação escolarizável nessa faixa
etária era de 2.826.447, segundo
projeções da Secretaria da Educa-

para 6,41%, mas continua represen-
tando pouco em relação ao univer-
so total.

Nos últimos três anos, a deman-
da atendida no ensino fundamental,
somando as participações dos três
níveis de governo, subiu de 92,51%
(3.518.457) para 97,26% (3.672.407)
da população escolarizável. No iní-
cio deste ano, com a campanha
�Toda criança na Escola�, promovi-
da pelo governo de Minas, em par-
ceria com o governo federal, foram
feitas 57 mil novas matrículas na fai-
xa etária de 7 a 14 anos (ensino fun-
damental). Com isso, o índice de
população atingida passou para 98%
� comparável às estatísticas de paí-
ses do Primeiro Mundo. Na Bélgica,
o índice é de 99,4%. Nos Estados
Unidos, 97,7% e, na Alemanha,
97,8%.

Os números acima mostram que,
tanto em termos de legislação quan-
to no que diz respeito às ações de
governo, o ensino fundamental tor-
nou-se, de fato, prioridade nacio-
nal. Mas a mesma prioridade não
tem sido atribuída aos ensinos in-
fantil, médio e superior. As críticas
dos educadores atingem, principal-
mente, o ensino público superior,
de responsabilidade da União. Acha-
tamento dos salários dos professo-
res, ausência de uma política volta-
da para o setor e falta de definição
de recursos são as principais críti-
cas. Quanto ao ensino médio, atri-
buição prioritária dos Estados, ain-
da há também muito o que fazer,
assim como no ensino infantil, pri-
oridade dos municípios.

PNE � O Plano Nacional de Edu-
cação, enviado ao Congresso pelo
governo federal, no início deste ano,
é um ponto de partida no caminho
do atendimento dessas demandas.
Previsto na Constituição de 1988 e
na LDB, ele define metas em todos
os níveis de ensino por 10 anos,
estabelecendo quanto deve ser gas-
to, em que e de que forma. A futu-

ção, e o Estado atendeu 64,84% da
demanda (2.558.189).

Os municípios mineiros conse-
guiram um desempenho melhor que
o Estado com relação à ampliação
da oferta de vagas no ensino fun-
damental. Isto pode ser creditado,
em parte, à descentralização deter-
minada pela legislação federal. Em
1995, foram atendidas 805.662 cri-
anças (22,51%) e, em 1997, 910.650
(26,01%). Em 1997 e 1998, devido
ao processo de descentralização das
escolas do ensino fundamental, fo-
ram transferidos para os municípios
400 mil alunos. Já as redes federal
e particular foram responsáveis, em
1995, por 6,18% do total de atendi-
mentos. Em 1997, este índice subiu
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ra lei fixará metas de médio e lon-
go prazos para nortear todas as po-
líticas públicas na área de educa-
ção. Mas as discussões no Congres-
so estão apenas começando, por-
que, além do plano oficial, há um
plano elaborado pelas entidades sin-
dicais, durante o Congresso Nacio-
nal de Educação, realizado em no-
vembro, em Belo Horizonte. As duas
propostas têm diferenças profundas
quanto à definição de recursos a
serem empregados, responsabilida-
des e metas.

A professora Glaura Vasques de
Miranda, integrante do Conselho
Estadual de Educação e ex-secretá-
ria de Educação de Belo Horizonte,
destaca a necessidade urgente de
definição de mecanismos específicos
de financiamento tanto para o ensi-
no médio quanto para o ensino in-
fantil. Afirma, ainda, que pouca coi-
sa tem sido feita pelo ensino médio,
com exceção de alguns novos dis-
positivos legais. �Ele tem sido alvo
de muita demanda da população. Há
uma pressão enorme por vagas, mas
o governo federal apoiou somente
o ensino fundamental, o que acho
um equívoco�, opina, referindo-se à
criação do Fundão.

�O ensino médio é uma priorida-
de do Estado, mas é difícil bancá-lo,
a não ser que haja alguma forma de
financiamento�, alega o chefe de
gabinete do secretário da Educação,
Alencar Santos Viana Filho. Em 1995,
a população escolarizável na faixa
etária de 15 a 19 anos era de
1.676.202, e o Estado atendeu
341.651 (13,96%). Em 1997, a popu-
lação escolarizável passou para
1.888.095, e o Estado atendeu
468.872 (16,37%). Somando todas as
esferas de governo, a população
atendida, no ano passado, foi de
660.395 (24,32%) � um número ain-
da muito longe do ideal e que desa-
fia governos e sociedade.

A Secretaria de Estado da Educa-
ção apresentou, em abril, uma pro-
posta de financiamento do ensino

médio ao Conselho Nacional de Se-
cretários Estaduais da Educação. O
Fundo de Estabilização Fiscal (FEF)
determinou a retenção de 20% da
cota estadual do salário-educação
(R$ 130 milhões/ano, no caso de
Minas Gerais). O salário-educação

doso. Essas diretrizes privilegiam o
ensino fundamental, a expansão e
melhoria do ensino médio e
tecnológico e a avaliação do siste-
ma educacional. O projeto que es-
tabelece a autonomia acadêmica e
de gestão de recursos ainda não foi
aprovado pelo Congresso Nacional.
Os professores estão sem reajuste há
três anos, e as perdas salariais so-
mam 25%, em dezembro de 1997.
Além desses problemas, é crescente
o número de aposentadorias e a eva-
são de professores das universida-
des públicas para as privadas.

Por todos esses motivos é que
Glaura Vasques afirma que a edu-
cação ainda não pode ser reco-
nhecida como prioridade no País.
�Em relação à universidade, a po-
lítica do governo é um desastre.
Nunca foi tão ruim. As instituições
estão perdendo seus melhores
profissionais, e todo o investimen-
to feito nos últimos 30 anos ainda
é pequeno, se compararmos com
as políticas adotadas em outros
países�, afirma.

A taxa de escolarização superior
no Brasil (11%) é, realmente, das
mais baixas da América Latina. Na
Argentina, esse índice é de 40%; na
Venezuela, 26%; no Chile, 21%. Nos
últimos sete anos, a Universidade de
São Paulo (USP) perdeu 782 dos
5.579 docentes. A Universidade de
Campinas (Unicamp), em 30 anos,
perdeu 400 professores, sendo que
170 saíram apenas nos dois últimos
anos. Na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), entre 1988 e
1997, 1.588 dos 2.433 professores
saíram. Cento e vinte deixaram a ins-
tituição apenas em 1997. Desse to-
tal, 76% aposentaram-se � seja in-
tegral ou proporcionalmente. As re-
formas administrativa e previ-
denciária, aprovadas este ano, e os
melhores salários oferecidos pelas
universidades particulares explicam,
em grande parte, essa evasão. A
estimativa do salário anual de um
professor titular é de US$ 110 mil,

é um dos componentes da guia de
recolhimento das empresas junto ao
Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS). O que o governo de
Minas quer é a liberação desses re-
cursos para a manutenção e o de-
senvolvimento do ensino médio. A
proposta ainda está sendo analisa-
da. No plano federal, o governo
Fernando Henrique Cardoso enca-
minhou ao Conselho Nacional de
Educação uma proposta de reforma
do ensino médio, que ainda está
sendo discutida.

O ensino superior, por sua vez,
não é nem mesmo contemplado nas
diretrizes básicas do Ministério da
Educação (MEC) para os quatro anos
do governo Fernando Henrique Car-
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em Harvard. Na USP, esse número
cai para U$ 56 mil.

O professor Jamil Cury aponta
dois problemas graves no ensino
universitário. O primeiro é o que
ele classifica de sentimento de mal-
estar que a categoria tem perante a
palavra governo. �Existe uma situa-
ção de moral baixo e de desconfi-
ança generalizada com relação aos
governos. Os professores não se
sentem sujeitos do investimento,
exatamente porque o nível salarial
fica aquém das exigências e res-
ponsabilidades que suas funções de-
mandam�, afirma. Na opinião de
Jamil Cury, os profissionais vêem
os governos como destituidores dos
direitos � e não garantidores.
�Quanto mais tempo, pior é a pers-
pectiva filosófica do tempo para
eles�, conclui.

Outro problema é a evasão de
profissionais das universidades pú-
blicas para as privadas � e os con-
seqüentes prejuízos para o desen-
volvimento das atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão. Tradicio-
nalmente, é nas universidades pú-
blicas que se encontra o campo mais
favorável para o desenvolvimento
de pesquisas e o investimento em
infra-estrutura laboratorial e no aper-
feiçoamento dos profissionais. Com
a saída dos professores e pesquisa-
dores mais gabaritados, interrom-
pem-se trabalhos de ponta e ficam
comprometidas estruturas já mon-
tadas.

�É uma perda grave para o País.
A pesquisa no Brasil corre riscos de
continuidade e manutenção, se não
forem revistas determinadas políti-
cas. Se a universidade perde um pes-
quisador, estacam-se contatos nacio-
nais e internacionais, interrompe-se
a formação dos profissionais, bem
como desmantela-se a estrutura físi-
ca dos laboratórios. É desalentador�,
destaca. O professor alerta ainda para
o fato de que, no universo competi-
tivo do mundo globalizado, o único
caminho para o País buscar autono-

mia é privilegiando a pesquisa de
ponta.

A falta de investimentos no ensi-
no superior também preocupa os
educadores. No final do ano passa-
do, o governo Fernando Henrique
Cardoso diminuiu em R$ 50 milhões
a verba aplicada em bolsas de pós-
graduação � um corte de 6,5% no
total de recursos disponíveis para
esse nível de ensino. Apesar da de-
manda por aumento salarial e da re-
cente greve dos docentes das uni-
versidades, pleiteando mais verba e
melhores vencimentos, o governo
federal já afirmou que não dará rea-
justes este ano. O Orçamento para
1998 prevê um investimento de
R$ 10,2 bilhões em educação. Em
1997, o governo federal investiu R$
10 bilhões, mas o balanço geral ain-
da está sendo fechado. Em 1996, a
educação consumiu R$ 9,5 bilhões,
sendo R$ 4,1 bilhões no ensino su-
perior.

Ao comparar, então, as ações
voltadas para os diferentes níveis de
ensino, constata-se que as medidas
implementadas ainda não são sufi-
cientes para resolver o problema
educacional brasileiro. Se os núme-
ros do governo federal e, em parti-
cular, do governo de Minas mostram
que o investimento no setor aumen-
tou, permanecem, por outro lado,
estatísticas que envergonham o País.
Exemplo são os 18,3 milhões de anal-
fabetos maiores de 15 anos existen-
tes no Brasil (3% do total mundial),
segundo aponta o Relatório Mun-
dial da Unesco sobre Educação/
1998. Esse número é três vezes
maior que o do México e 20 vezes
maior do que o da Argentina. So-
mente as estatísticas seriam suficien-
tes, por outro lado, para afirmar que
a educação se tornou prioridade? Ou
é preciso avaliar, ainda, outros indi-
cadores � mais subjetivos e não
menos determinantes?

Na opinião da professora Glaura
Vasques, houve avanços nos últimos
anos. Exemplo disso é que, quando

se perguntava antes para a popula-
ção quais os maiores problemas do
Brasil, a educação sempre desponta-
va nos primeiros cinco lugares. Hoje
ela saiu deste rol. �Esse é um sinal
de que houve melhoria. Hoje, o
emprego, a saúde, a segurança e a
habitação é que são os problemas
mais graves. Mas ainda há muito a
ser feito�, afirma. A integrante do
Conselho Estadual de Educação é
cautelosa e evita as generalizações.
�Estamos caminhando para a frente
em muitas regiões do País, inclusive
em Minas, porém estamos longe dos
objetivos de uma educação de qua-
lidade�, diz.

Os indicadores de qualidade, na
opinião dela, têm que ser discuti-
dos com a comunidade escolar, mas
um dos mais importantes é ênfase
na formação para a cidadania e no
pensamento crítico. �Os estudantes
têm que acumular conhecimentos
em várias áreas, mas também têm
que compreender o mundo, respei-
tar as diferenças�, afirma. Para a pro-
fessora, outro aspecto que deve ser
levado em conta ao falarmos em
educação como prioridade é a con-
tinuidade administrativa. Projetos
que deram certo têm que ser man-
tidos e aprimorados, independen-
temente do governante ou do parti-
do político que está no poder. �Mais
que os partidos, é a população que
vai determinar a manutenção dos
bons projetos educacionais. Se ela
estiver convencida da importância

O professor Jamil Cury aponta problemas
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das ações implementadas, garanti-
rá, nos órgãos coletivos da educa-
ção, esta continuidade�.

Exemplo dessa continuidade é a
Escola Plural, implantada em 1994
�  época em que Glaura Vasques
era secretária municipal de Educa-
ção de Belo Horizonte � e que per-
manece como programa do gover-
no Célio de Castro. Hoje toda a rede
municipal de ensino segue os pre-
ceitos da Escola Plural. São 11 mil
professores e 190 mil alunos distri-
buídos em 173 escolas. Implemen-
tada após aprovação pelo Conselho
Estadual de Educação, a Escola Plu-
ral aboliu o ensino seriado e instau-
rou três ciclos de estudos, determi-
nados pela faixa etária: infância, pré-
adolescência e adolescência. A
metodologia de trabalho excluiu a
repetência escolar, substituindo-a por
avaliações periódicas e reforço, no
caso de desempenho insuficiente.

Essa ruptura com os padrões tra-
dicionais de ensino teve um preço.
Segundo a professora Matildes
Ozória Rodrigues Costa, da Coorde-
nação de Política Pedagógica da Se-
cretaria da Educação da Capital, pais,
alunos e professores ainda estão se
adaptando às mudanças. �Construir
uma prática com a desconstrução de
outra não é fácil. Ainda temos resis-
tências e problemas localizados�,
reconhece a educadora. No final
deste ano, a prefeitura terá que apre-
sentar ao Conselho Estadual de Edu-
cação uma avaliação da implanta-
ção da Escola Plural. O trabalho será
feito pela Fundação Ford, através
de um convênio, com a participa-
ção da Faculdade de Educação da
UFMG.

Na opinião de Glaura Vasques, a
experiência da Escola Plural é um
exemplo de quanto os municípios
podem avançar, no sentido de apre-
sentarem propostas pedagógicas
próprias. Ela destaca o papel im-
portante da LDB, que possibilitou
uma mudança de paradigma nessa
área, recomendando a introdução de

ciclos de formação e a progressão
continuada. �Antes vigorava o mo-
delo autoritário, inflexível, padro-
nizado, onde as ações eram decidi-
das a partir dos conselhos, ministé-
rios e secretarias. Hoje, a escola
ganhou autonomia para elaborar seu

Glaura Vasques, essas inovações
devem ser aprimoradas. �Acho que
é preciso aperfeiçoar o processo de
escolha dos diretores, criando me-
canismos para que a população pos-
sa retirar o dirigente durante o man-
dato�, diz. Afirma, também, que a
gestão democrática deve ser
rediscutida, buscando maior partici-
pação de pais, alunos e professo-
res na discussão dos projetos peda-
gógicos.

A melhoria da qualidade do en-
sino passa, ainda, pelo estabeleci-
mento de mecanismos de avaliação
constantes, que possam contribuir
para aprimorar conteúdos e práti-
cas pedagógicas. O governo fede-
ral vem tentando, com o Exame
Nacional de Cursos (Provão), pro-
mover avaliações periódicas do en-
sino superior. Em 1998, terceiro ano
de aplicação dos testes, 128 mil
graduandos de 1.740 cursos devem
fazer as provas. Os cursos avalia-
dos, nas provas marcadas para ju-
nho, são Administração, Direito,
Engenharia Civil, Engenharia Elétri-
ca, Engenharia Química, Jornalismo,
Letras, Matemática, Medicina Vete-
rinária e Odontologia.

Um dos objetivos do Provão é
levantar o perfil sociocultural dos
estudantes e sua opinião sobre as-
pectos fundamentais do curso. Pa-
ralelamente, o governo federal co-
leta dados, junto às instituições, so-
bre variáveis que influenciam a qua-
lidade dos cursos de graduação. As
instituições que tiveram conceitos
menos satisfatórios estão, hoje, refo-
rmulando os cursos, com a orienta-
ção do Ministério da Educação
(MEC).

O Provão continua, no entanto,
causando polêmica entre estudantes
e educadores, já que muitos ques-
tionam sua capacidade de avaliar
currículos e desempenhos das ins-
tituições. �Pretender fazer qualquer
política de apoio e financiamento
tendo como base os números do
Provão seria muito precipitado. As

projeto pedagógico. Isso é extre-
mamente estimulador�, relata. Esta
�mudança de eixo� aponta, em
contrapartida, para uma maior res-
ponsabilidade de toda a comunida-
de escolar � pais, professores e
alunos �, a fim de se produzir edu-
cação de qualidade.

Essa nova distribuição das res-
ponsabilidades perante o ensino
implica, também, uma gestão mais
democrática da educação. Minas
avançou muito nesse sentido, com
a eleição direta para diretores de
escolas e a criação dos colegiados
� que introduziram a idéia de que
os pais são também responsáveis
pela educação, assim como profes-
sores e governos. Na opinião de
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universidades não tiveram ciência
de como ele seria implementado, e
houve muita descrença da comuni-
dade escolar. Tudo isso prejudiciou
a implantação do projeto�, destaca
Glaura Vasques.

Investir nas avaliações do ensi-
no, visando à qualidade da educa-
ção; buscar mecanismos de finan-
ciamento; ampliar vagas; manter os
estudantes na escola; capacitar os
professores; reverter os números al-
tos de evasão e repetência. Todos
esses são desafios que não podem
ser enfrentados da noite para o dia.
Governos e sociedade precisam de
tempo para buscar soluções para o
problema educacional brasileiro.

Para o professor Jamil Cury, trans-
formar em prioridade todos os ní-
veis da educação escolar é uma ta-
refa difícil, na medida em que o
Brasil está pagando uma dupla con-
ta. A primeira é a herança que, se-
gundo ele, nos deixaram as nossas
elites antidemocráticas, que pouco
se preocuparam com o investimen-
to nacional na educação. A segun-
da �nota promissória� é a da
internacionalização da economia,
que demanda dos governos novas
responsabilidades � muitas das
quais eles ainda não estão prontos
para assumir. �Não posso achar que
os governos atuais devam pagar toda
essa conta. Por isso, é interessante
termos um Plano Nacional de Edu-
cação, que aponta etapas a serem
transpostas, a fim de dar conta des-
te déficit histórico, deste �verme-
lho� que ficou desde nosso desco-
brimento�, comenta.

O professor lembra, no entanto,
que não se pode privilegiar deter-
minados níveis de ensino � em de-
trimento de outros � neste �acerto
de contas� com a educação brasi-
leira. Ele condena o esquecimento
de outras dimensões da educação,
que não o ensino fundamental e o
médio para aqueles que estão em
idade própria. Destaca que é preci-
so também erradicar o analfabetis-

mo, investir na educação infantil e
de jovens e adultos.

Hoje ainda há cerca de 2 milhões
de crianças de 7 a 14 anos fora da
escola, apesar da marca de 732.420
matrículas efetuadas na campanha do
governo federal �Toda criança na es-
cola�. Todo ano, 34 em cada 100 alu-
nos são obrigados a repetir o ano, 5
deixam a escola em definitivo, e 18
suspendem os estudos com intenção
de voltar no período seguinte. Ses-
senta por cento dos estudantes brasi-
leiros estão atrasados em relação à
série que deveriam estar cursando.
Em Minas Gerais, os níveis de eva-
são no ensino fundamental (5ª à 8ª
série) e no médio situam-se, respec-
tivamente, em 14,20% e 15,20% �
ainda altos, apesar de terem diminuí-
do em relação a 1991, quando esta-
vam na faixa de 21,25% e 25,20%.
Segundo estatísticas nacionais, ape-
nas 25% da faixa da população de
15 a 17 anos estão matriculados no
ensino médio.

Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), os gas-
tos totais com educação no Brasil
correspondem a 3,7% do Produto In-
terno Bruto (PIB), situado em US$ 750
bilhões. Na Venezuela, o índice é de
4,5%, no Canadá, 6,9%, e no Uru-
guai, 3,3%. Somente a parcela refe-
rente à arrecadação de impostos é
vinculada constitucionalmente à edu-
cação �  18% na União e 25% nos
Estados, Distrito Federal e municí-
pios, no mínimo.

Chegar a níveis ideais de evasão
e repetência, erradicar o analfabetis-
mo e construir um projeto educacio-
nal de qualidade para o País depen-
de de medidas que não passam ape-
nas pela escola. �Há problemas na
escola que não são da escola�, enfatiza
o professor Jamil Cury, referindo-se
a pontos que precisam ser enfrenta-
dos pelos atuais governantes, como
uma nova forma de distribuição de
renda no País, a manutenção de di-
reitos, um tipo de crescimento eco-
nômico que gere mais empregos e

possa ser uma fonte de inclusão so-
cial. Ele aponta também como fun-
damental a inserção afirmativa do
corpo docente nessas questões. Lem-
bra, no entanto, que é exigir demais
do professor, agora, tudo o que ele
não pôde crescer em termos intelec-
tuais e profissionais ao longo do tem-
po � seja por causa do desestímulo
dos baixos salários, seja pela falta de
investimentos em qualificação profis-
sional.

Na opinião de Jamil Cury, os go-
vernos atuais insistem na hipótese de
que o problema é somente escolar.
�Será fatal ignorar a relação entre
ensino e sociedade, apostando ape-
nas na relação entre economia e edu-
cação. O deslize será tão grande
quanto o foi no passado a educação
extremamente elitista e pouco demo-
crática�, alerta. A crítica do educador
atinge tanto o governo Fernando
Henrique Cardoso, quanto governos
estaduais aliados ao federal, como o
de Minas Gerais.

Ele elogia a reforma do Estado
empreendida por FHC e a ênfase nas
condições favorecedoras da
internacionalização da economia,
como a desburocratização das ativi-
dades. Ressalta, em contrapartida,
que o Executivo tem sido omisso
com relação a uma proposta afir-
mativa de políticas públicas sociais
� que se compõem à educação.
�O governo federal e os governos
estaduais, em sua maioria, têm-se
preocupado mais com a reforma do

Matildes Costa: pais, alunos e professores

ainda estão se adaptando às mudanças
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Estado e as privatizações do que
com a inclusão social�, afirma. O
investimento na manutenção do em-
prego, em saúde, habitação, trans-
portes e segurança pública tem, des-
taca, irrigação positiva sobre o cam-
po educacional e educativo. �Esses
pontos precisam ser enfrentados
pelos atuais governantes�, conclui.

A pressão positiva da sociedade
é essencial para mudar os rumos da
educação no País. Na opinião do de-
putado Gilmar Machado (PT), é pre-
ciso retomar as grandes mobilizações
sociais em torno da educação, a fim
de que o ensino se torne não apenas
um processo de aquisição de conhe-
cimentos, mas também de formação
dos cidadãos. Para ele, são claros os
indícios de que o povo brasileiro está
cobrando mais dos governos � e,
também por esse motivo, mais está
sendo feito. Em um contexto de de-
semprego, achatamento salarial e
empobrecimento da classe média, há
um fluxo maior de estudantes das
escolas privadas para as públicas. As
demandas no ensino público têm au-
mentado, assim como a pressão da
classe média por uma escola pública
gratuita e de qualidade.

Levando em conta todos esses
aspectos, constata-se que a educa-
ção é uma prioridade relativa, uma
prioridade que não atinge a plenitu-
de que o termo sugere. Oscila de
acordo com os governos e as dife-
rentes diretrizes estabelecidas por
eles. Depende de fatores que não
estão apenas na sala de aula, mas
dizem respeito à situação econômi-
ca e social do País e dos trabalhado-
res. Necessita de um consenso soci-
al que ainda está sendo fabricado por
governos, professores, pais e alunos.
A educação hoje é uma prioridade
em construção, um primeiro passo
para se chegar a uma situação ideal.
É uma lição que começa a ser �de-
corada�, mas que só será aprendida,
de fato, no futuro. Um futuro próxi-
mo, se �estudarmos� mais do que
estamos fazendo hoje.

Implementação do Fun
cia quantitativa para o cálculo dos re-
cursos investidos no ensino fundamen-
tal. Esse valor, multiplicado pelo núme-
ro de alunos matriculados em cada es-
cola de ensino fundamental, represen-
ta o volume de recursos a ser repassa-
do pelo Fundo, em cada ano, para cada
escola cadastrada. A adesão ao Fundo
implica, no caso dos municípios, inje-
tar 15% do FPM e 15% dos 25% da re-
ceita do ICMS devidos pelo Estado.

O retorno do investimento é basea-
do no número de alunos matriculados.
Municípios com rede de ensino maior
terão maior volume de recursos. Muni-
cípios com menor número de alunos
receberão menos � mesmo se compro-
meterem, com o Fundo, grande parte
dos seus repasses de ICMS e FPM. O
censo educacional realizado pelo MEC,
em 1997, foi o parâmetro do governo
para o repasse dos recursos este ano.

Em Minas Gerais, embates entre go-
verno do Estado, prefeituras e profes-
sores, no final do ano passado, mostra-
ram as dificuldades em implementar a
descentralização. As prefeituras temiam
perder recursos, se não municipali-
zassem rapidamente as escolas, mas não
tinham infra-estrutura ou know-how

para absorver professores, alunos e
estabelecimentos de ensino. O gover-
no do Estado foi criticado porque esta-
ria pressionando as prefeituras a
municipalizarem as escolas em tempo
recorde. Os professores contratados �
110 mil no Estado � temiam a perda
do emprego com o processo de
descentralização. Mas como está se pro-
cessando hoje, na prática, a
municipalização em Minas Gerais?
Experiências � Para o prefeito de San-
ta Luzia e membro da Associação Mi-
neira de Municípios, Carlos Alberto
Calixto, a descentralização é necessá-
ria e benéfica, pois o administrador fica
mais perto da comunidade e pode dar
respostas mais rápidas às demandas.
Outro avanço é que, com a distribui-
ção dos recursos por critérios matemá-
ticos, não se poderá mais �mascarar� a
aplicação dos 25% da receita tributária

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO

Amunicipalização do ensino fun-
damental � prevista na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação

(LDB) e na Emenda Federal nº 14, que
criou o Fundo de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valori-
zação do Magistério � foi uma das
grandes ações viabilizadas no gover-
no Fernando Henrique Cardoso em
prol do ensino de 1ª à 8ª série. Com a
entrada em vigor do Fundo em janei-
ro deste ano (conforme prevê a Lei nº
9.424, de 1996), o ensino fundamen-
tal passou a ser beneficiado com o
repasse de mais recursos � sendo a
maioria deles (60%) para melhoria sa-
larial dos professores.

Em muitos Estados, o processo de
descentralização foi tumultuado,  pela
falta de informação e despreparo das
prefeituras e Estado, e pela pressa em
municipalizar � apesar de a Emenda
nº 14 ter dado um prazo de cinco anos
para União, Estados e municípios se
ajustarem às normas de constituição
do Fundo. Em Minas Gerais, a
implementação da lei provoca polê-
mica e dúvidas. Em março, a Assem-
bléia Legislativa promoveu mais uma
teleconferência sobre o assunto, trans-
mitida para todo o Estado, com a par-
ticipação de representantes do gover-
no, dos professores e dos secretários
de Educação dos municípios.

Segundo a Emenda nº 14, dos 25%
da receita tributária dos Estados a se-
rem investidos constitucionalmente
em educação, 15% compõem parte da
receita do Fundo �  uma conta bancá-
ria onde são depositados os recursos
repassados pela União, pelos Estados
e municípios. O Fundo é alimentado,
principalmente, por repasses do ICMS,
Fundo de Participação dos Estados
(FPE) e dos Municípios (FPM) e do
Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI). Seu funcionamento e a fis-
calização da aplicação dos recursos
são responsabilidade de conselhos.

A Emenda nº 14 também estabe-
lece um valor básico (valor aluno/
ano) � R$ 315,00 em 1998 -, referên-

n
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dão provoca polêmica e dúvidas
constitucionalmente previstos para inves-
timento em educação. �Antes, asfaltava-
se a rua que levava à escola, afirmando-
se que aquilo era investimento em educa-
ção. Agora, a retenção e o repasse dos
recursos são automáticos�, afirma.

Santa Luzia é o município mineiro
com o maior número de escolas des-
centralizadas. Hoje, dos 48 mil estudan-
tes de 1ª a 8ª série, 17 mil pertencem ao
município. Antes, eram apenas 6 mil.
Dos 11 mil alunos que passaram das
mãos do Estado para a prefeitura, 4 mil
fizeram essa transferência no início des-
te ano. Em contrapartida, segundo
Calixto, o Estado garantiu mais 4 mil
vagas no ensino médio, além das 6,8
mil já existentes.

Em Datas, cidade de 5,5 mil habi-
tantes localizada no Alto Jequitinhonha,
a descentralização foi tumultuada, prin-
cipalmente pela falta de informações e
orientação. �Não estávamos preparados
para a mudança, que aconteceu rapi-
damente. O governo do Estado disse
ainda que não poderia abrir matrículas
na 5ª série, se não municipalizássemos�,
afirma o prefeito Geraldo Luiz Freire. A
Prefeitura de Datas absorveu 365 alu-
nos de duas escolas, uma na zona rural
e outra na cidade, totalizando agora 545
alunos do ensino fundamental sob a tu-
tela do município.

Mesmo absorvendo os alunos, Da-
tas poderá conviver, esse ano, com uma
defasagem entre retenção e repasse de
recursos do Fundão. Isto porque os
valores vigentes em 1998 foram deter-
minados a partir de censo escolar reali-
zado ano passado � quando o municí-
pio ainda não tinha firmado convênio
com o Estado para efetivar a
descentralização. O volume de recur-
sos retidos pelo Fundão será de
R$ 155.989,00 ao ano, e o repasse, de
acordo com o censo escolar do ano pas-
sado, será de R$ 82 mil ao ano. O défi-
cit entre retenção e repasse será de
R$ 73.989,00 (o que corresponde a 242
alunos).

A situação vivida pela Prefeitura de
Datas não é exceção. Muitas cidades

mineiras municipalizaram escolas ape-
nas este ano, sem levar em conta que o
repasse dos recursos do Fundo teria
como parâmetro o censo de 1997. De
acordo com a Secretaria da Educação,
há a possibilidade de fazer aditamen-
tos aos convênios assinados para corri-
gir valores, caso o número de alunos
informado no convênio seja divergente
do constante no censo. Mas isso ainda
não aconteceu.

Outro problema, que também vem-
se repetindo, é a retenção de recursos
do Fundo por  inadimplência. O pro-
cesso de descentralização é estabeleci-
do mediante convênio assinado entre
Estado e município. Caso o município
esteja no cadastro de inadimplentes, por
força do sistema orçamentário, os re-
cursos são bloqueados até que se com-
prove alguma iniciativa, por parte da
prefeitura, para a solução da
inadimplência junto à Secretaria de Es-
tado da Educação. As prefeituras não
concordam com esta retenção.

A Secretaria alega que os recursos
são do Fundo até chegarem ao Estado,
mas a liberação deve obedecer a lei es-
tadual sobre convênios. As Prefeituras
defendem que a liberação da verba não
está condicionada a nenhum outro dis-
positivo legal e, por isso, a
inadimplência não pode servir de im-
pedimento. No caso de Datas, os recur-
sos estão retidos porque a prefeitura,
na gestão anterior, não prestou contas
dos R$ 13 mil utilizados para ampliar
as instalações de uma escola estadual.

Segundo o presidente da Comis-
são de Educação da Assembléia, de-
putado José Maria Barros (PSDB), o
Legislativo está fazendo um levanta-
mento de todos os problemas existen-
tes, assim como das queixas de falta
de repasse. �Se o município recebeu
a responsabilidade de administrar a
educação, ele tem que contar com re-
cursos para isso�, destaca. Para o de-
putado Gilmar Machado (PT), autor
da lei que estabeleceu critérios para
a descentralização do ensino em Mi-
nas Gerais, o Estado não poderia re-

ter recursos vinculados ao Fundo.
O chefe de gabinete do secretário

da Educação, Alencar Santos Vianna
Filho, rebate as críticas feitas ao pro-
cesso de municipalização do ensino
fundamental em Minas. �Nós fizemos
reuniões em todas cidades e tentamos
envolver as comunidades, assim como
prestar informações�, afirma. Segun-
do Vianna Filho, o governo do Esta-
do ainda possui 2,05 milhões de alu-
nos no ensino fundamental, enquan-
to que a rede municipal conta, hoje,
com 1,3 milhão de alunos � resulta-
do da absorção de 400 mil estudan-
tes. �Isto é empurrar goela abaixo a
municipalização?�, indaga.

A retenção da verba do Fundo por
causa da inadimplência, para o chefe
de gabinete é �uma questão jurídica
complicada�. �O bloqueio dos recur-
sos é automático, caso o município
esteja inadimplente. Mudar essa situ-
ação não é decisão da Secretaria. Tal-
vez o Tribunal de Contas ou a pró-
pria Assembléia possam se pronunci-
ar sobre o assunto�, disse.

A municipalização do ensino fun-
damental está apenas começando. Mas
é neste momento que governos, edu-
cadores e sociedade têm que estar
mais atentos, para resolver pendên-
cias, problemas localizados e disse-
minar informações. Pais, alunos e ser-
vidores poderão acompanhar e con-
trolar a aplicação dos recursos, atra-
vés dos conselhos do Fundo, que não
terão estrutura administrativa própria,
nem membros remunerados. Os mem-
bros desses conselhos poderão con-
sultar, mensalmente, as contas, aju-
dando a garantir a correta aplicação
dos recursos. Até a avaliação da apli-
cação da lei do Fundo, marcada para
daqui a dois anos, municípios e Esta-
dos deverão ter aparado arestas e re-
solvido a maior parte dos problemas.
Em todo esse processo, dois aspec-
tos devem ser privilegiados: a quali-
dade do ensino e a melhoria salarial
dos professores. Só assim a criação
do Fundo terá valido a pena.
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