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EDUCAÇÃO

Avanços e impasses na
educação: à guisa de balanço
O compromisso e o envolvimento do governo federal, que se traduz em mudanças
importantes no campo de ensino, mostram que ele foi capaz de captar o sentimento da
sociedade, que, desde a década de 50, cobra soluções para os problemas da educação
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Consultor, Presidente da JM-
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U
m balanço requer um
corte no tempo. Por
ignorar o contexto, o
passado, e o tempo de
maturação de iniciati-

vas presentes e passadas, um ba-
lanço não permite atribuição de res-
ponsabilidades pelos acertos e er-
ros do sistema analisado. Portanto,
pode se tornar um exercício pro-
fundamente inadequado e injusto.
Faz-se mister um recuo no tempo,
e uma restrição na atribuição de cau-
salidades, responsabilidades e mé-
ritos. Balanço não é julgamento.

O Brasil já acordou há muito tem-
po para a educação. Desde a déca-
da de 50 que a sociedade pressio-
na políticos e governantes, com os
meios de que dispõe, por prédios,
professores e vagas. Na década de
60, expandem-se os movimentos
sociais de pressão e de reivindica-
ção, bem como a expansão da oferta
de educação formal e informal pelo
setor não-governamental. O
centralismo e autoritarismo do regi-
me militar são contrapostos pela
reivindicação da descentralização,
da municipalização, das tentativas
de gestão cooperativa de escolas.

Começam a surgir, sobretudo a par-
tir dos anos 70, análises mais deta-
lhadas da situação educacional e a
avaliação de perspectivas promis-
soras que começam a dar certo. O
final da década de 80 marca o
surgimento das primeiras respostas
articuladas dos Estados, notadamente
Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo
e, em 1991, Minas Gerais. Os mo-
vimentos pela melhoria da educa-
ção foram iniciados em escolas, as-
sociações da sociedade civil e co-
munidades; depois houve a
mobilização de alguns municípios,
seguida pela atuação de alguns Es-
tados. Lentamente, a questão da
educação, como reivindicação con-
creta por oportunidades de acesso
e qualidade, foi adquirindo visibili-
dade nacional

A Constituinte de 1988 ofere-
ce um excepcional palco para ca-
nalizar a vocalização de deman-
das de toda a ordem � cacofonia
que se materializa na LDB de
1996. No governo Itamar Franco,
e em parte sob o impulso da reu-
nião internacional de educação de
Jomtiem, inicia-se a mobilização
nacional pela educação, e a for-
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mulação, ainda que precária, de
mais de 3.000 planos municipais
de educação. Finalmente, no go-
verno Fernando Henrique Cardo-
so, o governo federal se engaja
na luta por uma educação de qua-
lidade para todos.

Quem acordou por último foi o
governo federal. Dado o grau de
centralismo de recursos e de poder
nas mãos do governo federal e da
conseqüente visibilidade de suas
ações, o despertar do gigante se faz
sentir com maior impacto. A
indefinição de funções resultantes
de um pacto federativo mal-resol-
vido associada a critérios de arre-
cadação e distribuição de impostos
que não guardam proporção com
responsabilidades e encargos torna
o governo federal um ator particu-
larmente importante, e vulnerável,
nas arenas em que decide atuar.
Ademais, pela forma com que atua,
acaba dando a impressão de que o
problema é seu, que vai resolvê-
lo, e, em conseqüência, atrai de-

mandas, elogios e iras nem sempre
cabíveis.

O presente trabalho pretende
oferecer elementos para ajudar a
compreender o momento que atra-
vessa a educação no País, seus avan-
ços e seus impasses. Na primeira
parte, registra algumas das impor-
tantes mudanças ocorridas nas polí-
ticas e nas formas de atuação do
governo federal. Na segunda parte,
ressalta, dentre as reformas em cur-
so, aquelas que podem contribuir
para alterar a lógica do sistema edu-
cacional � e os condicionantes que
explicam os avanços e limitações
dessas reformas. Na terceira parte,
discute as mudanças necessárias, ou
seja, as reformas de concepção e
de lógica de atuação do governo
consideradas fundamentais para
permitir um equacionamento dura-
douro para a educação fundamen-
tal � base para qualquer reforma
educacional. Essas reformas neces-
sárias incluem a revisão do pacto
federativo � divisão de funções e

responsabilidades entre as três ins-
tâncias da Federação, a reforma fis-
cal � alocação de recursos compa-
tíveis com as responsabilidades de
cada uma dessas instâncias e uma
mudança de atitudes com relação
ao grau de regulamentação das ins-
tâncias locais pelos governos cen-
trais.

I � As ações e prioridades

do governo federal
Dentre as ações e prioridades

desenvolvidas pelo governo fede-
ral (no presente mandato), valem
ressaltar, pela sua importância, visi-
bilidade e repercussão:

1. Prioridade à educação. A pri-
oridade à educação integra as cinco
prioridades do programa de gover-
no de Fernando Henrique Cardoso.
Polarizou a atenção do governo,
sobretudo no primeiro ano do man-
dato, e constitui-se no carro-chefe
das políticas sociais em curso.

2. Comunicação Social. O gover-
no comunica sua prioridade à so-
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ciedade de forma permanente e pro-
fissional, informa a sociedade de
suas ações e mobiliza a mesma em
campanhas específicas, como no
caso do programa �Toda Criança na
Escola�. A educação é parte salien-
te na política de comunicação soci-
al do governo.

3. Reforço e modernização de
funções permanentes de governo.
O Ministério da Educação reforma
sua atuação em áreas permanentes
de ação governamental, particular-
mente:

3.1. Melhoria dos sistemas de
informação. As informações e esta-
tísticas educacionais tornaram-se
objeto de atenção especial e come-
çam a ser tratadas de forma ade-
quada. Nítidos avanços são realiza-
dos, e resultados de curto prazo
aparecem na forma de publicações
e de assistência técnica às secreta-
rias estaduais para montagem de sis-
temas de informação.

3.2. Melhoria dos sistemas de
avaliação. O Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB) é
terceirizado pelo MEC � com o
conseqüente aumento da indepen-
dência, confiabilidade e qualidade
da avaliação. A avaliação se expan-
de para o 2º e 3º graus. O governo
introduz o Provão, como parte de
sua estratégia para desequilibrar a
lógica de controle de qualidade do
ensino superior.

3.3. Financiamento do ensino
fundamental. A criação do Fundo de
Valorização do Magistério constitui-
se na medida de maior alcance e
profundidade da presente gestão.
Seu objetivo: assegurar recursos ao
ensino fundamental, com um míni-
mo de igualdade. O repasse de re-
cursos do governo federal direta-
mente às escolas, além de ter forte
valor simbólico, integra-se numa
política de estímulo à criação de
conselhos e caixas escolares e si-
naliza a importância de ampliar o
espaço de autonomia da escola. Da
mesma forma, o envio de kits

tecnológicos e a criação de uma TV
Escola Federal sinalizam para a ne-
cessidade de modernização da for-
mação de professores e das técni-
cas de ensino.

No conjunto, essas e outras me-
didas efetivam o compromisso e

questão de fundo � ou seja, quais
são as medidas necessárias e sufici-
entes para colocar a educação bra-
sileira nos trilhos.

II � Alterando a lógica do

sistema

Uma coisa é alterar políticas
substantivas: ao invés de construir
Cieps compram-se televisores, ou
computadores; troca-se o currículo
de uma orientação para outra. A ló-
gica que preside as decisões e ações
é a mesma: em ambos os casos o
governo federal decide e executa
o que faz. Outra coisa é alterar a
lógica que preside as decisões re-
lacionadas com a educação � quem
decide, quem financia, quem ope-
ra. Analisamos primeiro a mudança
de algumas lógicas que presidem
as políticas de educação; em segui-
da, analisamos a lógica que presi-
de, possibilita ou inibe mudanças.

A � A mudança da lógica

Nesta segunda parte do trabalho,
examinamos a lógica subjacente a
seis mudanças ocorridas no panora-
ma educacional, nos últimos três
anos. O objetivo é avaliar em que
medida essas mudanças indicam
simplesmente alterações substanti-
vas nas políticas � que podem ser
revertidas pelo ministro de plantão
� ou implicam alterações na forma
de fazer a política e assegurar o fi-
nanciamento e a gestão adequada
do setor educacional. A escolha dos
temas deve-se à sua importância e
seu impacto, e não implica, neces-
sariamente, concordância quanto às
suas virtudes intrínsecas.

1. Mecanismos de

financiamento: o Fundo de

Valorização do Magistério

O Fundo altera a lógica do siste-
ma de três formas simultâneas. Pri-
meiro: determina que parcela dos

envolvimento direto do governo
federal com as questões do ensino
fundamental � fato inédito na his-
tória da educação do Brasil � e
evidência inequívoca de que o go-
verno federal foi capaz de captar o
sentimento da sociedade em sua luta
pela melhoria da educação e de ofe-
recer respostas em curto espaço de
tempo.

Na parte II, examinamos o grau
de profundidade das medidas toma-
das, ou seja, em que medida elas
alteram a lógica do sistema educa-
cional e são capazes de estabele-
cer o efetivo equacionamento dos
problemas da educação brasileira,
particularmente do ensino funda-
mental. Na parte III, examinamos a
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recursos da educação deve ser gas-
ta com o 1º grau. Ou seja, atribui
um valor numérico ao discurso da
prioridade. Para tanto, cria mecanis-
mos eficazes para a realocação dos
recursos entre Estados e municí-
pios. Segundo: introduz um critério
mínimo de igualdade na repartição
dos recursos � o governo estabe-
lece um mínimo de recursos que
devem ser destinados a cada aluno,
independentemente da rede de en-
sino que esses alunos freqüentam.
Terceiro: compromete o governo
federal a complementar recursos nas
localidades em que a arrecadação
local mais as transferências
intragovernamentais não atinjam os
mínimos nacionais, expondo o go-
verno federal, dessa forma, a maio-
res controles externos. Trata-se,
portanto, de profundas alterações na
lógica do sistema, que afetam a
quantidade e forma como os recur-
sos são distribuídos entre as instân-
cias da federação.

2. Terceirização da Avaliação

Avaliações são objeto permanen-
te de contestação. Quando muito
próximas ao poder, são objeto de
freqüente manipulação: se o prín-
cipe não gosta dos resultados, mu-
dam-se os critérios, ou muda-se a
interpretação. Ou, simplesmente,
mata-se o mensageiro que traz as
más notícias. A terceirização da ava-
liação através de instituições
especializadas não só amplia a in-
dependência e objetividade do sis-
tema, como fortalece a cultura da
avaliação pela ampliação e pelo
fortalecimento de atores externos,
o que assegura condições para
maior estabilidade no futuro. É opor-
tuno lembrar que, somente a partir
de 1991, os educadores brasileiros
começaram a aceitar a introdução
de sistemas externos de avaliação
do ensino, e as reações a esses sis-
temas ainda são muito fortes. Com
a terceirização, a lógica foi altera-

da: o governo determina os
parâmetros, encomenda, paga e dis-
semina os resultados da avaliação.
Os especialistas executam a avalia-
ção de acordo com critérios cientí-
ficos e parâmetros reconhecidos in-
ternacionalmente. O sistema de ava-

ção geral. Em decorrência, as disci-
plinas que profissionalizam não ser-
viriam aos objetivos da educação ge-
ral. Ao mesmo tempo, estimula o
desenvolvimento de testes para ava-
liar o conteúdo geral do ensino mé-
dio, acenando para sua utiliza-
ção como sucedâneo do vestibular.
Ou seja, a parte de educação geral
do ensino médio passa a ser, no seu
conteúdo, na sua forma e orientação,
de caráter eminentemente prope-
dêutico � uma preparação para o
vestibular.

Essas medidas, se implementadas,
poderão ter enormes efeitos sobre o
ensino médio e o ensino pro-
fissionalizante. Primeiro, concentram
a atuação das escolas técnicas profis-
sionais, particularmente as federais,
na oferta de cursos profissionalizantes
strictu senso. Segundo, ampliam o
tempo necessário para obtenção de
cursos profissionalizantes, criando
maiores custos e encargos para os
alunos mais carentes. Terceiro, pa-
dronizam e uniformizam os currícu-
los dos cursos médios de �educação
geral� em todo o País, sem atrelá-los
à idéia do vestibular.

4. Provão como mecanismo de

desequilíbrio de conceitos

de controle de qualidade do

ensino superior
Os resultados do Provão (Exame

Nacional de Cursos) raramente foram
ou serão surpreendentes. Todo mun-
do sempre soube o que as escolas
superiores ensinam, e o (pouco) que
sabem seus graduados. A contribui-
ção do Provão não reside na infor-
mação nova ou na surpresa que pode
trazer eventualmente sobre determi-
nadas instituições. Além disso, os
resultados e análises do Provão já di-
vulgados nos anos recentes ainda não
apresentaram a maior contribuição
que se pode esperar do ensino su-
perior, que é o valor de conhecimen-
tos agregados aos alunos, sobretudo

liação passa a ser mais confiável e
adquire maior grau de estabilidade
e legitimidade.

3. Separação da educação

geral e educação

profissionalizante no

ensino médio
O governo federal determinou a

separação entre as disciplinas cha-
madas acadêmicas e as disciplinas
chamadas profissionalizantes do en-
sino médio. A medida reflete uma
profunda mudança de lógica na con-
cepção do ensino médio: postula a
existência de um conjunto de conhe-
cimentos ou disciplinas que, por de-
finição legal, destinam-se à educa-
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os que entraram menos preparados
nas faculdades.

A função do Provão é outra:
criar condições para substituir o
atual sistema cartorial de autoriza-
ção de cursos superiores por meca-
nismos de controle de qualidade
mais transparentes e próximos ao
mercado. O Provão terá cumprido
seu objetivo original quando as ins-
tituições de ensino superior forem
livres para modular a oferta de cur-
sos às demandas dos mercados �
e não da quantidade de papéis que
conseguirem acumular para obter
seu credenciamento junto ao Minis-
tério da Educação. Os mecanismos
ainda vigentes de autorização e re-
conhecimento de cursos contribuí-
ram para bloquear a expansão do
ensino superior desde o início da
década de 80, e tornou o Conselho
um cartório de negócios (razão anun-
ciada para o seu fechamento ofi-
cialmente declarada pelo então pre-
sidente Itamar Franco, mas que ja-
mais foi apurada em suas causas ou
efeitos). A contribuição do Provão,
portanto, consiste em seu potencial
para desequilibrar o sistema cartorial-
burocrático ainda preva-lente e apon-
tar para formas alternativas de con-
trole de qualidade, proteção do con-
sumidor e, dessa forma, viabilizar a
expansão do setor.

5. Autonomia para os centros

universitários
O Brasil possui um sistema de

ensino superior que tem como mo-
delo a universidade. Pela Constitui-
ção, essa universidade integra ensi-
no, pesquisa e extensão. Isso lhe
concede o privilégio da autonomia
� que, por sua vez, permite-lhe
abrir e fechar cursos sem autoriza-
ção prévia. Quem não é universi-
dade não tem autonomia.

A possibilidade de criação de
centros universitários � sem neces-
sidade dos requisitos necessários
para se chamar �universidade� �

permite que esses centros passem
a gozar de um mínimo de autono-
mia para sua expansão. Essa medi-
da pode alterar a lógica da expan-
são do ensino superior, pois, ao le-
gitimar novas formas de organiza-
ção do ensino superior, põe por ter-

realidade na constituição do Conse-
lho. No passado, o Conselho era
composto por indivíduos (suposta-
mente) independentes, de livre es-
colha do presidente da República.
Ou seja, o governo, dentro de sua
legitimidade de governo, escolhe as
pessoas que deseja consultar. Na sua
nova feição, o CNE passou a ter 50%
de seus representantes indicados por
entidades ligadas à educação, e que
comumente são denominadas de
representantes da sociedade civil
organizada, corporações ou mesmo
lobbies, dependendo da forma como
atuam e como são percebidos. Essa
nova realidade acrescenta ao cará-
ter cartorial-burocrático, que carac-
teriza a história do Conselho, uma
feição corporativa que altera pro-
fundamente o caráter de sua atua-
ção, na legitimidade e lógica de suas
decisões.

B � A lógica das mudanças

O elenco seletivo de seis medi-
das de impacto resumidas na seção
anterior não esgota nem de longe o
conjunto de ações empreendidas
pelo novo governo, mas permite
entender o porquê de avanços, re-
cuos e retrocessos, e compreender
as razões pelas quais, apesar das
profundas mudanças nas políticas e
formas de agir do governo federal,
o País ainda não conseguiu armar
uma equação minimamente adequa-
da para o sistema educacional.

Promover mudanças na Consti-
tuição, nas leis e nas instituições é
tarefa árdua. Somente quem desco-
nhece a administração pública e os
processos políticos e institucionais
de mudança é incapaz de avaliar as
dificuldades e méritos associados
com a obtenção de tais processos.
Mas também somente um profundo
desconhecedor do funcionamento
do governo pode ignorar o poder
de pressão do Poder Executivo so-
bre o Congresso Nacional, sobre as
demais instâncias da Federação e

ra, na prática, a exigência legal de
indissociabilidade de ensino, pes-
quisa e extensão como condição
para autonomia das instituições. O
aprofundamento dessa lógica e a
eliminação das barreiras de entrada
no mercado (para as quais o Provão
vem contribuindo) poderão abrir
espaços para a desregulamentação
do setor, gerando aumento da com-
petição, e, conseqüentemente, da
eficiência e da qualidade.

6. Reinstalação do Conselho

Nacional de Educação

A reinstalação do Conselho Na-
cional de Educação gerou uma nova
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mesmo sobre uma sociedade nasci-
da do centralismo, cevada no
autoritarismo e mesmerizada pelos
malabarismos do poder central.

O rol de profundas reformas no
setor econômico, na privatização, no
sistema eleitoral e até mesmo nos
instrumentos de gestão do Estado
comprovam o poder e a competên-
cia do Executivo em lograr vitórias
no Congresso Nacional. Portanto, se
é justo atribuir ao Executivo mérito
pelos avanços obtidos também é jus-
to questionar sua motivação e res-
ponsabilidade pelos avanços não ob-
tidos, bem como pelos eventuais re-
trocessos. As seis mudanças supra-
mencionadas e os avanços, recuos e
retrocessos que elas incorporam po-
dem ser mais bem entendidos seja o
grau de consenso obtido em alguns
casos ou seja pelo peso de outros
interesses que bloqueiam as mudan-
ças em outras áreas. Trata-se, funda-
mentalmente, de entender a lógica
da ação coletiva e os limites dentro
dos quais a vontade política de em-
preender reformas cede a outros
interesses e lógicas.

Na negociação do Fundo, por
exemplo, a pressão contrária dos
municípios, sobretudo do poderoso
Estado de São Paulo, foi acomoda-
da pela exclusão dos impostos mu-
nicipais da composição do Fundo.
Municípios mais pobres poderiam
não ganhar ainda mais recursos
como pretendia a reforma original,
mas também não perderiam com a
exclusão desses impostos do bolo
total. Uma das conseqüências dessa
barganha foi que o Fundo se tornou
mais um mecanismo de equalização
do que de promoção de eqüidade,
ao manter significativas diferenças
entre os recursos disponíveis nos
diferentes municípios. Já a oposi-
ção dos governadores foi, em gran-
de parte, superada pela diversida-
de de interesses entre eles e pelo
impacto diferenciado da reforma
sobre os Estados � o Fundo permi-
tiria um forte reequilíbrio de contas

educacionais em São Paulo e qua-
tro estados do Nordeste e viabilizaria
a continuidade de programas de
municipalização já em curso em
outros estados. Por outro lado, a pro-
messa de novos recursos do gover-
no federal � através da garantia de

A reforma do ensino médio é
muito mais complexa de ser avalia-
da, pois ela esconde profundos in-
teresses, posturas e valores ideoló-
gicos nem sempre explícitos. Em
todo o mundo, o 2º grau é um
divisor de águas. É um nível �mé-
dio�, intermediário de ensino, que
serve a funções múltiplas � e por
vezes contraditórias ou antiéticas.
Em todo o mundo, o ensino médio
é diversificado � seja na forma de
escolas diferenciadas, com maior ou
menor grau de peso �acadêmico�
seja na forma de alternativas
curriculares diferenciadas dentro da
mesma escola (como é o caso dos
Estados Unidos). É na discussão do
segundo grau que afloram as gran-
des discussões ideológicas sobre o
papel da educação na sociedade. A
reforma proposta, no Brasil, deu-se
sem essa discussão, sob o manto da
ingenuidade: a reforma foi
introduzida como uma mera altera-
ção gerencial � a �parte acadêmi-
ca� do currículo doravante é sepa-
rada da parte �profissionalizante�.

A falta de discussão pública e
de reação a essa reforma merece
uma análise, ainda que breve. Em
parte ela se explica por três gran-
des razões. A primeira é o predo-
mínio do consenso acrítico a res-
peito de termos mal definidos e mal
assimilados, tais como globalização,
empregabilidade, flexibilidade, edu-
cação geral, ensino profissio-
nalizante, preparação para o mer-
cado de trabalho, etc. Quantos cri-
mes se cometem em seu nome! A
segunda razão é o elevado grau de
consenso e a convergência entre
ideologias educacionais opostas e a
leitura equivocada de ambos sobre
o impacto da globalização nos mer-
cados de trabalho. Por exemplo, os
partidos populares, que defendem
mecanismos tão socialmente injus-
tos como o ensino superior gratuito
para as elites, também defendem
ideologias educacionais que supos-
tamente garantem igualdade �

recursos mínimos per capita � terá
contribuído para aplacar outras
dissenções.

A terceirização da avaliação só
encontrou resistências dentro de um
pequeno núcleo interno do Minis-
tério e seus aliados externos que
viam nessa medida mais uma passo
na direção da temida �privatização�
da educação, bem como a perda de
poder e controle sobre os conteú-
dos do ensino. A própria falta de
tradição e importância da avaliação
no País explica a ausência de maio-
res resistências e a relativa facilida-
de com que essa profunda mudan-
ça de lógica pode ser implemen-
tada.

A função do Provão
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como a idéia de um currículo aca-
dêmico uniforme. Uniformidade é
interpretada como igualdade, igual-
dade é percebida como eqüidade
e, dessa forma, evita-se o enfren-
tamento de certas questões. Outros
fatores culturais como o prestígio
associado ao acúmulo de conheci-
mentos abstratos e inúteis e o
desprestígio atribuído ao conheci-
mento aplicado explicam o consen-
so. Tem mais prestígio aprender mal
o cálculo integral para passar com
nota mínima no vestibular do que
dominar com proficiência a estatís-
tica ou a matemática financeira. Dá
mais status estudar (sem aprender)
mecânica celeste do que entender
o funcionamento do computador.

A separação dos currículos
profissionalizantes dos cursos da
chamada �educação geral� reflete
uma outra ordem de fatores
institucionais: como o MEC desem-
penha simultaneamente dois papéis,
o de formulador geral de políticas
e o de gestor de redes, os proble-
mas específicos de sua rede fede-
ral de escolas técnicas (como os
problemas de suas universidades
federais) acaba servindo de foco
para a formulação de políticas.
Questões que normalmente seriam
objeto de intervenções gerenciais �
mas de complexa administração �
acabam sendo objeto de ações de
nível legislativo e normativo, com
amplas repercussões para as políti-
cas nacionais. É mais fácil fazer um
decreto do que administrar reitores
e diretores de escolas técnicas.

Já a introdução do Provão ilus-
tra, de forma conspícua, o que se
pode esperar do governo central
quando há uma combinação de von-
tade política e competência para
gerenciar um processo de mudan-
ça. A questão a salientar, no entan-
to, é outra: o Provão permite alterar
a lógica de controle de qualidade.
Ao tornar pública a informação com
bases comparativas, o Provão refor-
ça aquilo que todo mundo já sabia

� mas não tinha coragem de dizer.
Primeiro, que escolas diferentes
atraem alunos diferentes e produ-
zem resultados diferentes. Segundo
que, de modo geral, e com raras
exceções, o resultado é muito ruim.

A nova lógica introduzida pelo

� guarda pouca, ou nenhuma rela-
ção com os resultados. Finalmente,
o Provão poderá permitir alterar a
própria expectativa da sociedade em
relação ao ensino superior. Institui-
ções hoje consideradas de segunda
ou terceira linha, quando compara-
das com as �universidades de pri-
meira classe�, passarão a ser reco-
nhecidas pela sua capacidade de
agregar conhecimentos e abrir mer-
cados de trabalho para seus alunos,
e não simplesmente pela capacida-
de de expedir diplomas cada vez
menos eficazes no mercado de tra-
balho.

O caso da regulamentação dos
centros universitários ilustra uma
profunda mudança de lógica na con-
cepção do ensino superior. A partir
de agora as universidades perdem
o monopólio da autonomia (leia-se:
autorização automática para abrir e
fechar cursos). O que interessa,
para a presente discussão, não é
essa nova lógica, mas a permanên-
cia da força da velha lógica de sus-
tentação do status quo universi-
tário.

A política educacional brasilei-
ra, particularmente do governo fe-
deral, sempre foi capitaneada e
polarizada pelas questões do ensi-
no superior. Mais particularmente,
pelos problemas das universidades
federais. Como � por razões histó-
ricas que refletem determinados in-
teresses, visões de mundo e estra-
tégias de distribuição de renda �
o Ministério opera uma vasta rede
de instituições federais de ensino
superior, é �natural� que sua ótica
seja dirigida, ou melhor, distorcida
pelas demandas e pressões quoti-
dianas dessas instituições. A socie-
dade, por sua vez, foi convencida
de que é não só é desejável e jus-
to, mas que é possível assegurar
ensino gratuito para todos os alu-
nos de cursos superiores. O fato de
que isso não é possível ou que os
beneficiados sejam tipicamente fi-
lhos das elites econômicas é um

Provão abre espaço para uma série
de mudanças no ensino superior. A
mais importante delas, sem dúvida,
será implodir o farisaísmo dos atu-
ais mecanismos credencialistas de
autorização e reconhecimento de
cursos � o Provão prova que o con-
trole a priori, com base em papéis
e documentos formais � não asse-
gura qualidade. Quando isso for re-
alizado, criam-se as condições para
a expansão do ensino superior. O
Provão também permite, ou permi-
tirá, provar que os próprios pressu-
postos desse controle burocrático e
cartorial � titulação de professo-
res, número de alunos por classe,
índice de freqüência dos alunos, etc.
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detalhe camuflado nas discussões.
Ademais, o discurso prevalente �
que sensibiliza sobretudo os depu-
tados federais e senadores � é o
de que ensino superior é sinônimo
de universidade, e universidade
exige a �indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão�. Ou
seja: colocou-se tudo no mesmo
saco: universidade pública, federal
e gratuita para todos, sem levar em
conta os custos, os recursos e as
implicações dessa postura, sobre-
tudo seus efeitos em criar um dos
piores e mais inegualitários siste-
mas educacionais do planeta.

Embora o Ministério da Educa-
ção seja tolhido a defender publi-
camente esse discurso � o que o
fez, por exemplo, no seu empe-
nho pela manutenção do �princípio�
da indissociabilidade na Constitui-
ção e na LDB, de 1991, na prática
o governo sente e responde a ou-
tras pressões da sociedade. O avan-
ço conceitual obtido com a aprova-
ção dos centros unversitários, que
é no máximo �tolerado� pelas pres-
sões corporativas e pelo
establishment universitário, reflete
o grau de influência desses grupos
sobre os mecanismos de decisão do
MEC, do Conselho Nacional de Edu-
cação e do próprio Congresso Na-
cional. Ou seja, o Poder Executivo
ainda não mobilizou recursos polí-
ticos suficientes para romper essa
situação, como logrou fazer com
maior êxito em outras áreas. Por
isso, a lógica que inibe a expansão
e que limita o acesso dos estudan-
tes mais pobres ao ensino superior
é alterada com menos vigor do que
em outras áreas. E isso afeta, dire-
tamente, a equação do ensino fun-
damental.

Finalmente, cabe analisar a
reinstalação do Conselho Nacional
de Educação. Primeiro, as alegações
para o fechamento do antigo Con-
selho Nacional de Educação (por
corrupção) nunca foram inves-
tigadas. Como o novo Conselho res-

surge com iguais atribuições e
modus faciendi, cabe indagar em
que medida estaria imune aos mes-
mos problemas. Ademais, a sua re-
abertura com as mesmas funções
reitera a persistência do
cartorialismo e do formalismo no

teúdos, estruturas e formas de atu-
ação do CNE merecem estudos mui-
to mais aprofundados do que é pos-
sível realizar dentro do escopo do
presente trabalho.

Esses exemplos extraídos da
agenda da reforma educacional ilus-
tram as limitações e dificuldades de
promover mudanças nesse setor.
Mas também evidenciam a possibi-
lidade de tais reformas, sempre que
o poder público estiver disposto a
investir recursos polít icos,
gerenciais e financeiros compatíveis
com os custos das mudanças. Obvia-
mente, o grau de amadurecimento
da sociedade, sobretudo dos gru-
pos que influenciam no estabeleci-
mento de agendas, prioridades e
consensos, é fator essencial para
sinalizar ao governo onde e quan-
do é possível mudar.

Já que reformas profundas são
possíveis, inclusive reformas que
afetam a lógica de atuação do go-
verno no setor educacional, resta
examinar se as reformas realizadas
são suficientes para equacionar o
problema da educação � e, caso
negativo, que reformas ainda se fa-
zem necessárias.

III � A equação da reforma

necessária
Papéis de Estado não são imutá-

veis: variam no tempo, no espaço
e em função de problemas, políti-
cas e prioridades. Papéis da Fede-
ração também não são imutáveis �
na verdade, a relação de poder en-
tre as instâncias da Federação nun-
ca foi estável � e, com exceção
do final do Estado Novo, o poder
nunca foi tão centralizado e
desbalanceado como no presente.
Em qualquer momento específico,
o pacto federativo, a divisão de pa-
péis entre as instâncias da Federa-
ção, as regras de recolhimento e
distribuição de impostos, bem como
o marco regulatório expresso nas
leis e decretos federais condicionam

setor educacional � o que elimina
o espaço para qualquer alteração
na lógica do sistema. Segundo, o
avanço do controle do Conselho por
determinados grupos de interesse
� chamem-se sociedade civil or-
ganizada, interesses corporativos ou
lobbies � sugere um reforço da
mentalidade predominante de con-
troles e regulações: não só o go-
verno deve controlar a educação em
seus detalhes, mas os próprios in-
teresses de grupos específicos que-
rem assegurar o seu espaço nos ór-
gãos de regulação. O contraste en-
tre os avanços do governo na
regulação de serviços públicos e os
retrocessos simbolizados pelos con-
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o impacto e êxito de políticas pú-
blicas.

A equação que permite encami-
nhar a reforma necessária para co-
locar a educação fundamental nos
trilhos passa por esses três eixos,
que são examinados a seguir; (i) a
clara divisão de responsabilidades
e responsabilização, com a conse-
qüente superação da atual ambigüi-
dade relativa à gestão de redes es-
colares; (ii) o estabelecimento de
regras de financiamento e recursos
compatíveis com as responsabilida-
des, e (iii) o estabelecimento de um
marco regulatório mais flexível e
compatível com a Constituição e
com a autonomia dos entes de uma
federação.

(i) � Divisão de funções e

papéis: Federação ou

torre de Babel?
No caso da educação básica, te-

mos uma torre de Babel, protegi-
da sobre o conceito politicamente
conveniente de �regime de cola-
boração�. Segundo esse conceito,
as três instâncias da Federação
podem operar (ou não) redes de
ensino; podem financiar (ou não)
a educação; e podem escolher
onde desejam (ou não) atuar. Re-
sultado: não existe uma instância
do poder público que seja respon-
sável (e responsabilizável) pela
oferta (ou não) de ensino funda-
mental aos munícipes. Cada ins-
tância faz o que pode e o que
quer, supostamente em regime de
colaboração. Vejamos o que ocor-
re na prática.

O governo federal atua direta-
mente junto a escolas: opera es-
colas a partir de suas universida-
des federais ,  ou diretamente,
como no caso do Colégio Pedro
II; opera numa TV Escola; envia
dinheiro diretamente às escolas
(na quantidade e periodicidade que
lhe aprouver, sem compromisso);
envia livros didáticos, dentro de

um plano de compras anunciado
anualmente; mas atua também di-
retamente junto às prefeituras,
enviando dinheiro para merenda,
aprovando projetos individuais ou
celebrando convênios para im-
plantação de iniciativas próprias,

anualmente para o ensino funda-
mental.

Há alguns aspectos que cabe res-
saltar. A atuação do governo fede-
ral é de caráter voluntarista: ele atua
onde e como quer, bem como pode
deixar de atuar. O repasse de re-
cursos ao Fundo é a única exceção.
Somente na presente gestão, pro-
gramas como o de avaliação e do
livro didático se tornaram parte do
compromisso político do Ministério,
com uma certa garantia de recur-
sos. Embora revestido de caráter
técnico, o repasse de recursos atra-
vés de convênios prescinde de pla-
nos municipais de educação e é to-
talmente vulnerável a pressões de
caráter clientelista. Essa situação
deve ser contrastada com o princí-
pio constitucional pela qual a atua-
ção do governo federal na educa-
ção fundamental deveria ter como
objetivo central a promoção da eqüi-
dade, através da diminuição de de-
sigualdades.

Os Estados e municípios operam
quase 100% da rede pública � no
Brasil como um todo elas se divi-
dem mais ou menos igualmente.
Estados e municípios têm opção de
operar ou não redes de ensino. A
LDB de 1996 avança um pouco
mais, ao atribuir aos municípios atu-
ação prioritária no ensino fundamen-
tal. A Lei do Fundo dá um passo
adicional, ao atribuir recursos a Es-
tados e municípios em função do
número de alunos efetivamente
matriculados nas escolas. Embora a
situação seja melhor hoje que no
passado, essas medidas não resol-
vem a equação. Primeiro porque não
há uma instância efetivamente res-
ponsável pela educação no municí-
pio. Segundo porque, ao atribuir
prioridade de atenção do município
ao primeiro grau, e do Estado ao 2º
grau, a lei não atribuiu responsabili-
dade a ninguém, nem ao governo
federal, e ainda deixa implícito que
a ele compete cuidar prioritariamente
do ensino superior � uma das maio-

como Cieps, Kit tecnológico, com-
putadores, etc. E também opera
com os Estados através de convê-
nios ou mecanismos de assistên-
cia técnica � como no caso do pro-
jeto Nordeste ou da modernização
dos sistemas de informação. Com
propriedade, o governo federal se
responsabiliza pela coleta de es-
tatísticas educacionais e pela rea-
lização de avaliações do desem-
penho dos sistemas escolares. Fi-
nalmente, a partir da criação do
Fundo de Valorização do Magisté-
rio, o governo federal se compro-
mete a repassar recursos para os
fundos estaduais que não atin-
girem o valor mínimo previsto
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res fontes de distorção das políticas
públicas de educação no País.

A equação desse problema exi-
giria um disciplinamento legal que
atribuísse a uma instância da fede-
ração � qualquer que seja � a res-
ponsabilidade pelo planejamento e
por assegurar a provisão de educa-
ção básica, bem como o poder de
coordenação e canalização de re-
cursos. Por exemplo, essa instância
poderia ser o município; ou o Esta-
do. Uma alternativa seria a divisão
de responsabilidades � o municí-
pio ficaria com o 1º grau e Estado,
com o ensino médio � embora essa
divisão não faça nenhum sentido
para municípios ricos, bem
estruturados, nem para municípios
de médio e grande portes. Em qual-
quer definição, o papel do governo
federal no tocante à operação de
redes de ensino deveria se limitar à
correção de ineqüidades, sobretu-
do através de mecanismos diretos
de financiamento.

O disciplinamento dessa ques-
tão poderia trazer aumentos signi-
ficativos de racionalidade e efici-
ência para os sistemas educativos;
reduziria sensivelmente os emba-
tes políticos entre Estados e muni-
cípios; eliminaria os balcões ainda
remanescentes de clientelismo, fon-
te estrutural de burocracia e
corrupção. Exigiria, de responsáveis
identif icáveis, a elaboração e
implementação de planos de edu-
cação que tivessem em mente o
município, e não as conveniências
políticas dos gestores de suas pró-
prias redes. E forçaria Estados e o
governo federal a definirem papéis
mais adequados para sua atuação,
nas áreas de informação, controle
de qualidade, definição de padrões,
formação e certificação de profes-
sores, difusão de inovações e finan-
ciamento.

Obviamente, a definição de pa-
péis só logrará resultados se equa-
cionada simultaneamente com a
questão do financiamento.

(ii) � Política fiscal do

federalismo e

financiamento da

educação
Da mesma forma que a defini-

ção de responsabilidades, a defini-
ção do que sejam recursos federais,
estaduais ou municipais é arbitrá-
ria. Em última instância, elas refle-
tem o grau de centralização e auto-
nomia dos entes federativos. A
equação para o financiamento da
educação pressupõe uma discussão,
ainda que breve, de política fiscal
e federalismo.

Primeira distorção: a arrecadação
de impostos é desproporcional aos
encargos. O governo federal arre-
cada 15% do PIB, 6,4% dos quais
em contribuições previdenciárias.
Os governos estaduais e municipais,
no conjunto, arrecadam 12,8%. O
governo federal não possui encar-
gos operacionais � com exceção
das forças armadas e universidades
federais.

Segunda distorção: o governo
federal gasta muito mais para se
administrar do que Estados e muni-
cípios. Só para dar um exemplo, os
750 mil inativos do governo fede-
ral custam o mesmo tanto (2,2%) que
todos os inativos de Estados e mu-
nicípios. Na prática, ao invés de
corrigir ineqüidades, o governo fe-
deral atua como grande concentrador
de renda.

Terceira distorção: o governo

federal possui meios quase ilimita-
dos de expansão de seus recursos:
taxas de juros e inflação, emissão
de moeda, geração de impostos,
além da capacidade para criar sub-
terfúgios, como, por exemplo, o
conceito de contribuições sociais ou
o mecanismo de contingenciamento,
que acabam frustrando os imperati-
vos constitucionais referentes ao fi-
nanciamento da educação.

Quarta distorção: o mecanismo
de financiamento da educação é in-
suficiente e inadequado. A Consti-
tuição Federal prevê a seguinte dis-
tribuição de recursos:

(a) do governo federal: 18% das
receitas de impostos. Excluem-se as
contribuições previdenciárias e as
contribuições sociais. Além disso, é
responsável pelo recolhimento e
redistribuição do salário-educação,
equivalente a .035 do PIB (2,5% da
folha de pagamentos). Desses, o
governo contingencia 20% para o
Fundo de Estabilização Fiscal, o que
significa uma realocação de R$ 500
milhões de Estados e municípios
para o governo federal.

(b) dos governos estaduais e
municipais. Esses governos devem
destinar à educação 25% da arreca-
dação dos impostos, excluídas as
transferências.

O quadro abaixo sintetiza os re-
cursos disponíveis para a educação,
destacando os recursos previstos
para o 1º grau em função do Fundo
de Valorização do Magistério.

(em R$ bilhão)

Fonte % PIB Total 1o grau

Governo Federal .72  6.120 ��

Salário-educação  .35  2.400  2.400

Estados e municípios 3.20 27.200 16.320

TOTAL 4.27 35.720 18.720
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Observe-se que o valor do salá-
rio-educação exclui os 20% con-
tingenciados pelo FEF, e que o va-
lor atribuído ao 1º grau pelos Esta-
dos e municípios correspondente à
totalidade dos recursos teoricamen-
te disponíveis para o 1º grau. Na
prática, os tributos municipais não
se incluem no Fundo, apontando

para uma possível superestima-
tiva dos gastos efetivos com o 1º
grau.

Do valor total de 18,7 bilhões
destinados ao ensino de 1º grau, será
necessário deduzir 35% referente aos
custos dos inativos. Com isso, so-
bram R$ 14,5 bilhões, para custear
a educação de 31 milhões de alu-
nos das escolas públicas, o que re-
sulta num custo médio de R$ 467,00
aluno/ano. Esse valor permite asse-
gurar um salário médio de R$ 400

por professor por um turno de au-
las � ou seja, uma escala salarial
que varia entre 200 e 600 reais ao
longo da carreira.

Embora o Fundo represente um
enorme avanço sobre a situação an-
terior, o ensino fundamental ainda
não logrou uma equação razoável
de financiamento. Sem falar em

distorções alocativas explicadas
pela independência de redes e au-
tonomia dos entes federativos, o
montante global dos recursos é cla-
ramente insuficiente para propor-
cionar um ensino de qualidade mí-
nima.

Resta examinar as possibilidades
de solução. A rigor, não importa a
origem dos recursos, desde que sua
alocação seja compatível com as
necessidades dos responsáveis pela
rede. Como atualmente, a maioria

dos recursos do País se concentram
no governo federal, a ele deve ca-
ber a responsabilidade. Uma even-
tual reforma fiscal poderia mudar
os critérios e fontes de arrecada-
ção. Entre possíveis soluções, é pos-
sível vislumbrar:

(a) O quanto o País, os gover-
nantes e legisladores desejam inves-

tir no ensino de 1º grau. O montan-
te atual � 2,3% do PIB é claramen-
te insuficiente. Além disso, é ab-
surdamente desproporcional com ou-
tros gastos da sociedade: o governo
federal gasta esse mesmo tanto com
seus 750 mil inativos, ou seja, qua-
renta vezes mais do que o País gas-
ta com um aluno de 1º grau.

(b) A absorção, pelo governo
federal, da atual dívida previ-
denciária dos professores. Isso re-
presentaria um aporte adicional de
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cerca de 4 bilhões de recursos, qua-
se meio por cento do PIB.

(c) Revisão da base de cálculo
do salário-educação, retirando-o da
folha de pagamento e ajustando seu
valor ao índice médio per capita a
ser definido no item (a) acima.

(d) Simplificação e automatização
dos mecanismos de repasse,
alocando o recurso à instância de
coordenação das redes, aprimoran-
do os mecanismos inaugurados pelo
Fundo, com a conseqüente elimi-
nação dos balcões de projetos e fi-
nanciamentos ad hoc.

(e) Criação de um Proer para os
bancos da escola, pelo qual o go-
verno federal assumiria os custos da
regularização do fluxo escolar com
base em programas pedagogica-
mente adequados que assegurassem
qualidade futura dos sistemas. Um
programa dessa natureza poderia
custar cerca de 2 bilhões de reais,
economizar mais de R$ 3 bilhões
por ano aos cofres públicos, e reti-
raria do ensino fundamental mais de
5 milhões de alunos, o que resulta-
ria no aumento dos recursos per

capita disponíveis para o primeiro
grau.

(iii) O Marco Regulatório

A Constituição Federal prevê
que, quando se trata de competên-
cias conjuntas de diferentes instân-
cias da Federação, compete à União
estabelecer normas gerais.

Na prática, a legislação federal
acaba sofrendo três grandes
distorções. Primeiro, as normas em
geral são extremamente detalhadas
� a LDB, por exemplo, chega a
estabelecer o número mínimo de
horas-aula que deve ministrar um
professor universitário. Isso se deve
a uma série de razões de natureza
cultural e ao vezo uniformizante de
nossos legisladores e administrado-
res públicos. A segunda causa de
distorção decorre da ótica: como o
governo federal legisla ao mesmo

tempo para suas próprias redes de
ensino e para o resto do País, inclu-
indo o setor privado, Estados e mu-
nicípios, a legislação comumente se
baseia nos problemas da rede fe-
deral e são tratados sob a ótica da
experiência federal. Em terceiro lu-
gar, a legislação raramente é auto-
aplicável, e as leis subseqüentes,
decretos e resoluções do Conselho
Nacional de Educação acabam crian-
do o maior cipoal de legislação edu-
cacional do planeta � sem que
disso tenha resultado educação de
qualidade. Como dizia o saudoso
mestre Anísio Teixeira, �tudo legal,
e tudo muito ruim�.

Se, de um lado, é potencialmen-
te saudável um regime de compe-
tências concorrentes e complemen-
tares para assegurar o equilíbrio fe-
derativo, por outro lado, a forma
com que esse regime é aplicado,
em geral, e no caso específico da
educação, manieta os Estados, cria
uma uniformidade puramente for-
mal, encarece custos e inibe a ini-
ciativa das demais instâncias que
vivem paralisadas à espera das no-
vas instruções do governo central,
sem ter um a contrapartida compa-
tível das instâncias centralizadoras.

Obviamente, esta questão refle-
te a tradição histórica e sociocultural
do Brasil e a fragilidade do equilí-
brio federativo, e, portanto, é mui-
to difícil de ser alterada. No caso da
educação, em especial, o
corporativismo, a obsessão de vá-
rios grupos pelo controle da educa-
ção e a atitude ambivalente, quan-
do não hipócrita, a respeito do en-
sino privado, reforçam essas tendên-
cias legiferantes. A análise do fra-
casso da legislação e das normas
vigentes, que, apesar de sua abun-
dância e detalhe, nunca contribuiu
para melhorar o caótico estado da
educação nacional deveria, pelo me-
nos, alertar os formuladores de leis
e normas quanto aos malefícios des-
sa postura. Por outro lado, os im-
portantes avanços que o País vem

fazendo no campo da regulação
poderão inspirar novas posturas e
atitudes. A fragilidade crescente do
pacto federativo e a iminente crise
de sobrevivência dos Estados tam-
bém poderá vir a provocar uma
mudança no enfoque dos legislado-
res e elaboradores de normas.

Síntese e conclusão

O presente trabalho analisa os
grandes avanços que vêm ocorren-
do na legislação brasileira e aponta
para a limitação dos mesmos, na
medida em que não apresentam
uma equação durável para o ensino
fundamental. O trabalho analisa al-
gumas das importantes mudanças
havidas tanto na substância quanto
na lógica de atuação do governo,
para ilustrar as possibilidades e li-
mitações que se colocam na
efetivação de verdadeiras reformas
estruturais.

Três conjuntos de medidas inter-
relacionadas são apontados como ne-
cessários para uma equação dura-
doura: clareza na determinação de
responsabilidades das três instân-
cias da Federação, financiamento
adequado e compatível com as res-
ponsabilidades e mudança no siste-
ma regulatório e normativo, de for-
ma a viabilizar um pacto verdadei-
ramente federativo e superar o vezo
cada vez mais centralista do gover-
no federal. As profundas reformas
que vêm sendo implementadas em
outras áreas do governo, o agrava-
mento da crise dos Estados e os im-
perativos da modernização do País
e da educação face às exigências
de uma competitividade e dos ide-
ais de cidadania podem se consti-
tuir em novos fatores para romper
com as tradições centralistas, patri-
monialistas, clientelistas, burocráti-
cas e corporativas que ainda
permeiam a tessitura da cultura po-
lítica do País, e que são particular-
mente acentuadas no setor educa-
cional.
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