
28 REVISTA DO LEGISLATIVO28 jan-mar/98

Educação é prioridade do
governo de Minas Gerais
A busca de financiamento internacional e parcerias diversas para aumentar os recursos
e viabilizar a implementação de prioridades, como a universalização da oferta do
ensino fundamental e, progressivamente, do ensino médio � esta é a resposta de Minas
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E
xistem indicadores utili-
zados em diferentes pa-
íses que podem ser ana-
lisados para avaliar o
grau de prioridade atri-

buído a esta ou aquela ação ou po-
lítica governamental.

A avaliação é sempre um estu-
do comparativo de resultados obti-
dos no próprio país, na região ou
entre regiões, em momentos histó-
ricos diferenciados, comparando-se
a evolução desses resultados ou,
num mesmo momento escolhido
para a análise, quando se compara
a performance de diferentes esco-
las, municípios, regiões ou mesmo
países em relação a determinados
indicadores. Exemplificando, a po-
lítica de combate ao analfabetismo
poderá ser avaliada nos últimos 50
anos analisando-se a evolução da
proporção de analfabetos adultos na
população total e do volume de re-
cursos públicos utilizados no com-
bate ao analfabetismo no País, no
Estado ou no Município. A mesma
política poderá ser  avaliada, tam-
bém, comparando-se a situação do
País com a de outros países da Amé-

rica Latina ou da Europa, em deter-
minado ano.

Os dois tipos de análise se
complementam, já que a definição
de indicadores e a metodologia uti-
lizada sempre incorporam, na sua
concepção, limitações técnicas que
reduzem o grau de confiabilidade
dessas análises.

No exemplo já citado do comba-
te ao analfabetismo, a destinação de
volume financeiro crescente ao lon-
go de determinado período tanto
pode significar que os governos têm
ampliado sua preocupação, que têm
priorizado o combate ao analfabe-
tismo, quanto que têm tido pouco
sucesso no seu trabalho, já que, pela
natureza do problema, à medida que
as políticas públicas forem bem-su-
cedidas, deverá ocorrer redução do
número de analfabetos e redução
gradual do volume de recursos apli-
cados no combate ao analfabetismo.
Acrescente-se que o esforço feito
para a alfabetização das crianças e
para a universalização do ensino
fundamental é o contraponto da
política de alfabetização de adultos,
pois o combate ao analfabetismo da
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população adulta deverá acontecer
também, preventivamente, ofere-
cendo-se às crianças a oportunida-
de de apredndizado na idade pró-
pria, oportunidade essa que, por sua
vez, deverá ser ampliada até deter-
minado patamar � criada a estrutura
escolar suficiente para atender à de-
manda, o crescimento da rede de-
verá ser contido, sob pena de se
utilizarem, inadequadamente, recur-
sos públicos.

Esses alertas pretendem indicar
o zelo crescente que técnicos e es-
pecialistas devem observar na or-
ganização de umade avaliação e
também o cuidado, o olho crítico
que a sociedade deve ter ao absor-
ver os resultados desse tipo de tra-
balho. Aliás, com exceção da opi-
nião colhida em algumas poucas
pesquisas de opinião, a sociedade
tem sido a grande ausente na avali-
ação das políticas públicas.

No caso da educação, historica-
mente, tem sido atribuída exclusiva-
mente aos governos a responsabili-
dade pelo sucesso (mais pelo fracas-
so) das políticas adotadas, e é inte-
ressante refletir um pouco sobre esse
ponto.

O primeiro aspecto a destacar é
que o próprio governo tem sido re-
duzido ao Poder Executivo, e as ações
de iniciativa do Legislativo e Judiciá-
rio têm sido ignoradas nessas análi-
ses. Esses atores precisam  ser trazi-
dos à cena, particularmente quando
se avalia a implementação de políti-
cas públicas setoriais da educação.

O Legislativo tem, entre outras,
duas importantes funções na organi-
zação democrática: a primeira, o de-
senho do sonho, do ideal da socieda-
de que se quer construir, e a segun-
da, a fiscalização do Executivo e sua
ação na construção dessa utopia. Em
ambas as funções, parece, o grande
desafio do Legislativo será a supera-
ção do corporativismo, dos interes-
ses de suas bases eleitorais e parti-
dárias, rumo à representatividade da
sociedade em geral.

Nesse sentido, a apresentação e
aprovação de textos legais, da pro-
posta orçamentária e da prestação
de contas do uso dos recursos pú-
blicos ganham  dimensão nova quan-
do apreciadas pelo impacto que te-
rão para os cidadãos no seu conjun-
to e não para grupos ou mesmo in-
divíduos isolados.

O princípio da eqüidade e da
justiça social devem inundar os co-
rações e as mentes dos legislado-
res, e o conjunto de normas legais
deve refletir esses princípios, ca-
bendo ao Poder Judiciário zelar pelo
seu cumprimento, evitando a sua
aplicação discricionária em relação
aos direitos e deveres, tanto do Es-
tado quanto dos cidadãos.

Não é exagero perceber que um
governo com um Executivo com-
petente e atuante terá, também, um
Legislativo e um Judiciário igual-
mente competentes e atuantes, pois
o sucesso ou fracasso de qualquer

um desses poderes é reflexo e re-
fletirá na atuação dos demais.

E que papel está reservado, à
sociedade em geral � sejam os ci-
dadãos, na definição, implemen-
tação e avaliação das políticas pú-
blicas setoriais de educação?

As políticas públicas devem ex-
pressar os desejos e anseios da po-
pulação, e seu sucesso dependerá
do grau de institucionalização e le-
gitimidade que obtiverem junto à
sociedade. Noutras palavras, propos-
tas luminares, produzidas por go-
vernos iluminados, perderão sua
luminiscência se a sociedade não
refletir, de forma ampliada, a sua
luz. A sociedade é a origem e a
finalidade das políticas públicas e,
nesse sentido, transcende os gover-
nos.

A história está repleta de lições
que desaconselham aos governos,
sob pena de colocarem em risco a
si próprios, o distanciamento dos
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cidadãos e de sua voz. Não cabe
dizer que a sociedade não sabe o
que lhe convém � aceitar esse pres-
suposto significa que até os
governantes foram escolhidos por-
que a sociedade não sabe o que
faz, o que, por princípio, os
desautoriza a agir em nome dessa
sociedade, já que foram escolhidos,
no mínimo, por descuido. . .

Outro aspecto importante a se
cons iderar  na ava l iação da
priorização das políticas públicas
educacionais são as condições so-
ciais, econômicas  e culturais da
sociedade em geral, cujos efeitos
podem qualificar ou desqualificar
a ação governamental no setor. As-
sim, prédios escolares constante-
mente depredados e assaltados
exigem esforço redobrado de ma-
nutenção e vigilância. Neles, os
alunos estarão sempre submetidos
a um ambiente pouco atraente e
pouco estimulador para a apren-
dizagem. Também o aluno cujo
ambiente familiar lhe é hostil terá,
provavelmente, maiores dificulda-
des de fixação da aprendizagem,
deixará de freqüentar a escola
regularmente e não contará com
o apoio e estímulo da família para
seu sucesso escolar.

As políticas públicas, especi-
almente as da área de saúde e
educação, têm seus resultados
profundamente afetados pela con-
juntura econômica e social: o do-
ente que não tem o que comer
terá poucas chances de se curar,
mesmo que receba um pronto e
eficiente atendimento médico-
hospitalar. Nessa perspectiva, re-
conhecer a ressonância das con-
dições conjunturais no êxito das
políticas públicas da educação é
um fator importante para ampliar
as chances de seu sucesso, e o
consórcio de diferentes forças so-
ciais, imprescindível para acele-
rar o ritmo e potencializar o grau
de acerto das ações governamen-
tais.

As considerações apresentadas de-
vem ser tomadas como re-ferência na
avaliação das políticas públicas da
educação em Minas Gerais. A análi-
se proposta não é exaustiva e, sim,
elege apenas três indicadores con-
siderados importantes, quais sejam:
o envolvimento da sociedade, os
recursos aplicados em educação e o
atendimento à demanda escolar.

Envolvimento da sociedade � O
primeiro ponto a se examinar é o
nível de preocupação e envol-
vimento da sociedade com a ques-
tão educacional. O crescimento de
contingentes populacionais que de-
mandam vagas nas escolas públicas
e reivindicam a continuidade de es-
tudos pode ser interpretado como
indicador do alto nível de valoriza-
ção da educação pela população em
geral.

As famílias têm ampliado sua
participação na administração da
escola de seus filhos, pela firme atu-
ação nos colegiados e assembléias
escolares; a presença da comunida-
de é expressiva no processo de elei-
ção dos diretores e na organização
do Plano de Desenvolvimento da
Escola, e o planejamento do uso dos
recursos transferidos e doações fei-
tas à escola conta também com a efe-
tiva participação da sociedade.

As organizações da sociedade ci-
vil têm dado mostras de que estão
imbuídas da importância do desen-
volvimento educacional para a soci-
edade. Exemplo são as igrejas que
se envolvem em programas de edu-
cação e alfabetização de adultos, em
parceria com os governos do Esta-
do e dos municípios. E a Igreja Ca-
tólica, que elegeu a educação como
tema da �Campanha da
Fraternidade�.

Inúmeras empresas têm organi-
zado parcerias bem-sucedidas, apoi-
ando o trabalho de escolas públicas,

A educação em Minas Gerais �
e a própria Federação das Indús-
trias de Minas Gerais organizou seu
�conselho de educação�, cuja preocu-
pação extrapola a rede Senai e se es-
tende para a rede pública e para as
demandas da sociedade na área edu-
cacional.

Percebe-se uma crescente preocu-
pação das comunidades e dos gover-
nos na construção da escola pública
de qualidade, seja ela administrada
pelo Estado ou pelos municípios.

As famílias, as associações de bair-
ros, de municípios, de vereadores, os
sindicatos e outras entidades têm-se
empenhado na promoção  da educa-
ção de qualidade. E boas propostas
poderão surgir da sociedade, ou dela
receber ampla adesão.

Recursos �  Considerando-se o
percentual dos recursos públicos apli-
cados pelo governo do Estado em edu-
cação, no período 1987/98, pode-se
verificar que, em todo o período, o
setor educação consumiu mais de 33%
da receita de impostos e transferên-
cias das cotas-parte de impostos fei-
tas pela União, percentual esse signi-
ficativamente superior aos 25% fixa-
dos pela Constituição Federal. (Veja

o quadro ao lado)
A série histórica apresenta a apli-

cação feita pelos dois últimos gover-
nos e pela atual administração, e sua
análise é interessante.

O primeiro ponto a se observar é
que o governo Newton Cardoso, com
exceção do ano de 1987, aplicou
percentuais superiores aos aplicados
pelo governo Hélio Garcia e que, no
ano de 1988, a educação absorveu 44%
da receita, dado superior ao previsto
no orçamento para o ano de 1998, na
administração Eduardo Azeredo. Ob-
serva-se que o atual governo, por sua
vez, também aplicou percentuais su-
periores aos da administração Hélio
Garcia.

Como está sendo discutido um ca-
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� discutindo alguns indicadores de prioridade
pítulo recente da educação no Esta-
do, é fácil responder às questões co-
locadas a seguir e perceber a falácia
que esses dados podem conter:

� o governo Newton Cardoso con-
feriu prioridade maior à educação do
que o governo Hélio Garcia?

� pode-se chegar à mesma conclu-
são comparando-se o ano de 1988, do
governo Newton Cardoso,  ao ano de
1998, na administração Eduardo
Azeredo?

Considerados os percentuais da
receita aplicada em educação pelo
governo Hélio Garcia, poder-se-ia con-
cluir que sua administração não
priorizou o setor, o que constituiria
análise equivocada, pois, ao contrá-
rio, o governo Hélio Garcia represen-
ta um marco para a educação em Mi-

nas Gerais e, também, para o País, haja
vista que muitas das políticas aqui
implementadas foram adotadas pelo
governo Fernando Henrique � como
a �escolarização da merenda�, a �ava-
liação externa�, a �integração com os
municípios� pela divisão de respon-
sabilidades educacionais, a organiza-
ção dos �conselhos escolares� (caixa
escolar e colegiado). A administração
Hélio Garcia, inclusive, recebeu prê-
mios internacionais, porque apontou
caminhos para a solução da questão
educacional.

O governo Eduardo Azeredo deu
continuidade às políticas e ações ini-
ciadas no governo Hélio Garcia e
acrescentou propostas para o setor que
também distinguirão sua administra-
ção � a preocupação com a regulari-

zação do fluxo escolar, reduzindo-
se a evasão e a repetência escolar, a
modernização da escola pública
pela incorporação da informática e
pela valorização da língua estrangei-
ra, a reforma do ensino médio e a
aceleração da expansão de vagas
nesse nível de ensino, o fortaleci-
mento da integração com os municí-
pios e a Lei �Minas por Minas�, de
1994, cujos mecanismos parecem ter
sugerido a organização da Emenda
Constitucional nº 14, de dezembro
de 1996, que cria o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e Valorização do
Magistério (Fundef ).

Já o governo Newton Cardoso
destacou-se pelo que a imprensa e
a sociedade, à época, chamar de
�sucateamento da educação públi-
ca�. O Estado fez crescer sua rede,
absorvendo escolas municipais e
inaugurando muitos prédios, mas
pouco se investiu na qualidade do
ensino.

Sem necessidade de prolongar a
análise de fatos recentes, provavel-
mente muito presentes na memória
da maioria dos leitores, o que pare-
ce muito importante é a precarieda-
de e a fragilidade do indicador apre-
sentado, se analisado à parte de
outras informações contextualizadas.

A análise do volume de recursos
aplicados em educação deve ser fei-
ta associada ao uso que se faz des-
ses recursos.

No caso da educação, parte sig-
nificativa desses recursos são desti-
nados ao pagamento de pessoal da
ativa e também dos inativos do se-
tor. A parcela livre para custeio e in-
vestimentos para melhoria das con-
dições de funcionamento da rede
escolar e da qualidade da educação
representa menos de 10% das des-
pesas com pessoal e atinge cerca de
3% do orçamento total do Estado.
Esses dados, considerados os
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percentuais apontados e o tamanho
da rede estadual de ensino, indicam
que é muito pequena a margem fi-
nanceira para a promoção da edu-
cação de qualidade. Entretanto, não
é impeditivo desde que se estabele-
çam e se respeitem prioridades
estabelecidas e se realize uma ad-
ministração correta.

É irreal supor a possibilidade de
ampliar o percentual da receita des-
tinado à educação, uma vez que
outros setores também reclamam a
atuação do governo: o desafio que
se coloca é a racionalização e o me-
lhor uso dos recursos disponíveis,
aplicados de forma correta, nas
ações priorizadas.

Apesar de, percentualmente, o
valor não comprometido ser muito
pequeno (cerca de 3%), em valor
absoluto, ele é significativo: mais de
150 milhões de reais ao ano!

Financiamento internacional,
parcerias com as instituições da so-
ciedade civil, com o setor empresa-
rial e lideranças econômicas e com
as administrações municipais têm
criado para o Estado, especialmen-
te nos dois últimos governos, con-
dições para multiplicar esses recur-
sos e viabilizar a implementação de
suas prioridades para o setor, espe-
cialmente a universalização da ofer-
ta do ensino fundamental e a pro-
gressiva universalização do ensino
médio.
Demanda escolar � O governo do
Estado, em parceria com as adminis-
trações municipais, tem-se esforça-
do para promover a universalização
do ensino fundamental prevista na
Constituição Federal, garantindo
vagas na rede pública, para todos
os candidatos que se inscreveram no
cadastro escolar.

O cadastro escolar é realizado a
cada ano, no início do segundo se-
mestre, simultaneamente, em todos
os municípios do Estado, e, durante
o período de sua realização, as fa-
mílias devem inscrever seus filhos,
reservando uma vaga para o ano

subseqüente. Desde 1991, todos os
candidatos inscritos para o ensino fun-
damental têm sido encaminhados para
uma vaga na rede pública, na escola
mais próxima à sua residência.

Na Capital, as inscrições são reali-
zadas nas agências dos Correios, e os
alunos recebem, em sua residência,
correspondência indicando a escola
onde deverão realizar a matrícula.

Belo Horizonte é a única cidade do
País que utiliza esse processo, que,
sem dúvida, representa grande avan-
ço no compromisso político de garan-
tir ao cidadão o direito ao ensino fun-
damental.

A iniciativa do cadastro escolar tem
sido bem-sucedida como estratégia
para a universalização do ensino fun-
damental e também para balizar a co-
operação Estado-município, já que
cada aluno é encaminhado para a es-
cola mais próxima a sua residência,
seja ela estadual ou municipal.

Outra finalidade do cadastro esco-
lar é indicar prioridades para a ampli-
ação da rede física e das vagas exis-
tentes na rede escolar. Dessa forma, a
priorização de obras recebe tratamen-
to técnico, evitando-se a alocação de
recursos politicamente negociados, em
locais onde não haja demanda.

Outro aspecto do atendimento à
demanda importante de se analisar é
a evolução da matrícula do ensino fun-
damental na rede estadual, que já está
revelando tendências de retração nas
séries iniciais (1º ciclo), em função da
redução da repetência e das taxas de
crescimento demográfico. Por sua vez,
a expansão da matrícula no 2º ciclo �
5ª à 8ª série � representa o resultado
da crescente busca da população in-
teressada na continuidade de estudos
de seus filhos. A pirâmide escolar vai-
se desfigurando, e as chances de as
crianças que ingressam na série inici-
al do ensino fundamental chegarem a
concluí-lo são muito maiores nos dias
atuais do que no início da década.

Em 1990, no Estado, a matrícula da
5ª e da 8ª séries do ensino fundamen-
tal na rede estadual representavam,

respectivamente, 0,88 e 0,31 da ma-
trícula da série inicial. Em 1997, es-
ses dados passaram a ser de 1,65 e
0,89.

Noutras palavras, esses dados in-
dicam que, em 1990, de cada grupo
de 100 alunos que ingressaram no
ensino fundamental, 88 tinham
chances de chegar à 5ª série, e 31 à
8ª série. Em 1997, essa chance é sig-
nificativamente ampliada: a matrícu-
la da 8ª série passa a representar
mais de uma e meia vez a matrícula
da 1ª série e, de cada 100 alunos que
ingressam no ensino fundamental,
89 chegam à 8ª série.

Esses dados apontam, também,
na direção da crescente demanda por
vagas no ensino médio. Sem se des-
cuidar do ensino fundamental, cuja
universalização é direito garantido
constitucionalmente, o governo do
Estado tem ampliado as vagas para
o ensino médio. Em 1990, de cada
100 alunos que ingressaram na 1ª
série, 37 tinham chances de chegar
até a 3ª série do ensino médio, e,
em 1997, esse número se eleva para
48. Acrescente-se que, em 1990,
185.029 alunos estavam matricula-
dos nas diferentes séries do ensino
médio e, em 1997, 468.872, o que
representou um crescimento de va-
gas, no período, na ordem de duas
e meia vezes.
Conclusão � Avaliar o tratamento
dado à educação pública no Estado
é tarefa ampla que não se esgota em
simples artigo.

Respeitadas as limitações da aná-
lise ora apresentada, e voltando à
questão inicial do texto, não é difícil
respondê-la afirmativamente. As três
décadas de trabalho na área de edu-
cação pública, em Minas Gerais, não
impedem nem dificultam a percep-
ção de que, se no governo Hélio
Garcia, Minas apontava o caminho,
esses caminhos estão sendo percor-
ridos no governo Eduardo Azeredo.
Mais ainda: de que a caminhada con-
tinua, e, cada vez, a utopia fica mais
próxima.
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