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EDUCAÇÃO

O Legislativo e as questões
educacionais básicas do Estado

Nos dois últimos anos, o País ganhou instrumentos jurídicos e definiu as bases de um novo
modelo de política educacional que leva em conta  o financiamento do ensino, a formação
de professores e atribui à escola e à comunidade maiores responsabilidades
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D
os Poderes do Estado,
sem dúvida, é o
Legislativo que está
mais próximo dos pro-
blemas quotidianos dos

cidadãos e que recebe, em primeiro
lugar, o impacto de certas medidas
que atingem a sociedade. Conscien-
te disso, a Assembléia Legislativa de
Minas vem assumindo, cada vez
mais, sua função de órgão de resso-
nância dos grandes temas de reper-
cussão social, sejam eles de origem
regional, sejam de âmbito nacional.

Entre esses, merece destaque a
proposta de um novo modelo de
política educacional para o País,
formulada em três instrumentos jurí-
dicos básicos, nos quais se encon-
tram delineados os principais objeti-
vos e as metas dessa política para os
próximos anos.

O primeiro dos instrumentos,  pela
ordem cronológica, e também por
sua procedência hierárquica, foi a
Emenda Constitucional nº 14, edita-
da pelo Congresso Nacional em 12/
9/96,  que modificou os arts. 34, 208,
211 e 212 da Constituição Federal,

dando ainda nova redação ao art. 60
do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias.

Essa emenda introduziu mudan-
ças significativas no financiamento
do ensino fundamental, interferindo
diretamente na administração das
receitas vinculadas à educação, esta-
belecendo um valor médio mínimo
por aluno e redistribuindo entre o
Estado e seus municípios um
percentual dos recursos vinculados à
educação.

De acordo com as novas determi-
nações constitucionais aí
estabelecidas, até o ano 2006 o
Brasil deverá ter alcançado a
universalização do ensino funda-
mental, ou seja, até essa data todos
os brasileiros escolarizáveis, em prin-
cípio, terão cursado ou estarão cur-
sando esse nível de ensino, e, con-
seqüentemente, o analfabetismo
deverá ter sido erradicado do territó-
rio nacional.

À emenda constitucional referi-
da, seguiu-se a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB),
sancionada em dezembro de 1996,



25REVISTA DO LEGISLATIVO

após longa tramitação no Congresso
Nacional. No texto final, que resultou
da fusão de dois projetos polêmicos,
predominou a versão do Senado, na
forma que lhe deu seu relator, o
professor Darcy Ribeiro.

A LDB é uma lei cheia de novi-
dades, que valoriza a liberdade de
ensinar e de aprender,  a prática
social do aluno, a criatividade e a
capacidade inovadora dos educado-
res, atribuindo à escola e à comuni-
dade maiores responsabilidades na
formulação das atividades pedagó-
gicas e curriculares e na gestão dos
recursos financeiros.

Para que o texto da nova lei se
tornasse mais conhecido da popula-
ção, a Assembléia Legislativa, em
colaboração com a Secretaria de
Estado da Educação e com o Conse-
lho Estadual de Educação, promo-
veu, no primeiro semestre do ano
passado, um ciclo de debates que
teve como resultado prático o enca-
minhamento de sugestões trazidas
das diversas regiões do Estado, com
a finalidade de fornecer ao Conselho
Estadual de Educação subsídios à
formulação de suas normas gerais,
dentro das suas competências no
âmbito estadual.

Completa o conjunto de normas
federais sobre a educação a Lei nº
9.424, também de dezembro de
1996, que estabelece normas para a
operacionalização do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério, criado pela Emen-
da nº 14, questão que foi, certamen-
te, uma das  mais discutidas durante
o ano passado.

Esse fundo, embora destinado
especificamente ao ensino funda-
mental, interfere nos critérios de
manutenção de todos os níveis de
ensino oferecidos pelo poder públi-
co, levando cada Estado e seus mu-
nicípios a repensarem seus projetos
e sua programação financeira, no
tocante aos investimentos a serem
aplicados na educação.

Quando se reflete a respeito do
ensino público brasileiro, a questão
de seu financiamento aparece como
um problema de base que perpassa
toda a história da educação no Brasil,
revelando ora a ausência de um
projeto de promoção social e cultural

dos grupos menos favorecidos da
sociedade, ora a fragilidade de polí-
ticas públicas pretensamente demo-
cráticas que deixaram à margem do
processo de construção da cultura
nacional um contingente numeroso
de indivíduos componentes de um
quadro vergonhoso para a Nação,
que chegou a ser colocada entre as
que ostentam os maiores índices de
analfabetismo.

E, assim, chegou-se às portas do
sexto século de colonização do Bra-
sil com profundas desigualdades
sociais e regionais, cujas raízes se
alimentam, em grande parte, da falta
de educação básica acessível a to-
dos, acentuando-se com essa carên-
cia a distância abissal entre os que
terão melhores oportunidades eco-

nômicas, sociais e culturais e aqueles
que estarão fora de qualquer possi-
bilidade de inserção e ajustamento
ao novo modelo de sociedade que já
se instalou e que, certamente, irá
predominar no início do próximo
milênio.

Foi a partir desse prognóstico
sombrio que o governo federal inter-
feriu no sentido de promover a
concentração dos esforços públicos
na meta de universalizar a oferta do
ensino fundamental em um prazo de
dez anos.

O fundo criado destina-se ao
financiamento do ensino da 1ª à 8ª
séries, tomando-se como unidade o
aluno matriculado na rede pública,
ao qual se atribuiu um valor médio
mínimo, válido em todo o território
nacional.

No que se refere à valorização do
magistério, foi pensada, inicialmen-
te, a definição de um piso salarial,
que acabou por não se concretizar.
Ficou, no texto legal, a
obrigatoriedade de que, em cada
Estado e em cada município, seja
definido um plano de carreira para o
professor e sejam criadas condições
para a melhoria de sua qualificação
profissional.

Não se trata, segundo as palavras
do ministro da Educação, Paulo Re-
nato de Souza, de um fundo do
Estado, mas de um fundo no Estado,
ou seja, a distribuição dos recursos
ocorrerá entre o governo estadual e
as administrações municipais, pro-
porcionalmente ao número de matrí-
culas nas respectivas redes de ensi-
no.

Questões práticas surgem quan-
do se pensa na operacionalização
dos recursos do Fundão, como ficou
conhecido o instrumento aqui refe-
rido, destacando-se aquelas que di-
zem respeito, diretamente, à repar-
tição das responsabilidades entre o
Estado e os municípios. Inúmeras
dúvidas se instalaram, principalmente
entre os administradores municipais,
duplamente surpreendidos: primei-
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ro, com a retenção de uma parcela
significativa de suas receitas, equi-
valente a 15% de todos os recursos
provenientes de transferências; se-
gundo, com o desencadeamento,
pelo governo estadual, do processo
de  municipalização do ensino fun-
damental. Esse processo prevê a
atribuição, ao  município,  de maio-
res responsabilidades pela oferta e
manutenção do ensino público obri-
gatório, concentrando-se o Estado
progressivamente na expansão da
oferta da escola de nível médio.

Ainda que a legislação não faça
referência explícita à
municipalização, preferindo a LDB a
expressão �regime de colaboração�
entre Estados e municípios, a inter-
pretação da �lei do fundo� acaba por
induzi-la, considerando-se que o
retorno dos recursos retidos será
proporcional ao número dos alunos
mantidos em cada uma das redes de

ensino.
Interpretações e posicionamentos

conflitantes, temores dos dirigentes
municipais e incertezas dos profissi-
onais de ensino quanto à sua situação
funcional em face das mudanças
pretendidas revelaram a necessida-
de de se promover um amplo debate
público em que todas as partes
interessadas  fossem trazidas à dis-
cussão, aberta à participação de toda
a comunidade educacional.

Esse objetivo norteou a organiza-
ção do fórum �Educação sob a Nova
Legislação�, que a Assembléia
Legislativa realizou nos dias 16 e 17
de outubro passado, com o
envolvimento da Secretaria de Esta-
do da Educação, da  Federação Mi-
neira de Associações Microrregionais
de Municípios (Femam), da União
dos Dirigentes Municipais de Educa-
ção (Undime) e do SindUte, repre-
sentando os servidores da rede esta-

dual de ensino, além de pais de
alunos e de quantos, direta ou indi-
retamente, estivessem interessados
na discussão do tema.

O fórum foi aberto pelo presi-
dente da Assembléia, deputado
Romeu Queiroz, que destacou a
importância do município na federa-
ção brasileira, passando a palavra ao
primeiro expositor, o professor João
Monlevade, presidente do Conselho
Nacional de Educação.

Monlevade falou da impossibili-
dade de se alcançar o desenvolvi-
mento sociocultural esperado sem
que seja dada prioridade ao ensino
público e gratuito de qualidade,
apontando como aspecto positivo da
nova legislação a criação dos siste-
mas municipais de educação, que
significariam, para ele, tanto o forta-
lecimento do ensino nos municípios
quanto a concretização de autono-
mia local no setor. O ponto crítico do
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Fundão, conforme seu ponto de vista,
estaria no baixo valor médio por aluno
estabelecido pelo governo federal,
que, para ele, está diretamente relaci-
onado à constante e progressiva
�desresponsabilização� das adminis-
trações federais para com a educação
básica, com repercussão direta na
qualidade do ensino oferecido.

A exposição seguinte ficou a
cargo da professora Glaura Vasquez,
do Conselho Estadual de Educação,
que demonstrou uma expectativa
positiva com relação ao momento
educacional por que passa o País, em
que se percebe, pela primeira vez,
a tendência para um processo de
descentralização e desregula-
mentação, abrindo espaço para a
ação criativa e a iniciativa do profes-
sor e dando ao aluno novas oportu-
nidades, em que suas experiências e
seu conhecimento obtido fora da
educação formal sejam aprovei-
tados.

Nesse contexto, são atribuídas
maiores competências pedagógicas
e administrativas à escola e à comu-
nidade, que se tornam responsáveis
por suas propostas pedagógicas.

A palestrante explicou, ainda, o
funcionamento do fundo como me-
canismo de redistribuição de receita,
dando exemplos de municípios que
teriam a ganhar ou a perder recursos
e de como evitar ou minimizar as
perdas, e lembrou que a
municipalização oferece diversas
possibilidades, ou seja, pode ser
assumida em graus diferentes, de
acordo com a realidade de cada
município.

O secretário de Estado da Educa-
ção, João Batista dos Mares Guia,
enfatizou, em sua palestra, a política
educacional do Estado, na qual a
municipalização do ensino funda-
mental é colocada como condição
para a viabilização de outras metas,
na medida em que seriam liberados
recursos a serem destinados, princi-
palmente, à expansão do ensino
médio,  prioridade do atual governo.

Os demais componentes da mesa
também expuseram suas interpreta-
ções do tema, enfocando os aspectos
que lhes diziam respeito mais dire-
tamente, tendo havido intensa parti-
cipação dos deputados e das pessoas
presentes no Plenário.

No encerramento, foram apre-
sentadas sugestões com vistas ao
aperfeiçoamento do projeto de lei
de autoria do deputado Gilmar Ma-
chado que define normas gerais para
o processo de municipalização.

Pela análise dessas sugestões,
pôde-se comprovar que as princi-
pais dificuldades para a
implementação da municipalização
estão concentradas em três grupos:
aquelas que dizem respeito às ques-
tões patrimoniais, como os procedi-
mentos a serem adotados na aliena-
ção de bens do Estado para os
municípios; as de natureza financei-
ra, em que se destacam os aspectos
relacionados com as despesas a se-
rem assumidas pelos municípios,
basicamente com a manutenção de

uma rede escolar ampliada, sem que
se tenha uma idéia clara dos custos
atuais e futuros que estariam sendo
absorvidos, sobretudo no tocante aos
gastos com o pessoal; finalmente, a
questão mais complexa e de reper-
cussões mais amplas, que é a relativa
à situação funcional de professores
e demais pessoas a serem atingidas
pela medida.

Nisso estará, certamente, confor-
me ficou demonstrado, a grande
dificuldade para a implementação
das novas regras, pois se estará
alterando a vida profissional e pes-
soal de um grande contingente de
servidores que, historicamente, já
vem contabilizando significativas
perdas.

O evento repercutiu em todo o
Estado, conforme se constatou pelas
inúmeras solicitações dirigidas à
Assembléia para que fosse repetido,
uma vez que, em vista das limitações
de espaço, muitos interessados não
puderam estar presentes.

Diante dos apelos recebidos, e na
impossibilidade de se atender a to-
dos, a solução encontrada foi a rea-
lização de uma teleconferência so-
bre o mesmo assunto, levando aos
interessados, nos locais que rece-
bem imagem por satélite, as infor-
mações e os esclarecimentos dese-
jados.

Em síntese, do que foi dito e
discutido, chegou-se a algumas res-
postas, mas permanecem dúvidas
que só deverão ser resolvidas no
processo de implementação das
novas regras, quando os procedi-
mentos adotados na sua
operacionalização se tornarem roti-
neiros.

Sendo a realidade de cada muni-
cípio única, não há como se pensar
em sugestões aplicáveis a todos, a
não ser uma recomendação: que
cada qual avalie com bastante caute-
la as próprias condições, bem como
as cláusulas do convênio a ser firma-
do com o Estado, caso opte pela
municipalização. n
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