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conquistas da educação devem ser

amp l i adas

Apesar dos avanços da legislação e da

ampliação das vagas e investimentos no ensino

fundamental, a evasão escolar e a ausência injustificada

continuam sendo desafios para a Educação em Minas Gerais.

As políticas públicas em educação, em particular as que se referem

ao apoio ao estudante, devem ser mantidas e aprimoradas, com o

envolvimento de todos os entes estatais. Há, ainda, um novo problema a ser

enfrentado: implementar qualidade às escolas, a fim de que elas

transmitam, de fato, conhecimentos e contribuam para a

construção da cidadania.

análise setorial
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De todas as aspirações que levam a marca verdadeira de um impera-

tivo nacional, nenhuma existe que possa sobrelevar em importância a da

educação das massas. Há um ideário consensual que paira sobre a Na-

ção: enquanto não se disseminarem escolas, escolas e mais escolas por

todos os recantos do País, enquanto todas as crianças e os adolescentes

não obtiverem instrução e educação, seremos um povo deficitário. É, sem

dúvida, na educação que se vislumbra um caminho para a solução definiti-

va dos mais graves problemas sociais que afligem nossa sociedade. As-

sim, o acompanhamento da política educacional e a discussão das políti-

cas públicas em educação constituem dever de exercício da cidadania.

Antes de iniciarmos nossas considerações sobre a educação no Esta-

do de Minas Gerais, no período entre 1998 e 2001, importa ressaltar os

três estágios imprescindíveis para que se possa proceder à avaliação de

uma política pública:

�  estudo das disposições constitucionais e legais que a amparam;

�  análise da repercussão daquelas normas no seu planejamento e na

sua aplicabilidade;

�  verificação dos dados de sua operacionalização e execução pelo

Poder Executivo.

Somente depois de ultrapassados esses estágios, é possível inferirem-

se indicadores de eficácia ou não das políticas realizadas. Por isso, o breve

traçado que delinearemos a seguir tentará vencer resumidamente essas

três etapas, tomando como ponto de partida a conjuntura histórico-cons-

titucional-legal em que se inserem as políticas em vigor, ressaltando o

tema do financiamento da educação, uma vez que só é possível atender

às necessidades sociais com recursos suficientes para tal.

Inicialmente, cumpre verificar que a Constituição de 1988, conhecida

como Constituição-Cidadã, procurou garantir avanços significativos no pla-

no dos direitos essenciais do cidadão e no plano social. Como se observa

no artigo 205, que prevê ser a educação direito de todos e dever do

Estado e da família, o enfoque em educação tornou-se ponto basilar.

Garantiu-se expressamente a universalidade e gratuidade do ensino fun-

damental, passando a educação, assim, a direito público subjetivo � aqui

entendido como a faculdade de o seu cumprimento pelo Estado poder ser

exigido pelo cidadão. A Carta mineira de 1989 acatou os princípios da
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Constituição da República relativos à educação, consolidando-os em

seus artigos 195 a 206. Assim, nos anos 90, a  política educacional

rearticulou-se em novos rumos, sendo que a maior mudança decor-

reu da descentralização da gestão dos recursos educacionais, em

particular do ensino fundamental.

Internamente, o País instava, há muito, por mudanças na área

educacional, diante dos recorrentes diagnósticos de altos índices de

analfabetismo, de indicadores de falta de vagas e de baixas taxas de

conclusão do ensino fundamental.  Ao mesmo tempo, a questão brasi-

leira das políticas públicas em educação passou a ser incluída nas con-

ferências internacionais, tendo o País enviado delegatários a fóruns

mundiais e regionais, como a Conferência Mundial de Educação para

Todos de Jomtien, na Tailândia (1990) e a  Conferência da Cúpula de

Nova Délhi, na Índia (1993). A posição mundial apontava, com ênfase

especial, para a modernização da América Latina na gestão educacio-

nal, comprometendo-se os países signatários a acatar as diretrizes

apresentadas.

Em 1996, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda Consti-

tucional nº 14, que introduziu alterações substanciais nas normas que

regem a organização e o financiamento da educação nacional, desta-

cando-se a criação, no âmbito de cada estado, do Fundo de Manuten-

ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do

Magistério (Fundef). A emenda solidificou ainda a obrigação de esta-

dos e municípios no cumprimento das disposições relativas à vinculação

de 25% das receitas e impostos � incluídas as transferências � para a

manutenção e o desenvolvimento do ensino, além de instituir a

subvinculação de 15% daqueles recursos para o ensino fundamental,

como pode ser observado no esquema a seguir:

Financiamento da educação

Receita resultante de
impostos, compreendida a
proveniente de
transferências

25% para educação

60% dos 25%
15%      ensino fundamental

9% = remuneração dos profissionais da educação
6% = outras despesas

40% dos 25%
10%      outros níveis de ensino/outras ações

Ù ÙÙ
ñ

ñ
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Ainda em 1996, perseguindo aquele mesmo rumo de modernidade,

foi finalmente editada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(Lei nº 9.394, de 1996), que, concluída após oito anos de extensas

discussões, buscou atender às mais profundas aspirações nacionais.

Consubstanciada em um caráter mais flexível, a nova LDB acatou aquele

antigo anseio da sociedade quanto à descentralização de ações, tanto

na execução dos projetos político-pedagógicos como na responsabili-

dade dos entes federativos em relação aos níveis de ensino. A LDB

atendeu aos princípios estabelecidos na Constituição, ao consolidar,

sob o regime de colaboração, um efetivo impulso na delimitação de

atribuições, determinando aos municípios que oferecessem a educa-

ção infantil e, com prioridade, o ensino fundamental e aos estados que

assegurassem o ensino fundamental e oferecessem, com prioridade,

o ensino médio. A LDB entrou em vigência com a sua publicação (de-

zembro/1996) e instituiu um marco: a década da educação, a iniciar-

se um ano a partir daquela data.

Quanto ao Fundef, foi instituído e regulamentado pela Lei nº 9.424,

de 1996, e pelo Decreto nº 2.264, de 1997, tendo a sua efetiva im-

plantação ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1998.  Importa ressal-

Aplicação da receita
em educação � 25%

(impostos/transferências)

Manutenção e
desenvolvimento do

ensino (MDE)

Manutenção e
desenvolvimento do ensino

fundamental (Fundef)

ICMS 10% 15%

FPE/FPM 10% 15%

IPI/Exportações 10% 15%

Lei Kandir 10% 15%

ITR 25% �

IPVA 25% �

IRRF 25% �

IPTU 25% �

ITBI 25% �

Dívida ativa de impostos 25% �

Fonte adicional de  financiamento do ensino fundamental = Quota-Parte do Salário Educação (QESE)
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tar algumas importantes mudanças pós-implantação do Fundef. O fun-

do não propôs novas fontes de recursos para a educação, mas esta-

beleceu uma redistribuição e realocação de parte dos recursos que

estados e municípios já eram obrigados a aplicar no ensino fundamen-

tal. Caracterizado por ser um fundo de natureza contábil, implantou

grande avanço no sistema de  partilha de recursos entre os entes

estatais, de acordo com o número de alunos atendidos em cada rede

de ensino, eliminando qualquer interferência burocrática para a libera-

ção da verba destinada à educação.

A descentralização configura uma grande conquista, pois condiciona

a que se evitem os desvios de recursos e a morosidade de processos

na liberação de verbas. Além disso, o instituto da descentralização

inaugurou um novo tipo de controle: o controle social de recursos, por

meio de conselhos e colegiados. O controle social não substitui nem

exclui os controles externo e interno, a cargo dos Poderes Legislativos,

do Tribunal de Contas e do próprio governo federal. Mas a ação

fiscalizadora direta da comunidade tornou-se instrumento de funda-

mental valia, em especial para a observância de que os recursos des-

tinados diretamente aos municípios e às escolas sejam utilizados para

os fins preestabelecidos. São, portanto, indiscutíveis os ganhos que a

descentralização fiscal proporciona, com transferências de recursos

mediante créditos automáticos, como ocorre com o Fundef, em que

pese a existência de alguns problemas, como o que destacamos a

seguir.

O que ocorre com o Fundef  � no que concerne aos estados � é

que, na prática, para alguns significou aumento de recursos, mas,

para outros, perda de receitas. Isso se deve ao fato de que, em algu-

mas unidades federadas, os recursos que retornam para aplicação

na rede estadual de ensino são menores do que aqueles que o estado

transfere ao Fundef. Em outras palavras, a constituição do fundo é de

responsabilidade de cada ente da Federação (subvinculação de 15%

de impostos e transferências). Entretanto, o montante que retorna ao

estado é definido em função do número de alunos atendidos � confor-

me  censo escolar realizado pelo MEC � e do valor mínimo aluno/ano

fixado pela União.

Observem-se os dados da Secretaria da Educação de Minas Ge-

rais, constantes de relatórios do Tribunal de Contas:
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A legislação dispõe que, nos estados onde o valor per capita

(razão entre o montante de recursos do Fundef no estado e o total de

alunos do ensino das redes estaduais e municipais) for inferior ao valor

mínimo nacional aluno/ano, deve a União complementar a diferença.

No entanto, se o valor mínimo por aluno/ano for fixado aquém do

devido, há uma substancial perda de receita.

Realmente controvertida é essa questão do valor mínimo por alu-

no/ano, que deve ser fixado, anualmente, por decreto do presidente

da República. A Lei nº 9.424, de 1996, estabelece os critérios para

que a União fixe aquele valor mínimo. Entretanto, conforme declara-

ções do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundef,

em Minas Gerais e em outros estados, a legislação não tem sido cum-

prida pela União, ficando estados e municípios prejudicados, conforme

se depreende dos números acima (segundo quadro).

Apesar de todos os senões, reafirmamos que a descentralização é

um ganho indiscutível para qualquer processo de transferência de re-

cursos. Apenas deve ser aperfeiçoada em sua execução.

Ano
Recursos repassados
pelo Estado ao Fundo

(R$)

Valores recebidos pelo
Estado conforme nº de

matrículas

Diferença

(R$)

Diferença
 percentual

1999 887.759.558,31 842.470.504,63 45.289.053,68 -5,10%

2000 1.034.656.390,76 976.170.018,29 58.486.372,47 -5,66%

2001 1.238.504.597,75 1.087.994.302,99 150.510.294,76 -12,15%

Fonte: Relatórios Técnicos do Tribunal de Contas

Ano

Per capita � MG

1ª a 4ª séries

SEE � (R$)

Per capita � MG

5ª a 8ª séries

ed. especial � SEE

Fixado pela  União

1ª a 4ª séries

(R$)

Fixado pela União

5ª a 8ª séries

ed. especial

Perda de Receita

(nº de matrículas x
diferença) � (R$)

1998 354,22 354,22 315,00 315,00

1999 389,75 389,75 315,00 315,00

2000 451,71 474,30 333,00 349,65

(662.564.897)

Fonte: Relatórios Técnicos Anuais de Prestação de Contas do governador do Estado, elaborados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais
Fonte primária: Conselho de Acompanhamento do Fundef �  relatório de recursos do Fundef �  2000 (Decretos nºs 2.935, de
1999, 3.326, de 1999 e 3.742, de 2001)



REVISTA DO LEGISLATIVO136

Conjugada com a questão da descentralização, ousamos interpre-

tar que, de todas as alterações implementadas a partir dos anos 90,

foi a municipalização em larga escala de escolas/turmas do ensino

fundamental � ocorrida principalmente em virtude da implantação do

Fundef � a mudança mais significativa do período. A análise da eficácia

do processo de municipalização é, neste momento, tema da maior

relevância, em especial em nosso estado, uma vez que grande parte

dos convênios de municipalização, realizados entre o Estado e as pre-

feituras, tem seu ponto limite em 2003.

De acordo com os censos educacionais do biênio 97/98, verificou-

se considerável aumento da matrícula no ensino fundamental, sob a

responsabilidade das redes municipais, uma vez que, naquele primeiro

momento de implantação do Fundef, grande parte dos municípios inte-

ressou-se em assumir a maior quantidade possível de matrículas. Mi-

nas Gerais efetivou, ao longo de 1998, a municipalização de 414.070

alunos em 684 municípios, por meio de convênios que totalizaram

R$161.749.871,49. Para se ter uma visão mais nítida dos efeitos da

municipalização, torna-se imprescindível analisar, inicialmente, a evolu-

ção das matrículas no ensino fundamental em todas as redes de ensi-

no, como se vê no quadro abaixo.

Constata-se um decréscimo de mais de 15% nas matrículas dos

estabelecimentos estaduais em 1998 e um contínuo decréscimo

médio de aproximadamente 5% nos anos seguintes. As matrículas

municipais cresceram 64,28% em 1998, mantendo certa estabilida-

de nos anos posteriores.

Evolução das matrículas � ensino fundamental regular

Federal Estadual Municipal Privada

Ano Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

1997 2.705 1,88 2.558.189 0,31 910.650 8,04 200.863 -4.77

1998 2.251 -16,78 2.161.575 -15,50 1.495.983 64,28 197.744 -1,55

1999 3.108 38,07 2.062.693 -4,57 1.505.666 0,65 201.780 2,04

2000 3.138 0,97 1.916.245 -7,10 1.507.484 0,12 203.657 0,93

2001 3.086 -1,66 1.822.179 -4,91 1.492.667 -0,98 213.405 4,79

Fonte: SEE/MG/APC/CPRO
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A partir de 1999, a redução da matrícula se explica pela

implementação, por parte da Secretaria da Educação, de programas

de correção do fluxo escolar, como o �Acertando o Passo�, e pela

transferência de alunos para o ensino médio. Quanto às matrículas do

ensino médio, chama atenção o ano de 2001, quando houve um de-

créscimo geral de matrículas em todas as redes, conforme se verifica

no quadro abaixo.

Como se depreende dos dados apresentados, houve o cumpri-

mento da meta de expansão de vagas, em especial no atendimento da

determinação de universalização do ensino fundamental.

Por outro lado, o Estado aplicou em educação, no período,

percentuais superiores aos 25% � mínimo constitucional exigido. No

que tange ao ensino fundamental, os percentuais aplicados supera-

ram de forma  significativa o mínimo constitucional exigido (veja quadro

na página seguinte).

Não obstante essa consistente aplicação dos recursos disponíveis

e a ampliação das vagas do ensino fundamental, nem todos os proble-

mas foram resolvidos. Os mais conceituados analistas da política edu-

cacional brasileira afirmam que � apesar de, no final dos anos 90, o

acesso ao ensino fundamental ter praticamente se universalizado (con-

forme se verifica dos dados apresentados), e os estados e municípios,

em sua grande maioria, terem cumprido as disposições quanto à apli-

cação mínima em educação � outras questões continuaram a persis-

tir, como os elevados índices de evasão escolar e de ausência

injustificada. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educa-

Evolução das matrículas � ensino médio regular

Federal Estadual Municipal Privada

Ano Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

Matrícula
efetiva

Incremento
anual (%)

1997 13.078 18,78 468.872 18,82 67.270 9,59 111.355 1,17

1998 15.426 17,95 553.172 17,98 50.373 -25,12 109.480 -1,68

1999 14.728 -4,52 738.321 33,47 39.300 -21.98 111.356 1,71

2000 13.426 -8,84 843.018 14,18 30.817 -21.59 105.748 -5,04

2001 11.202 -16,56 819.190 -2,83 27.556 -10,58 101.976 -3,57

Fonte: SEE/MG/APC/CPRO
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cionais do MEC (Inep), a taxa de evasão escolar em Minas Gerais, que

era de 4,9% em 1995/1996, passou a ser de 6,3% em 1999/2000.

O Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado de Minas Gerais

para o quadriênio 2000/2003, aprovado pela Lei nº 13.472, de 18

de janeiro de 2000, reconheceu essa variável de forma contundente,

ao determinar, entre os objetivos do Poder Executivo na área educa-

cional: �Garantir o ingresso e a permanência do aluno na escola, espe-

cialmente no ensino fundamental, desenvolvendo ações amplas de

combate à evasão escolar e à exclusão social e promovendo o retorno

à escola daqueles que dela se afastarem sem justificativa�.

Ao tentar identificar as causas desse e de outros problemas rema-

nescentes, muitos fatores poderiam ser considerados. A própria Car-

ta de 1988, além de insculpir, entre os princípios, a igualdade de con-

dições e a permanência na escola, já reconhecera um dos aspectos

mais relevantes, externos ao ensino: a necessidade de programas de

apoio aos estudantes. Com efeito, a realidade das múltiplas carências

da população exige não apenas a garantia de vagas e a destinação de

recursos para pagamento dos professores e da manutenção do ensi-

no, mas também a adoção de medidas que assegurem a permanên-

cia dos estudantes nos bancos escolares. Se o aluno não tem do que

Despesas executadas com a manutenção e desenvolvimento do ensino

1998 (R$) 1999 (R$) 2000 (R$) 2001 (R$)

Aplicação mínima constitucional/legal na manutenção e
desenvolvimento do ensino  (25%) 1.449.767.100,99 1.599.089.326,71 1.893.773.889,90 2.243.117.169,50

Despesa executada com a manutenção e o
desenvolvimento  do ensino 2.691.462.854,15 2.563.717.028,77 2.841.877.000,81 3.105.302.626,41

Percentual de aplicação na manutenção e no
desenvolvimento do ensino 46,41% 40,08% 37,52% 34,61%

Aplicação mínima constitucional/legal no ensino
fundamental (60% dos 25%) 869.860.260,59 959.453.596,02 1.136.264.333,94 1.345.870.301,70

Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental 1.334.274.850,67 1.203.589.645,87 1.394.392.850,30 1.401.848,446,26

Percentual de aplicação na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental 92,03% 75,27 73,63% 62,50%

Fonte: Relatórios Técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais �  Prestação de Contas do governador, de 1998 a 2001
Fonte primária:  orçamento fiscal / armazém SIAFI
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se alimentar, apresenta problemas de saúde, não tem como chegar

até a escola, não pode adquirir material didático ou precisa ajudar no

sustento da família, o índice de evasão e de faltas injustificadas será

evidentemente expressivo. Indiscutível, portanto, o grau de importân-

cia das políticas públicas complementares de assistência aos

educandos.

O órgão responsável por dar cumprimento à exigência constitucio-

nal de apoio ao estudante do ensino fundamental é, no plano federal, o

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  Vinculado

ao Ministério da Educação, o FNDE é a segunda maior autarquia do

País em orçamento, responsável pela captação de recursos financei-

ros para o desenvolvimento de programas que visam à universalização

do ensino e à melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendiza-

gem.  Os recursos são canalizados para governos estaduais, prefeitu-

ras e organizações não-governamentais, para atendimento às esco-

las públicas do ensino fundamental das redes estaduais e municipais.

Os principais programas financiados e executados pelo FNDE são o

Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional do

Livro Didático, o Programa Dinheiro Direto na Escola, o Programa Na-

cional de Transporte Escolar e o Programa de Garantia de Renda

Mínima (Bolsa-Escola).

O Programa Nacional de Alimentação Escolar teve, em seu proces-

so de descentralização, uma primeira fase de estadualização. Posteri-

ormente, foi intensificada a adesão dos municípios. O processo

descentralizador dos recursos da merenda foi iniciado em 1994 e

aprofundado nos anos seguintes, observados os seguintes critérios:

a) recursos proporcionais ao número de alunos matriculados (atual-

mente, o valor per capita/dia da alimentação escolar é de R$ 0,13

para os alunos do ensino fundamental e R$ 0,06 para os do pré-

escolar);

b) implantação de Conselhos Alimentares nos municípios;

c) cardápios elaborados conforme hábitos alimentares locais, com

preferência para alimentos in natura, objetivando garantir a cada

estudante pelo menos uma refeição diária com 15% das necessida-

des proteico-calóricas (350 quilocalorias e 9 gramas de proteína por

refeição).

Programa Nacional de

Alimentação Escolar
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Minas Gerais mereceu destaque em diversos relatórios oficiais por

inaugurar um modelo de descentralização mais específico, a

�escolarização da merenda�, ou seja, o repasse dos recursos direta-

mente às caixas escolares. A partir de convênios e de prestação de

contas, as unidades escolares passaram a se responsabilizar por todo

o processo: aquisição, armazenamento, preparo e distribuição dos

alimentos. Sob a fiscalização e orientação técnica da Secretaria da

Educação, foi estimulado o controle social pelos colegiados das esco-

las, tanto para o gerenciamento dos recursos quanto para a formula-

ção de cardápios e o controle de qualidade, higiene, conservação e

manipulação de alimentos. A fiscalização da aplicação dos recursos do

programa é de competência do Tribunal de Contas da União, do FNDE

e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

O PNTE consiste no repasse de recursos a prefeituras e organiza-

ções não-governamentais para financiamento do transporte escolar

de alunos que residam em lugares distantes dos centros urbanos,

especialmente no meio rural, com a contrapartida de 1% do valor total

do projeto. Segundo dados do MEC, de 1995 a 2000, foram

despendidos R$ 191,7 milhões no País e atendidos 4 mil municípios.

Apesar de o montante ser significativo, verifica-se que o PNTE não

resolve, por si só, o problema do transporte, uma vez que o programa

não é universal e há limitação de verbas.

Considerando que uma política pública voltada para o transporte

escolar é de vital importância para garantir a permanência do aluno na

escola, quais são as alternativas dos municípios?

a) inscrever-se no PNTE/FNDE � nesse caso, o transporte poderá

atender a escolas municipais e estaduais;

b) aplicar  parte da verba do Fundef � nesse caso, exclusiva para

alunos da rede municipal;

c) destinar ao transporte escolar parte dos recursos que o municí-

pio tem obrigação de aplicar em educação (mínimo constitucional);

d) utilizar recursos da quota estadual do salário-educação (QESE).

Quanto à utilização de outros recursos para o transporte escolar,

enumerados acima, temos a explicitar que a LDB, em seu artigo 70,

inclui o programa de transporte escolar no rol das despesas que po-

dem ser efetuadas a título de manutenção e desenvolvimento do ensi-

Programa Nacional de

Transporte Escolar

(PNTE)
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no. Assim, o município pode empregar parte daqueles recursos para o

transporte escolar. É possível, também, que o município empregue

parte dos recursos do Fundef para transporte, já que 40% daqueles

recursos (6% dos 15% subvinculados) destinam-se a despesas com

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Os outros 60%

dos recursos (9% dos 15% subvinculados) têm necessariamente que

ser destinados à remuneração dos profissionais da educação. No que

concerne à quota estadual do salário-educação, é preciso analisar

que, ao acompanhar o processo de municipalização progressiva do

ensino fundamental, era natural que ela viesse a ser compartilhada

entre o Estado e seus municípios, o que em Minas Gerais passou a ser

realidade concreta com a vigência da Lei nº 13.458, de 12 de janeiro

de 2000.  A  lei previu a seguinte distribuição de recursos:

a) 30% para livre destinação pelo Estado para programas voltados

ao ensino fundamental;

b) 50% distribuídos proporcionalmente ao número de matrículas

no Estado e nos municípios;

c) 20% para programas comuns às redes estadual e municipal,

aprovados por acordo entre a Secretaria da Educação e a União Na-

cional dos Dirigentes Municipais da Educação.

As resoluções conjuntas têm dado destaque à questão do trans-

porte escolar. A Resolução nº 7, de 2001, por exemplo, destinou até

17% dos 20% dos programas comuns às redes para aquisição e re-

forma de veículos para transporte escolar.

Ao estudar a questão do transporte escolar em Minas Gerais, es-

barra-se na seguinte situação: cada município caracteriza uma realida-

de particular.  Vários fatores interferem nesse formato peculiar,  inclu-

ída a proporção entre o número de escolas estaduais e municipais à

disposição da comunidade e sua localização. Apesar do crescente e

significativo processo da municipalização, a presença do Estado no ofe-

recimento do ensino fundamental � em especial no 2º ciclo, 5ª a 8ª

séries � ainda é muito relevante. Por outra parte, as escolas localiza-

das na zona rural são, em sua esmagadora maioria, municipais.  É o

que se verifica nos quadros da página seguinte.

É inquestionável que o ideal seria que o Estado pudesse assumir o

transporte dos alunos de sua rede, pois muitos municípios, ao custea-

rem o transporte escolar das redes municipal e estadual, vêem-se na
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contingência de assumirem encargos além de suas possibilidades. Por

outro lado, inúmeros municípios conseguem com tranqüilidade incluir

um programa de transporte escolar de qualidade dentro dos 25%

obrigatoriamente destinados à educação.

Assim sendo, diante das diversidades regionais do Estado, uma

resposta imediata para o problema do transporte escolar talvez esteja

na parceria entre os entes estatais, particularmente entre o Estado e

os municípios, em especial pela contrapartida. O próprio texto da LDB,

em seu artigo 11, estabelece: �Os Estados incumbir-se-ão de definir,

com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino funda-

mental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das res-

ponsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recur-

sos financeiros disponíveis.�

A Unesco decidiu transformar o programa brasileiro Bolsa-Escola

em exemplo para todos os países em desenvolvimento. O represen-

tante da Unesco no Brasil, Jorge Wethein, disse que o Bolsa-Escola �

programa pelo qual o governo dá uma complementação em dinheiro

Programa de Garantia
de Renda Mínima

(Bolsa-Escola)

Estabelecimentos de ensino por dependência administrativa � MG

Ensino fundamental Ensino médio

Federal 5 23

Estadual 3.610 1.514

Municipal 8.969 93

Privada 1.151 580

Total 13.735 2.210

Fonte: INEP/sinopses estatísticas

Estabelecimentos de ensino localizados na zona rural � MG

Ensino fundamental Ensino médio

Federal � 7
Estadual 637 22
Municipal 6.516 11
Privada 11 3

Total 7.164 43
Fonte: INEP/sinopses estatísticas
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para famílias pobres que mantiverem seus filhos na escola � �é exce-

lente estratégia para a inclusão de crianças carentes no sistema edu-

cacional.�

O Bolsa-Escola é, na verdade, um programa social de garantia de

renda mínima vinculado à educação (vide Lei Federal nº 10.291, de

2002). Seu objetivo primordial é combater o trabalho infantil e a ex-

clusão social e retirar crianças e adolescentes da situação de risco

social, assegurando a permanência delas na escola. No plano fede-

ral, a principal fonte de recursos do programa é o Fundo de Combate

e Erradicação da Pobreza, e a principal fonte financeira, a CPMF. O

programa, gerenciado pela Secretaria do Programa Nacional de

Bolsa-Escola do MEC, sofreu uma série de inovações nos últimos

dois anos e visa estender sua atuação, especialmente para aque-

les municípios que têm os mais baixos Índices de Desenvolvimento

Humano (IDH).

Em Minas Gerais, em março de 1999, foi instituído, pelo Decreto

nº 40.327, o Programa Bolsa Familiar para a Educação � Bolsa-Escola �,

coordenado pela Secretaria da Educação e financiado por um Fundo

Bolsa-Escola, que seria instituído para esse fim. O programa começou

a ser implantado em 2000 na mesorregião do Vale do Jequitinhonha,

considerada área prioritária pelo governo. Segundo dados do Poder

Executivo, já estão sendo beneficiados pelo programa 51 municípios e

mais de 28 mil famílias. Em  junho de 2002, foi sancionada a Lei

nº 14.314.  Por se tratar de lei autorizativa, foi assinado, em novembro

passado, o Decreto nº 43.041, instituindo o programa nos termos

previstos na citada norma legal.

As vantagens do programa são evidentes. Além de evitar a evasão

escolar e as faltas injustificadas e reduzir a desigualdade social, o pro-

grama faz com que a família se envolva diretamente no aproveitamen-

to escolar dos estudantes. A comunidade também fica mais próxima

da escola, no exercício do controle social do programa.

Como se depreende do breve estudo aqui apresentado, é funda-

mental que se dê continuidade às políticas públicas em educação ora

em vigor, particularmente às que se referem ao apoio ao estudante.

Não obstante, há outros problemas extremamente comprometedo-

res, que precisam ser enfrentados de imediato. Em 2000, os alunos

Novos desafios
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brasileiros de 15 anos ficaram em último lugar, entre 32 países, em

capacidade de ler e escrever, segundo avaliação internacional da

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),

Paris.

Os últimos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),

realizado pelo Inep, que consiste em prova aplicada aos que concluem

o ensino médio, demonstraram que 74% dos estudantes avaliados

obtiveram rendimento escolar insuficiente ou regular.  É a menor mé-

dia desde 1998, quando o Enem foi instituído. Em Minas Gerais, os úl-

timos resultados do Sistema Mineiro de Avaliação de Educação Pública

(Simave) também foram alarmantes. Mais de 500 mil alunos participa-

ram da avaliação no Estado, e o resultado mais preocupante se refere

aos concluintes do ensino médio. Um teste aplicado pela Fundação

Carlos Chagas em 52 municípios de 25 estados mostrou que os co-

nhecimentos dos professores são próximos do esperado para alunos

de 4ª série.

Esses dados, associados à terrível constatação advinda de recente

pesquisa da Unesco quanto à questão da violência e do uso de armas

e drogas nas escolas públicas, são os indicadores do novo desafio que

a política educacional tem que vencer daqui para diante: implementar

qualidade às escolas.

Conclui-se que, se é imprescindível que se coloquem todas as crian-

ças e os adolescentes na escola, é também indispensável que essa

escola seja de qualidade. Qualidade que se desdobra em duas verten-

tes: transmitir conhecimentos e despertar a consciência. Uma das

responsabilidades mais sérias do poder público é desenvolver o apri-

moramento intelectual do povo. Para que o País atinja nível satisfatório

de desenvolvimento, é preciso que a escola abra para a juventude as

portas do futuro, na multiplicidade das ciências, das letras e das artes

e no eficaz desempenho do binônio ensino-aprendizagem. Mas é ainda

mais importante que a escola se transforme em agente plasmador de

consciência, construtor de cidadania.

A escola tem que se transmutar no ambiente de resgate dos valo-

res que sustentam a própria sociedade e ser capaz de fornecer instru-

ção e formação educativa, em que se valorizem, acima de tudo, o plano

ético e os valores fundamentais que devem nortear a convivência soci-

al: respeito, justiça e eqüidade.  Esse, o grande desafio!
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Nota

* A Emenda Constitucional nº 14 introduziu também, como fonte adicional de

financiamento do ensino fundamental público, a contribuição social do salá-

rio-educação.  Proveniente da contribuição social das empresas vinculadas

à Previdência Social, o salário-educação corresponde a 2,5% sobre o total

da remuneração paga aos empregados durante o mês.  O montante arre-

cadado � deduzido 1% para a previdência � é distribuído em quotas: um

terço correspondente à quota federal (destinada ao FNDE) e dois terços

correspondentes às quotas estaduais (QESE).
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