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É grilve o quadro educacional brasileiro. Não obstante o
espírito e a letra da nova Constituição da República
consagrarem princípios da mais fundamental importância, a
educação no Brasil se encontra muito próxima do caos. A
escola pública está sucateada. As condições de trabalho e os
salários dos profissionais da área deterioram-se perigosamente.
Cada vez mais, a repsonsabilidade de bem educar vem sendo.
transferida para a iniciativa privada.

A vista desse quadro, e atenta às demandas da
comunidade, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
promoveu, dias 21, 22, 23 e 24 de outubro deste ano, o
seminário Educação - A Hora da Chamada, um espaço aberto
à reflexão, ao debate e à formulação de propostas em favor de
um novo projeto educaiconal para opaís. Inscreveram-se 882
pessoas, sendo 265 através de instituições e 617
individualmente. .

Ao lado da Assembléia Legislativa, partiCiparam
do planejamento, da escolha dos temas e debatedores, da
elaboração do regulamento e da definição de toda a dinâmica
do evento as seguintes instituições: Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG; Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais - PUC-MG; Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG; Associação dos Professores Públicos de
Minas Gerais - APPMG; Sindicato dos Professores do Estado
de Minas Gerais - SINPRO; Sindicato Único dos Trabalhadores
em Educação de Minas Gerais - SINDUTE; Fundação João
Pinheiro - FJP; Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de
Minas Gerais - SINEPE; Pastoral da Educação da CNBB;
Secretaria de Estado da Educação - SEE-MG; Secretaria
Municipal de Educação - SMED-BH.

Os trabalhos desenvolvidos ao longo do seminário
tiveram como temas centrais: I - Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional; 11- Educação, Estado e Sociedade; 11I;-
Realidade da Educação em Minas Gerais.

Na sessão plenária de abertura, participaram:
como conferencista, a Deputada Federal Maria Luíza Fontenele;
como coordenador dos debates, o Deputado Estadual Simão
Pedro; e como debatedores, os Profs. Roberto Geraldo de
Paiva Domas, Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino do Estado de Minas Gerais, Ana Rosa Brito Gomes,
Secretaria de Assuntos Educacionais do Conselho Nacional
dos Trabalhadores de Ensino, Glaura Vasques de Miranda
(Faculdade de Educação/UFMG), e Wellington Teixeira Gomes,
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino.

Na manhã do dia 22, nas sessões de discussão em
grupo por subtema, com aparticipação das instituições inscritas,
produziram-se relatórios-síntese, na forma de propostas. Foram
discutidos, debatidos e aprovados os relatórios dos grupos
sobre os subtemas a seguir especificados:

Grupo 1-Integração entre os níveis educacionais.
Coordenadora: Pro" Lilian Maria Gardenal da Silva Pereira
(Administração Escolar da UFMG).

Grupo 2-Ensinos público e privado. Coordenador:
Prof. Carlos Roberto Jamil Cury (Faculdade de Educação/
UFMG).

Grupo 3 - Educação para o exercício do consumo
ou da cidadania? Coordenador: Prof. Neidson Rodrigues
(Faculdade de Educação/UFMG).

Na sessão plenária da tarde, cada coordenador
apresentou o relatório produzido na sessão da manhã.

Logo após, oSenador Fernando Henrique Cardoso
proferiu conferência sobre o tema "Educação, Estado e
Sociedade lO, e a sessão prosseguiu com a análise dos relatórios-
síntese produzidos. A coordenação dos trabalhos ficou a
cargo do Deputado Estadual Francisco Ramalho.

No dia 23/10/91, repetiu-se a dinâmica do dia
anterior, e foram discutidos, debatidos e aprovados os relatórios
dos seguintes subtemas:

Grupo 1 - Condição de trabalho, qualificação do
professor, política salarial e a democratização do sistema de
ensino. Coordenador: Prof. Luiz Soares Dulci (Língua
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Portuguesa).
Grupo 2 -Gestão dos recursos para a educação e

a descentralização do sistema. Coordenadora: Pro" Maria
Lis~a de Oliveira (Secretária Municipal de Educação, Belo
Honzonte). .

Grupo 3 -A questão da Universidade do Estado de
Minas Gerais. Coordenador: Prof. Aluísio Pimenta (Reitor da
UEMG).

A conferência sobre o tema "Realidade da
E~u~ção em Minas Gerais" foi proferida pelo Prof. Walfrido
SlIvmo ~os Mares Guia Neto, Secretário de Estado da
Educaçao. Como coordenador dos debates, atuou oDeputado
Estadual Antônio Fuzatto.

A partir de proposta elaborada pelos grupos de
tr~balho, a plenária final aprovou, dia 24/10, um documento-
smtese da~ discussões do seminário. A coordenação dos
tra.ba~hosfl~u sob a responsabilidade do Deputado Estadual
Cosslmo Feitas, Presidente da Comissão de Educação.

Na sessão plenária de encerramento foi feita a
entre!1a do Documento Final ao Deputado Romeu Queiroz,
Presidente da Assembléia Legislativa, que o encaminhou ao
Deputado Cóssimo Freitas, Presidente da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, para os devidos
desdobramentos junto às áreas legislativa e executiva.

Participaram na assessoria técnica do evento os
seguintes c,!nsultores da Assembléia Legislativa: Aurelino
Cayres Bonfim; Consuelo Tunes de Paula' Elcio Costa Moreira.
Francisco Mercedo Moreira; Marco A~rélio Gomes Lobo'.
Maria Elizabeth Gontijo Santos e Ricardo de Moura Faria. '

O documento final do seminário Educação - A
Hora da Chamada, que aqui reproduzimos, retrata a
consciência, as reflexões, as propostas e, sobretudo, o alerta
da comunidade educacional mineira.

A Equipe Técnica.
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GRUPO 1

Subteme: INTEGRAÇÃO ENTRE OS NíVEIS
EDUCACIONAIS

Coordenedora: Prol! Llllen Gerdenel de Silve
Perelre

Educação não se improvisa e é Impenoso que se
estabeleçam políticas de médio e longo prazos para a educação
capazes de:

a) orientá-Ia para objetivos de Interesse
coletivo,

b) sobreporem-se a Interesses emotivações
particulares.

Obviamente, tem-se aqUi uma questão complexa.
mas crucial, para o planejamento e o financiamento da educaçãb. A
adoção de estratégias visando ao médio e ao longo prazos é o único
meio de deixar de atender a demandas e contingências política~
imediatas, prática enraizada em nossas instituições e governos. E
preciso também revalorizar o aspecto central da escola a atividade
ensino-aprendizagem.

Metas a atingir:
a) o acesso de todas as crianças e jovens

em idade própria à escola e atendimento geral na pré-escola e no 22
grau;

b) redução dos indices de evasão e
repetência pelo aprimoramento do processo ensino-aprendizagem.

Propostas:
1 1 - assegurar políticas governamentais de

longo prazo, com equipes técnicas qualificadas que possam garantir
sua continuidade. A realização de uma proposta educaCional geral do
Estado depende mais da criação de espaços para o exercício da
liberdade da escola do que dos controles burocráticos tradiCionais, que
cerceiam essa liberdade. Assim, é preciso dar maior autonomia à
escola. ou seja, oferecer condições administrativas, pedagógicas e
financeiras para que cada uma delas encontre sua identidade e seja
capaz de desenvolver suas competências específicas. dentro de uma
proposta educacional geral;

1.2 -buscar mecanismos de ação que permitam
maior participação da sociedade civil organizada na escola Construir
a educação não é apenas construir escolas É necessáno assumir que
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os recursos gastos na manutenção e na melhoria são os investimentos
centrais na escola e apresentam altos retornos sociais e econômicos
em médio prazo

Nossa forma tradicional de buscar soluções imediatas
ou de curto prazo leva a uma oscilação constante de pri,oridades em
matéria de política educacional, que decorre de três ordens de razões
convergentes segundo Cunha (1991):

- o eleitoralismo, ou seja, a busca de políticas
educacionais que provoquem impacto capaz de se transformar em
votos;

o experimentalismo pedagógico, que vem do
entusiasmo com propostas sem base científica, anunciadas como
capazes de resolver os problemas educacionais e estendidas
apressadamente para o conjunto da rede;

a voluntariedade ideológica, isto é, tentar acabar com
os males da educação escolar e até da sociedade no curto prazo de
uma administração.

A busca de uma escola básica que enfatize
minimamente a eqüidade tem que enfrentar e superar esses problemas;

1.3 - definir as funções do 22 grau e o conseqüente desenho
do formato que essa rede deve tomar;

1 4 . ampliar a rede de escolas públicas de 22 grau;
1 5 . definir recursos para o financiamento do 22 grau e o

controle da comunidade sobre a aplicação dos recursos;
1.6 -melhorar aqualidade do ensino do22 grau considerando

suas relações com o mercado de trabalho, qualificação e valorização
do professor, e a estrutura de carreira que incentive e premie a docência
e a competênCia;

1.7 repensar e reorientar os cursos normais, com a
valorização do professor enquanto profissional;

1.8 . reanalizar e reorientar o estágio dos cursos normais,
visando na prática, ao treinamento eficaz do normalista e à erradicação
do analfabetismo:

1.9 -democratizar o acesso ao 32 grau, mediante amelhoria
da educação pública nos níveis anteriores;

1.10 . repensar o papel e a organização curricular das
faculdades de educação e das diversas licenciaturas;

1 11 . criar cursos noturnos de graduação, observando a
adequação dos cursos nortunos do 12, 22 e 32 graus à realidade da
clientela, sem prejuízo da finalidade de en~ino. valorizando e
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estimulando, até financeiramente. o profiSSional disposto a trabalhar no
turno da noite;

1.12 - enfatizar o papel do ensino do 32 grau enquanto
agência capaz de atuar na qualificação continuada dos quadros de
docentes e especialistas que atuam no ensino do 12 e 211 graus;

1.13 - solucionar os problemas de funcionamento da
universidade mediante sua constante avaliação crítica;

1.14 - valorizar e qualificar o corpo docente.
A busca da melhoria da qualidade e da produtividade

da escola depende de um elemento fundamental, que é o corpo
docente. Tem-se que encontrar mecanismos capazes de atrair para a
profissão de professor pessoas não só formalmente qualificadas, mas
talentosas. E aqui, sem sombra de dúvida, está a questão salarial. Mas
também épreciso encontrar mecanismos não burocráticos de ascensão
na carreira, capazes de estimular e premiar a melhor .performance" do
professor em sala de aula. Não se pode transformar a q~aJjficação
profissional em fetiche. Embora fundamental para garantir qualidade e
eficácia ao trabalho de ensino e aprendizagem, não deve ser o
elemento único de acesso na carreira, estabelecendo definitivamente
o salário do professor. A ela precisam ser articulados outros elementos
indicadores da .performance" do docente. Nesse sentido, é nece~sário
que se dê ênfase à capacitação de professores alfabetizadores e à pré-
escola, o que exige maior articulação entre diferentes níveis de ensino.

Ter presente a dimensão do valor do papel do profes-
sor significa estar consciente de que a execução de políticas
estabelecidas em nível central depende fundamentalmente da adesão
desses profissionais. Por melhor que seja a intenção dos formuladores
das propostas e seu desenho original, garantir sua implementação
exige esforço consciente para envolver as escolas e os professores na
realização daquele propósito; a alteração, contudo, das práticas
escolares exige nqvo perfil de profissional. Se os professores normalistas
ou licenciados continuam sendo formados com a perspectiva de
organização e metodologia pedagógica, bem como estrutura mental
tradicional, estaremos recriando as condições para a manutenção da
escola atual. Há, pois, necessidade de se alterarem os procedimentos
de formação dos docentes, com vistas a mudanças no cotidiano
escolar.

1.15 - valorizar e qualificar os trabalhadores técnicos e
administrativos do ensino;

1.16 - adotar medidas de apoio que garantam a plena
realização das atividades educacionais.

1.957



. _. A plena realização de qualquer ativl(:~ade Implica a
eXlstencl~ dos matenals necessários a sua execução Talvez a questão
do matenal e~colar (do aluno) e pedagógico (da escolp) possa ser vista
como o paradigma do nosso descompromisso com as funções principais
d~ es~la. No limite, prédios escolares podem ser improvisados, mas
nao ha co~~ se pensar em atividades efetivas de ensino-àprendizagem
sem a eXlstencla do professor e do material necessário a sua tarefa
Evidentemente. o livro didático está aqui. Mas ele é apenas u~
elemento dentre muitos outros essenciais ao ensino. E nem o livro
no~s~ sistema consegue garantir em qualidade, quantidade e épo~
propna.

. '. . É preciso lembrar a Importãncia de se ter material
dldatl~ re~lonaliz~do, capaz de atender à realidade do corpo discente.
As un.,vers~dades tem papel relevante que desempenhar na construção
e. v~~ldaçao desse material, bem como na sugestão e propostas
dldatlcas e pedagógicas,

1 17. garantir a plena participação da sociedade no
Plano Estadual de Educação
. _ A reformulação geral da educação, tendo em vista a
Integr.aça~ entre os dive~sos níveis, exige que seja cumprido o dispositivo
constltuclo.nal que preve a elaboração do Plano Estadual de Educação.
que d?yera conter as linhas-mestras definidoras da ação do Estado e
da pratica educativa das escolas.

O Plano será coordenado pela Secretaria de Estado
da Edu~çã? e contará com a participação dos governos municipais,
das ~n1ver~ldades, das entidades de classe do magistério. e das
demal~ entidades da sociedade civil. Nele deverão estar garantidos os
mecanismos partlcipativos de acompanhamento e avaliação de seu
processo de Implementação.

GRUPO 2

Subtema: ENSINO PÚBLICO E PRIVADO
Coordenador: Prol. Carlos Roberto Jamil Cury

. '. A discussão do grupo. em relação à questão dos
ensl~~S publico e privado. enfocou os aspectos Jurídico-constitucionais
e Jundlco-Iegals na esfera constitUCional brasileira. para depois tratar
de al~umas tendênCias que se Impõem. hoje '. à discussão dessa
questao.
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- Do ponto de vista jurídico-constitucional e
jurídico-legal. observou-se, em primeiro lugar, que, desde o final do
Império, a educação é uma função pública que o Estado avoca a si ou
imputa a quem deseja assumi-Ia. Isso fica mais claro após a proclamação
da República, quando, paulatinamente, vai-se desenvoJvendo a idéia
de concessão. Torna-se isso mais evidente a partir da Revolução de
1930, pelos decretos de Francisco Campos, pelas leis orgânicas de
Capanema e, finalmente, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Naiconal - LDB -, quer a de nl! 4.024/61, quer a de nl! 5.692/71, onde
é explícita a idéia de que educação é uma função pública e, portanto,
inerente ao Estado. O Estado, pois, avoca a si a prerrogativa de imputar
essa função pública a quem se submete às diretrizes estabelecidas na
Constituição, nas leis, ou em normas pertinentes à educação. A
cot"íe!ação entre concessão e função pública permitiu o repasse de
verbas públicas para o ensino privado.

A novidade presente na Constituição de 1988 é a
ruptura parcial com a noção de concessão. Ruptura parcial, porque
essa noção continua válida para as escolas denominadas comunitárias,
confessionais e filantrópicas, deixando para o sistema contratual de
mercado a existência de uma rede tipicamente privada, que não se
submete mais à noção de concessão. Excluídas do repasse de verbas
e de isenções, elas submeter-se-ão às normas constitucionais,
educacionais e trabalhistas.

b - Do ponto de vista das novas tendências que
surgem no interior da relação entre o ensino público e o ensino privado,
observou-se que, dada a deterioração das condições físicas, gerenciais,
administrativas e de recursos humanos no interior da rede pública,
desenvolveu-se um segmento da rede privada de ensino, que, sob as
condições de mercado, tem levado adiante um processo de qualificação
de sua rede. Esse segmento passou a fazer um disçurso contra o
caráter pesado do Estado como burocrático e ineficiente. A inspiração
neoliberal dessa parte da rede privada toma -se a si própria como critério
de contestação e de crítica à deterioração da qualidade do ensino nas
escolas públicas.

Observou-se, ainda, que esse segmento do grupo
privado, embora pequeno, detém, hoje, o prestigio da qualidade
comparável à irradiação de prestigio de que desfrutou, nos tempos
republicanos, o Colégio Pedro 11.

Assim sendo, a questão do público e do privado -
concluiu-se. passa hoje, pela destinação dos recursos para escolas
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confessionais filantrópicas e comunitárias, mas passa, sobretudo pela
capacidade de Irradiar prestígio e, portanto, de dirigir! e controlar o
sistema de ensino.

Após as discussões, redigiram-soe as proposições
que se seguem, as quais resumem sinteticamente as conclusões do
grupo:

2.1 - a produção de conhecimento como elemento-
chave de riqueza, autonomia e independência nacionais torna-se
critério de qualificação e democratização da escola brasileira;

2.2 - a rede privada de ensino, dado o processo de
deterioração da escola pública, produzido até pela omissão de governos
autoritários, beneficiou-se da idéia de concessão e conseguiu tornar-
se canal privilegiado de uma elite que consegue as precondições para
o acesso à produção de conhecimento;

2.3 - só a recuperação da face pública do Estado e
sua democratização podem criar uma rede de acesso ao conhecimento
não elitizado. que atenda a interesses gerais e não, a interesses
restrito~. Além disso, a escola poderá ser o lugar privilegiado da
produçao de conhecimentos, porque poderá incorporar o máximo de
interesses e de conflitos presentes na sociedade;

2.4 - para tanto, o público não pode oferecer uma rede
aligeirada e deprimida;

2.5 - por isso, consoante os princípios constitucionais,
o repasse de recursos permitido às escolas comunitárias, confessionais
e filantrópicas deve ser de acordo com a noção de concessão e
controlado, explícita e circunstanciadamente, por regras previamente
definidas.

GRUPO 3

Subtema: EDUCAÇÃO PARA O EXERCiclO DO
CONSUMO OU DA CIDADANIA?

Coordenador: Prot. Neldson Rodrigues

O tema foi discutido sob dois aspectos centrais:
a) através do processo educativo iniciado a partir do

nascimento de cada indivíduo e continuado nas instituições formais dos
tempos modernos - entre elas a escola -. a sociedade humana procura
fazer com que o ser natural- homem - passe do estado de natureza para
o estado de cultura, já que é neste que se dá o ~eu destino como ser
humano. Como o estado de cultura apresenta um processo agregador
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de transformações produzidas ao longo da história da humanidade, em
cada época histórica e em cada sociedade apresentam-se níveis
diferenciados de exigências que cada membro dessa sociedade deve
aprender e dominar para se tornar membro efetivo dessa mesma
sociedade;

b) desse modo, há de se considerar a tarefa da
educação em relação aos tempos modernos. Na modernidade (e no
interior do processo civilizatório ocidental) há marcas e necessidades
específicas para qualquer indivíduo. Ele pertence a uma época de
profunda consciência de liberdade subjetiva e objetiva; de
universalização de todas as relações - econômicas, políticas, sociais,
morais; de mudanças radicais nas formas de produção das condições
devidae existência, istoé, de produção, de trabalho, de lazer, etc. Nos
tempos modernos, a consciência de participação nos processos de
construção e reconstrução da existência e das relações sociais a ela
interligadas produz a consciência da universalização da cidadania:lsto
significa que a cidadania não se coloca de maneira restrita, mas
universal, o que faz com que os processos educativos sejam igualmente
universais, tanto em extensão quanto em profundidade.

A generaliza~a exigência da educação para que
todos sejam cidadãos transfere cada vez mais o processo educativo-
para as instituições preparadas e mantidas para esse fim - as escolas
-e reduz ainda mais o âmbito de competência das instituições tradicionais
como a família e a comunidade.

E, em último lugar, essa cidadania se expressa no
conjunto das ações humanas para criar e recriar a herança cultural, bem
como expandir o gozo do processo civilizatório. Tal forma de participação
se dá inicialmente pelo trabalho, que significa, pois, o ato concreto dos
homens quando produzem o seu espaço social e os il"!strumentos de
usufruto de sua produção. Logo, trabalhar significa produzir, e consumir
significa usar do esforço do seu trabalho.

Ora, na medida em que o processo de trabalho no
mundo moderno e capitalista destrói a relação umbilipal entre o
produtor e o consumidor, produzir e consumir não mais mantêm relação
indissolúvel, ocorrendo em tempos e espaços diferenciados. Isso tende
a promover uma visão que separa o homem trabalhador do consumidor,
como se fosse possível segmentá-lo. Isso se dá porque, não mais
h~vendo íntima relação produção-consumo, podemos identificar
produtores que consomem menos do que produzem e consumidores
que consomem mais do que produzem. A estes pode ser atribuído o
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epíteto de consumistas, e ao comportamento dos consurnistas podemos
chamar de consumismo. I

Nessa circunstância, o tema ganha significação: sendo
a educação um modo de inserir o homem no seu .próprio tempo, ela
deve formar o indivíduo para ser um cidadão, nesse caso entendido
como um membro conscientemente participativo da construção do
mundo da cultura e apto a continuar o processo civilizatório de que é
herdeiro, ou simplesmente destacar um aspecto, o último pólo da
questão, formando o Indivíduo para ser um consumidor competente,
capaz de realimentar o sistema produtivo predominante?

A resposta pode ser simples: a função da educação
é, primordialmente, a de formar o indivíduo humano, isto é, torná.lo
Incorporado ao momento cultural da sociedade em que vive. Nos
tempos atuais, à sociedade moderna. Incorporado significa não apenas
ajustado, mas, principalmente, capacitado a ser cidadão . logo,
subjetivamente livre e capaz de assumir posição crítica frente aos
processos que não concorram para essa humanização. Ele deve estar
consciente do que significa consumir e lutar para que possa apossar-
se, como direito de cidadania, dos frutos do trabalho e da produção
social.

Por isso, os participantes do Grupo 3 formularam as
seguintes propostas, na expectativa de que elas tenham eco e sejam,
de fato, implementadas para que a escola cumpra o seu papel de
formação do cidadão:

3.1 . garantir a todos os indivíduos escola básica que
lhes proporcione preparação adequada para o exercício da cidadania;

3.2 - ampliar o tempo dedicado às atividades escolares
na educação fundamental;

3.3 - garantir o repasse de recursos à escola por meio
de fiscalização eficaz, para que ela tenha autonomia no gerenciamento
de suas atividades didáticas e pedagógicas;

3.4 - considerar imprescindível na preparação do
educando para o exercício da cidadania, a especificidade do trabalho
desenvolvido pelos profissionais da educação. Assim, deve-se garantir
a esses profissionais o direito à qualificação profissional, assegurando-
se-lhes, em seu processo de trabalho, espaço e tempo para reflexão e
salário digno;

3.5 - criar o Conselho da Escola, na forma
regulamentar.
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GRUPO 4

• Subtema: CONDIÇÁq DE TRABALHO,
QUALlFICAÇAO DO PROFESSOR, POLlTICA SALARIAL E A
DEMOCRATIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO.

Coordenador: Prot. Luiz Soares Dulci

A) A escola pública é a única escola possivel para os
oprimidos e deserdados do País. A imensa maioria dos brasileiros não
tem nenhuma condição de pagar pela educação Sem a escola pública,
2/3 das nossas crianças e jovens seriam expulsos para sempre da vida
escolar;

B) Sendo imprescindível ao .desenvolvimento
democrático e equilibrado do País, a escola pública deve ser defendida
sem qualquer constrangimento ou inibição Ao defendermos a escola
pública, estamos defendendo o direito da maiOria do povo à educáção;

C) Defender a escola pública, entretanto não significa
defender a escola que aí está; pelo contrário. a melhor maneira de
defender a escola pública é justamente lutar para transformá-Ia, agindo
crítica e criativamente para mudar a sua qualidade social.

. D) A mudança da qualidade social da escola pública
eXige, antes de mais nada, a valorização dos profiSSionais que nela
trabalham. Sem salário decente e adequadas condições de trabalho,
jamais se fará educação de qualidade No entanto apenas esse
respeito aos direitos salariais e funcionais. tão menosprezados, não
a.ssegura automaticamente a melhoria do ensino nem transforma por
SI mesmo a qualidade da escola:

E) A melhoria substantiva da escola publica exige
mais do que a valorização de seus profiSSionais. eXige a reforma
estrutural da própria escola como instituição EXige a redefinlção do seu
papel social e. conseqüentemente, de sua organização interna,
profundamente verticalista e autoritária; de sua relação com a sociedade,
quase sempre viciada pelo elitismo elou paternalismo. de seus currículos
e programas. freqüentemente avessos ao BraSil real de suas
metodologias e materiais didáticos. que muitas vezes negam aos
alunos (e também aos professores) a condição de sUjeitos do processo
de ensino. aprendizagem;

F) Análogos esforços transformadores e
democratizantes devem ser realizados no Interior do sistema privado de
ensino, embora os poderes públicos não tenham responsabilidade
econõmlca em relação a ele.
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Por ISSO propomos que I

4.1 . seja discutido, produzido e Impl~mentado um
projeto de educação para o Estado de Minas Gerais. com a participação
da sociedade e de todas as entidades ligadas diretamente aos interesses
do sistema educacional mineiro;

4.2 - todos os segmentos internos e externos da
escola participem democraticamente de sua gestão, através da
revitalização dos mecanismos por ela criados ou instituídos por lei;

4.3 - a escola goze de autonomia administrativa.
financeira e pedagógica. imprescindível para que ela se adeque às
?emandas reais da comunidade, garantidos os recursos que atendam
as suas necessidades;

4.4 - o professor trabalhe em regime de 40 (quarenta)
horas semanais. com 20 (vinte) horas dedicadas à atividade docente
e 20 (vinte) horas dedicadas ao estudo, à pesquisa, à produção de um
projeto pedagógico coletivo e à participação em eventos de seu
interesse profissional, com remuneração correspondente;

4.5 - seja fixado para as classe de alfabetização o
limite máximo de 20 (vinte) alunos e, para as demais. o de 25 (vinte e
cinco) alunos.

4.6 - a política salarial do magistério se defina com
base no piso proposto pelo DIEESE e assegure a preservação do valor
real do salário através de indexador adequado;

4.7 -a escola pública se qualifique também através da
melhoria de suas condições físicas, da atualização de suas bibliotecas,
do aparelhamento de seus laboratórios e da oferta adequada de
material didático.

4.8 - seja reformulado o Estatuto do Magistério,
criando-se um plano de carreira ajustado ao novo projeto de escola
delineado a partir do que se estabeleceu nos ítens anteriores. com
ampla participação das entidades representativas interessadas;

4.9 - sejam acolhidas. valorizadas e divulgadas nas
instituições de ensino e de comunicação as muitas experiências
criativas e transformadoras já em curso na escola mineira;

4.10 -os sindicatos e outras entidades representativas
de classe e as unrversidades públicas participem de qualquer programa
de qualificação e avaliação de professores;

4.11 - as coordenações de áreas voltem a funcionar
em horas de trabalho dedicadas especificamente a essa tarefa e
possam contar com a participação dos professores nas atividades de
interesse pedagógiCo
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GRUPOS

Subtema: GESTÃO DOS RECURSOS PARA A
EDUCAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA.

Coordenadora: Profl M ria Lisboa de Oliveira

INTRODUÇÃO

A escola pública no Brasil vive há muito tempo em
precária situação financeira. Essa carência de recursos deve-se a
inúmeros fatores. dentre os quais se destacam a falta de planejamento
e o desvio de verbas.

O custo médio por aluno do 111 grau é de uS$ 80,00.
segundo estudos feitos sobre o assunto. A soma de recursos públicos
existentes para esse nível de ensino prevê. no entanto, o gasto
equivalente a US$ 250.00 por aluno. Dessa forma, de cada Cr$ 100.00
destinados à educação, apenas Cr$ 30,00 chegam. de fato, à ponta do
sistema.

Esses e outros dados determinam a necessidade de
uma avaliação crítica da gestão dos recursos destinados à educação,
bem como de uma proposta clara e objetiva de descentralização do
sistema.

Tendo em vista a premência de se reverter o caótico
quadro que se nos afigura, no que diz respeito à gestão dos recursos
públicos destinados à educação, bem como às urgentes necessidades
de descentralização do sistema, apresentamos as seguintes propostas:

5.1 - não incluir na definição de despesaS com
manutenção e desenvolvimento do ensino gastos que não estejam
diretamente relacionados com a ação educativa, tais como:

- folha de pagamento de aposentados;
- manutenção de profissionais da saúde na escola

(médicos, dentistas etc);
- aquisição e manutenção de sistema de transporte

(carros, motoristas etc);
- aquisição e manutenção de equipamentos médicos

e odontológicos;
-construções eloumelhoramentos urbanos e culturais

(asfaltamento da rua da escola, construção de passeios, praças
esportivas, centros culturais. etc.);

- merenda escolar;
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_ 5 2 . usar de todo rrgor legal para çom os governos
que nao cumpnrem a determinação de destinar ao ensino o recurso
orçamentário mínimo previsto na Constituição; '.

5.3 - incentivar a comunidade em geral e a comunidade
escolar em particular para, através de suas representações comunitárias,
de classe e sindicais, exercerem controle sobre as atividades dos
poderes constituídos, bem como exigirem dos administradores o
Cl!mprimento constitucional do demonstrativo periódico das contas
publicas, o_queserá feito por meio de linguagem não técnica, acessível
a populaçao

5.4 -aplicar recursos públicos em instituições privadas
somente quando houver carência no atendimento pela rede pública e
desde q~e.o órgão público apresente programas visando à superação
das deflclenclas eXistentes, conforme o art. 213 da Constituição
Federal;

. 5.5 . garantir Junto ao MEC a participação da União
Nacional dos Dirrgentes Municipais de Educação. UNDIME . e do
Conselho NaCional dos Secretários de Estado da Educação - CONSED
no e:s!abe~eclmento dos critérios de repasse das verbas, bem como a
partlclpaçao da UNDIME junto à Secretaria de Estado da Educação;

5.6. repassar automática e diretamente aos Estados
e aos munlclploS a parcela referente ao salário-educação (50% a 60%
para os Estados e 20% a 30% para o município) e fixar prazo para
distribuição do restante dos valores,

_ 5 7 - delegar competência aos órgãos municipais de
educaçao para o acompanhamento e a avaliação das escolas
beneficiadas pelo Sistema de Manutenção de Ensino e fiscalização nas
empresas quanto ao efetivo recolhimento dos impostos;

_ 5.8 - eliminar progressivamente a dedução do salário-
educaçao referente à aplicação realizada pelas empresas no ensino
fundamental de seus empregados e dependentes, limitando-se às
despesas com escolas próprias, que ficarão subordinadas à fiscalização
municipal.

5 9. reduzir a máqUina burocrática. redimenslonando
órgãos, fundações. Instãncias centrais e intermediárias, com o objetivo
de racionahar a administração e poupar recursos que hoje são
consumidos na manutenção do sistema e não com o ensino propriamente
dito,

" 5 10 extinguir as delegacias regIonais de ensino.
haja vista a busca de ampliação da autonomia pos mUnicípios e das
escolas,
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5.11 - extinguir a Fundação de Assistência ao
Estudante - FAE -, com repasse direto de seus recursos aos Estados
e municípios, que definirão seus próprios programas de assistência ao
educando, resguardado o poder de fiscalização por parte dos respectivos
conselhos estadual ou municipal;

5.12 -ampliar, progressivamente, a responsabilidade
d? município pela rede pré-escolar e de 10. grau, garantido o repasse
~Ireto ~e recursos do Estado para esse fim, conforme as condições
financeiras de cada município;

5.13 - repassar diretamente aos municípios os 50%
dos recursos da União previstos no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República;

5.14 - definir competências, de forma que:
- o MEC normatize, avalie e atue nos pontos de

estrangulamento e na manutenção e criação de novas unidades
federais de ensino superior; .

.. - a Secretaria de Estado da Educação avalie e
apole o desempenho dos municípios, mantenha o ensino de 20. grau,
especialmente desenvolvendo o ensino técnico, e, sobretudo, se
responsabilize pelo sistema de formação do professor, no nível de 20.
grau; .

5.15 - facultar ao município a elaboração de seu plano
educacional e não apenas o Plano Educacional da Rede Municipal,
cabendo ao Estado a supervisão, o acompanhamento e a avaliação do
processo de implementação do plano;

5.16 -estabelecer e divulgar critérios para a construção
de novas escolas, visando à racionalização da expansão da rede física
e ao fim do c1ientelismo político que privilegia algumas comunidades já
bem assistidas pelo sistema educacional;
. _ 5.17 - criar conselhos municipais de equcação, ou de
orgao municipal similar, como forma democrática de se viabilizarem as
propostas de descentralização do ensino;

Esse órgão concretizará o reconhecimento de maturidade
política do município e. conseql1entemente, a sua a'utonomia e
competência para definir o que educação deseja. Os membros desse
órgão ~e~erão ser escolhidos de forma que ele tenha, em sua
composlçao, a representatividade dos vários segmentos da sociedade
civil local;

5.18 - exigir do Tribunal de Contas da União a
normatização e a padronização da ação dos Tribunais de Contas dos
Estados;
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5.19 - democratizar o processo de escolha dos
membros dos Tribunais de Contas; I

5.20 - garantir a autonomia financeira, administrativa
e pedagógica das escolas da rede pública; . -

5.21 - garantir a manutenção do Instituto de
Desenvolvimento de Recursos Humanos João Pinheiro do Ministério
de Educação, como entidade federal de apoio às unidades federadas
na capacitação de recursos humano$ de educação;

5.22 - integrar a Secretaria Municipal de Saúde e a
Secretaria Municipal de Educação de forma a garantir o programa de
saúde escolar. . .

GRUPO 6

Subtema: A QUESTÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Coordenador: Prof. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG

A UEMG é, hoje, uma realidade, nascida da vontade
popular, traduzida pela sensibilidade e consciência política do legislador
mineiro, que a concebeu e proclamou. Cabe a esse legislador,
representante legítimo do povo mineiro, garantir as condições
necessárias à implantação e à implementação da UEMG, para que ela
possa responder às necessidades de Minas Gerais, assumindo o papel
de condição indispensável a seu desenvolvimento econômico, social,
político e cultural.

Assim considerando, o GRUPO 6 debateu e formulou as
seguintes propostas:

6.1 - garantir, por parte dos poderes públicos, a
organização da UEMG segundo as determinações constitucionais, a
partir da integração das fundações optantes, do Instituto de Educação
e da Fundação Educacional Nordeste Mineiro, o que permitirá à UEMG
estruturar-se segundo o modelo de universidade multicampi,
descentralizada, interiorizada e voltada para o desenvolvimento re-
gional do Estado;

6.2 - garantir, por parte dos poderes públicos, em
termos legais e orçamentários, as condições de execução do projeto da
UEMG, em curto, médio e longo prazos.

O projeto da UEMG será realizado em etapas, que podem
ser assim esboçadas:
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a) a curto prazo: a implantação da política de
qualificação de pessoal docente e técnico-administrativo e a adoção de
medidas que assegurem a melhoria da qualidade do ensino. Para sua
realização serão feitos convênios com universidades de Minas e de
outros Estados, e será implantado um programa de organização de
bibliotecas e de laboratórios. Outras medidas serão adotadas, tendo
sempre como meta o alto padrão de qualidade;

b) a médio e longo prazos: de acordo com estudos e
projetos realizados sobre cada região onde se situam as diversas
unidades da UEMG, serão implantados, de maneira integrada, novos
programas de ensino, de pesquisa e de extensão de alto nível, que
contribuam para o desenvolvimento econômico, social, político e
cultural das diferentes regiões do Estado;

6.3 - cumprir os termos constitucionais segundo os
quais a UEMG é definida como autarquia e tem assegurada sua
autonomia didática, científica e administrativa, incluída a gestão
financeira e patrimonial;

6.4 - estabelecer no Orçamento de 1992 dotação
orçamentária necessária à implantação, desenvolvimento e manutenção
da UEMG, de acordo com as normas constitucionais e em consonância
com estudos e projetos realizados; tornando possível sua efetivação a.
partir de janeiro de 1992;

. 6.5 - considerando-se a complexidade, a relevância
e o excesso de atividades da atual etapa de organização da UEMG,
assegurar a aprovação.de projeto que reestrutura a Reitoria. Manter a
proposta em lei, que situa, num mesmo nível hierárquico, o Reitor da
Universidade e Secretário de Estado;

6.6 - tendo em vista que, em matéria de educação, a
prioridade se define pela indissociação entre produção, transmissão e
extensão do conhecimento, considerar o ensino fundamental, médio e
superior como um sistema global de educação, reafirmando sua
interdependência e articulação. Para tanto, é preciso que sejam
assegurados os recursos orçamentários necessários a cada nível;

6.7 - para a implantação, desenvolvimento e
manutenção da UEMG, assegurar a fixação, na LDO, de 3,5% do total
do ICMS arrecadado pelo Estado;

6.8 - definir o Centro Pedagógico do Instituto de
Educação como parte da UEMG nos termos da Lei no. 10.324, de 1990;
. 6.9 - realizar outros fóruns de debates na Assembléia,

nos quais se discuta a educação como um todo e nela o papel da
UEMG;
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6.10 - considerando-se que a UEMG fqi criada pela
Constituição, que fixou o prazo de dois anos para a sua organização,
ela deve ser implantada nos termos exarados, resguardados alguns
princípios básicos:

a) a elaboração dos estatutos ~ regimentos
internos da estrutura da UEMG deverá contemplar a participação dos
segmentos da comunidade universitária e de entidades da sociedade
civil com contribuição relevante para a educação mineira;

b) observar e recolher experiências de
universidades já consolidadas no Estado e também de univers.idades
estaduais de outros Estados, como contribuição para a sua constituição
e posterior consolidação.
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