
NOTAS

A EDUCAÇÃO EM CRISE (.

O movimento grevista dos professores e funcionários das univer-
sidades públicas, iniciado no mês de maio e recentemente encerrado,
despertou a população brasileira para um grave problema que se desen-
rola há vários anos e que culminou com a paralisação de 29 institui-
ções de ensino superior, envolvendo mais de 250 mil alunos e 90 mil
funcionários: a crise na Educação.

A situação precária em que se encontram as universidades autár-
quicas foi registrada em documento do Conselho de Reitores das Uni-
versidades Brasileiras onde se revela que as verbas orçamentárias
destinadas a essas instituições em 1984 correspondem a 37,8% das
verbas relativas ao orçamento de 1980, e que as verbas previstas
para o próximo ano significam apenas 33,2% do que foi aplicado
em 1980.

A nível de pessoal, o estudo demonstra que servidores e profes-
sores dessas universidades tiveram, de janeiro de 1979 a abril deste
ano, perdas salariais de 167% e 103%, respectivamente.

No que toca à área de pesquisa, verifica-se também um sensível
achatamento dos recursos, como se pode ver no Orçamento da União,
rubrica "Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico": há dez anos atrás, os recursos aí aplicados correspondiam a
1,5% do orçamento, estando hoje reduzidos a 0,2%.

A redução progressiva do Ensino Superior Público, que atual-
mente cobre apenas 25% das instituições existentes no país, levou à
desativação de inúmeros projetos científicos e tecnológicos, pois a
maior parte deles se concentra nas universidades oficiais.

Os problemas da Educação não se restringem, entretanto, aos li-
mites das Universidades. Existem hoje no país aproximadamente
26 milhões de habitantes que não sabem ler ou escrever, isto é, são
completamente analfabetos. Estimativas da Secretaria da Educação
dão para Minas Gerais atualmente um número não inferior a 2 milhões
de pessoas, com mais de 15 anos, que não tiveram acesso à escola ou
não puderam completar a fase inicial de aprendizagem. Em Belo Ho-
rizonte, este número fica em torno de 250 mil pessoas, ou seja, 12% da
população.
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Segundo a Ministra da Educação, Esther de Figueiredo Ferraz,
o ensino de primeiro grau ficou relegado a segundo plano no Brasil,
e essa área será agora priorizada pelo MEC, através do aumento de re-
cursos, proporcionado pela Emenda Calmon, aprovada há pouco me-
nos de 1 ano, que estabelece 13% do total da arrecadação tributária
da União para a manutenção e desenvolvimento do ensino.

Entretanto, a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Su-
perior, ANDES, argumenta que os objetivos da emenda estariam sendo
frustrados, pois do montante de Cr$ 82 trilhões da despesa fixada no
orçamento para 1985, Cr$ 7,8 trilhões são atribuídos à função "Edu-
cação e Cultura", sendo que apenas Cr$ 4,9 trilhões destes são destina-
dos especif icamenteao Ministério da Educação. Como a receita tributá-
ria da União, prevista para 1985, é da ordem de Cr$ 59,38 trilhões,
pelo menos mais Cr$ 2,7 trilhões terão de ser repassados ao MEC para
que a aplicação da emenda Calmon esteja mais próxima da realida-
de, segundo denunciou Maria José Ribeiro, Presidente da ANDES.
Para ela, a demora na regulamentação da emenda beneficia a Secreta-
ria de Planejamento, que prefere ignorar os termos do dispositivo cons-
titucional, incluindo nos cálculos de recursos destinados à Educação
as verbas de Outros ministérios.

Uma das conseqüências mais graves da insuficiência de recursos
aplicados na Educação é a progressiva deterioração da qualidade do
ensino em todos os níveis - primário, secundário e superior - em vir-
tude da evasão de pessoal especializado, que deixa a escola à procura
de salários compatíveis com sua qualificação profissional.

Resolvido provisoriamente o impasse entre o Estado e os grevis-
tas (professores municipais, professores e funcionários das Universi-
dades, médicos residentes), nada indica, entretanto, que a crise que se
abate sobre o Sistema Educacional Brasileiro esteja definitivamente su-
perada.
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