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eleição municipal de 2000 foi um evento político
repleto de significados. Foi a última eleição do
século, a primeira totalmente informatizada e, na
esfera municipal, também a primeira a incluir o
instituto da reeleição. Contrariando as previsões

históricas de que a política seria uma atividade em extinção,
as eleições deste ano tiveram um baixo índice de abstenção,
considerados o tamanho do colégio eleitoral e um menor
percentual de votos brancos e nulos.
Mais do que isso, as eleições municipais mostraram o embate
caloroso entre dois projetos políticos fortes e antagônicos,
como identifica o prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro,
eleito para o seu segundo mandato. O primeiro projeto foi
chamado por ele de democrático popular e o segundo, de
representativo do sistema vigente. Esse embate deverá se
repetir nas eleições presidenciais de 2002, ainda que, num
primeiro momento, a disputa inclua candidatos de todos os
principais partidos para, depois, num segundo instante, os
partidos se aglutinarem em dois grandes grupos.
A Assembléia Legislativa de Minas acompanhou todos os
passos do processo eleitoral. Em parceria com o Tribunal
Regional Eleitoral (TRE/MG), divulgou o resultado das eleições
de todos os principais municípios mineiros, quase em tempo
real, pela TV Assembléia e pela home page do Legislativo na
Internet. Promoveu debates e produziu quadros comparativos
com os resultados das eleições em Minas, que estão disponíveis
na Internet, no endereço www.almg.gov.br.
Em 1º de janeiro de 2001, 853 prefeitos estarão tomando posse
e assumindo um grande desafio pela frente: adaptar as
administrações municipais, carentes de recursos financeiros e
de pessoal especializado e capacitado, entre outros, à nova
disciplina imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A nova
legislação é duramente criticada pelos prefeitos devido à forma
como está sendo implantada, mas é elogiada pelos limites que
contém e impõe à administração pública. Esses são os dois
grandes temas desta edição da Revista do Legislativo.
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EDUCAÇÃO

Educação brasileira procura
recuperar o tempo perdido

Por exigência de um novo modelo econômico, baseado
no domínio do conhecimento e na qualificação, a

educação passou, de fato, a interessar aos governantes
e empresários brasileiros, mas ainda está longe de ser

a prioridade que o governo anuncia

Fabiana Oliveira

Jornalista da Alemg

P
romessa de campanha de
dez entre dez políticos
brasileiros, a educação
sempre teve seus rumos
decididos em gabinetes

ministeriais, sem a participação da
sociedade e da comunidade esco-
lar. Desde a década de 80, mudan-
ças na legislação procuram estabe-
lecer diretrizes para o setor, garan-
tir a universalização e a gratuidade
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de. Outra determinação é garantir
que a totalidade dos alunos matri-
culados no ensino fundamental con-
cluam esse ciclo. Fazer com que
pelo menos 75% dos jovens inscri-
tos no ensino médio concluam a
escola secundária é também um
desafio. A declaração destaca que,
�cumpridas essas metas, acreditamos
estar dando as ferramentas e os co-
nhecimentos necessários e adequa-
dos para desenvolver a capacidade
que assegure melhores condições
de competitividade e produtivida-
de que exigem as economias con-
temporâneas�.

Essa mudança de postura do Es-
tado e das elites, no sentido de in-
serir a educação na agenda política
e econômica do País, não foi algo
que ocorreu, no entanto, de um mo-
mento para o outro. Do ponto de
vista histórico, as elites brasileiras
nunca levaram a sério seu próprio
discurso sobre a importância da edu-
cação, lembra Jamil Cury. Para ele,
essa atitude pode ser explicada, em
parte, pela herança escravocrata e
pelo modelo de colonização � que
não se empenhou em abrir escolas,
pois bastava a catequese e, talvez,
o chicote. �Para que a educação se
tornasse, pelo menos no discurso,
algo importante, foi necessário que
muitas gerações se empenhassem�,
destaca.

Até a década de 30, nossas Cons-
tituições Federais são silenciosas e
não fazem registro da educação
como direito, assim como as Esta-
duais. A Constituição de 1934 é que
traz esse dispositivo. �Cada Estado
fez o que pôde, o que suas elites
permitiam. E fizeram pouco, princi-
palmente com relação ao ensino fun-
damental�, afirma. Mudanças profun-
das na legislação vieram somente a
partir da década de 80, com desta-
que para a Constituição de 1988.
Ela foi o grande �divisor de águas�,
ao declarar, pela primeira vez e ex-
plicitamente, ser dever do Estado e
direito do cidadão o acesso à edu-

Até a década de

30, nossas

Constituições

Federais são

silenciosas e não

fazem registro da

educação como

direito, assim

como as

Estaduais. A

Constitutição de

1934 é que traz

esse dispositivo

pública e disseminada, as empre-
sas o farão por própria conta, com
seus grupos de trabalhadores, como
já estão fazendo, em alguns casos�,
afirma.

Exemplo dessa nova maneira de
olhar para a educação foi dado na

do ensino público, bem como as for-
mas de financiamento. Diversas
ações vêm sendo implementadas �
e bastante divulgadas na mídia �
tanto pelos governos estaduais,
quanto pelo governo federal. Ape-
sar disso, podemos afirmar que, hoje,
educação é prioridade no País? O
sistema de ensino caminha no sen-
tido de formar cidadãos conscien-
tes e críticos, além de capacitados
para os novos rumos do mercado
de trabalho em um mundo
globalizado?

O presidente da Câmara de Edu-
cação Básica do Conselho Nacional
de Educação e professor titular da
Faculdade de Educação da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), Carlos Roberto Jamil Cury,
afirma que, hoje, a educação é
prioritária, porque é uma injunção
das novas realidades econômicas nas
quais o Brasil está inserido. Na opi-
nião do professor, a competitividade
internacional exige que, pela primei-
ra vez, tanto as elites quanto o pró-
prio Estado passem do discurso à
prática, no que se refere, pelo me-
nos, à universalização do ensino fun-
damental (1ª à 8ª série). �Não é pro-
priamente por vontade política, que
tem a ver com a cidadania. Trata-
se, prioritariamente, da produtivida-
de que a mão-de-obra deve ter, no
momento em que a força bruta, a
matéria-prima e a exploração inten-
siva vão deixando de ser significa-
tivas para a qualidade dos produ-
tos�, explica. Novas exigências de
mercado demandam, na opinião de
Jamil Cury, o domínio de conheci-
mentos que tornem as pessoas ap-
tas a, por exemplo, vigiar um apa-
relho eletrônico de alta sofisticação
� algo que não exige força bruta,
mas o desenvolvimento das capaci-
dades abstrativas e mentais. Para os
empresários, segundo o professor,
a educação escolar, nos níveis fun-
damental e médio, está se tornan-
do, nesse sentido, uma necessida-
de. �Se isto não ocorrer de forma

Segunda Cúpula das Américas,  re-
alizada em abril,  em Santiago (Chi-
le), quando chefes de Estado de 34
países do hemisfério � inclusive o
Brasil � apresentaram  um Plano de
Ação para o século XXI que desta-
ca, entre outros pontos, o investi-
mento em educação como funda-
mental para a integração do conti-
nente. O Plano também determina a
criação da maior área de livre co-
mércio do mundo a partir de 2005:
a Alca. Com relação ao ensino, o
documento, de 47 páginas, traz,
entre outros compromissos, o de os
governos assegurarem, para o ano
2010, o acesso e � a permanência
� universal de 100% dos menores a
uma educação primária de qualida-

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO
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cação pública de qualidade, gratuita
e universal. �Essa Constituição foi um
marco, pois afirmou, com todas as
letras, que a educação fundamental
é direito do cidadão e dever do Esta-
do, e estendeu a gratuidade para o
ensino médio e o superior.
Manteve, também, a vinculação or-
çamentária de recursos para a edu-
cação�, afirma o professor Jamil Cury.

As Constituições Estaduais e as
leis orgânicas dos municípios não só
repetiram esses preceitos, como, em
alguns casos, promoveram avanços.
No Rio Grande do Sul, a Constitui-
ção determinou a aplicação de 35%
dos impostos e transferências fede-
rais livres em educação � e não

25%, como ocorre em Minas e na
maioria dos Estados. Em Minas Ge-
rais, no governo Hélio Garcia (1991/
94), houve a conjugação, na esco-
lha dos dirigentes, de fatores como
o mérito dos profissionais e a elei-
ção direta, com o voto da comuni-
dade escolar, rompendo, assim, com
o tradicional critério de nomeação
política.

Outros avanços na legislação,
após a promulgação da Constituição,
só ocorreram em 1996 � quase dez
anos depois e já na gestão do pre-
sidente Fernando Henrique Cardo-
so, que elegeu a educação como
uma prioridade de seu governo, ao
lado da saúde, do emprego, da se-

gurança e da agricultura. Foram
aprovadas a Lei nº 9.394, de 1996,
de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), depois de muita dis-
cussão e polêmica no Congresso Na-
cional; a Emenda Constitucional nº
14/96, que institui o Fundo de De-
senvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magis-
tério (Fundão); e a Lei nº 9.424, de
1996, que também trata do Fundão
e determinou sua vigência em 1º
de janeiro de 1998.

A Emenda nº 14/96 estabelece
que é responsabilidade prioritária
dos municípios o ensino fundamen-
tal e a educação infantil; e respon-
sabilidade dos Estados e do Distrito

OPlano Nacional de Educação
� que fixa diretrizes para o
ensino no País nos próximos

dez anos � está em discussão no
Congresso Nacional. Previsto no ar-
tigo 214 da Constituição Federal e
nos artigos 9º e 87 da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação (LDB), o
Plano chegou somente agora ao
Legislativo � e já veio com proble-
mas. Há dois projetos de lei tratan-
do do assunto, com metas e atribui-
ções diferenciadas de responsabili-
dades, assim como destinação de
recursos para o setor. Um é do Mi-
nistério da Educação e do Desporto
e outro das entidades sindicais, con-
solidado na plenária de encerramen-
to do II Congresso Nacional de Edu-
cação (Coned), em novembro de
1997, em Belo Horizonte.

Uma das principais diferenças
entre as duas propostas diz respeito
à gestão e ao financiamento da edu-
cação. O projeto do governo divide
responsabilidades entre União, Es-
tados, municípios e entidades não-
governamentais e prevê investir em
educação 6,5% do PIB em uma dé-
cada. A proposta do Coned deter-
mina um índice de 10% e concentra
responsabilidades na União. Hoje o

país investe 3,7% do PIB de US$ 750
bilhões nessa área (Unesco: Statistical

Yearbook � 1992). Em ano eleitoral,
a esperada falta de quórum das reuni-
ões de Comissões e Plenário pode
contribuir para retardar a aprovação
dos projetos de lei, que devem ser
aglutinados.

Na opinião do professor Jamil
Cury, corre-se o risco de uma discus-
são prolongada no tempo, até que se
chegue a um consenso sobre metas,
objetivos e recursos. Para ele, a
implementação do plano do Coned
pressupõe um novo bloco de poder.
�Não é com os governantes hoje exis-
tentes e com as políticas que eles es-
tão levando adiante que o plano será
implementado. Para revogar leis, é
preciso uma nova configuração da
Câmara e do Senado, com represen-
tação mais numerosa e qualificada dos
partidos de esquerda�, afirma. Entre
as leis que o plano do Coned revoga,
estão a Emenda nº 14 e a Lei nº 9424,
de 1996, que tratam do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magisté-
rio, e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.

As metas do plano oficial, segun-
do o professor, são menos ambicio-

sas e abrangentes, com
implementação de forma gradual e
progressiva, administrando as leis e os
recursos existentes. �O plano do go-
verno peca porque, se propõe a
redistribuição de atribuições e com-
petências, não oferece alternativas nas
áreas fiscal e tributária para que Esta-
dos e municípios assumam essas res-
ponsabilidades�, opina.

Há também pontos em comum nos
dois projetos. O ensino fundamental
é priorizado em ambos, além da am-
pliação do atendimento universitário
dos atuais 11% da faixa etária de 19 a
24 anos para, pelo menos, 30%. As
duas propostas definem metas para
extinção progressiva do analfabetismo,
ampliação da jornada escolar diária do
ensino fundamental e melhoria do
ensino superior, além de valorização
e aperfeiçoamento dos profissionais
do ensino.

O Plano do Coned propõe a reali-
zação, a cada dois anos, de eleições
quadrienais em níveis nacional, esta-
dual e municipal dos Conselhos de
Educação. Institui, em um ano, o
Fórum Nacional de Educação, uma
instância deliberativa da política edu-
cacional brasileira. As entidades sin-
dicais também pregam a definição de

Educadores e Ministério têm propostas diferent

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO
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Federal o ensino fundamental e o
médio. Já o ensino superior públi-
co e gratuito continua, como sem-
pre foi no País, atribuição primordi-
al da União. A Emenda e a Lei nº
9.424, de 1996, são ações impor-
tantes do governo Fernando
Henrique Cardoso, do ponto de vista
da legislação voltada para a educa-
ção, pois determinam claramente
atribuições e responsabilidades; for-
mas de financiamento do ensino �
neste caso, o fundamental; e crité-
rios aritméticos de retenção e re-
passes de recursos. Estabelecem
também que 60% dos recursos do
Fundão serão aplicados na
capacitação, no aperfeiçoamento e

na melhoria salarial dos profes-
sores.

A partir da definição de que é
responsabilidade prioritária dos mu-
nicípios o ensino fundamental e a
educação infantil, teve início, no ano
passado, a descentralização de vá-
rias escolas da rede de ensino fun-
damental, que passaram das mãos
dos Estados para os municípios. Esse
processo ainda está em curso no País
e tem provocado, em Minas Gerais,
muita polêmica, dúvidas e queixas
� devido, principalmente, a aspec-
tos conjunturais e da política local
Apesar disso, a descentralização �
é fato � revela-se um processo
irreversível, ainda que sujeito a ajus-

tes. Ela tem o objetivo de, em mé-
dio prazo, melhorar a qualidade e a
eficiência do ensino, além de faci-
litar o controle e a fiscalização das
atividades. Isso porque a comuni-
dade escolar e os administradores
estarão mais próximos, dividindo
responsabilidades, pensando juntos
projetos educacionais, cobrando e
sendo cobrados.

Números � Além da evolução das
leis federais voltadas para a educa-
ção, ações mais recentes demons-
tram que o investimento no setor
aumentou. Minas Gerais tem-se des-
tacado nessa área. Em 1991, primei-
ro ano do governo Hélio Garcia, a

uma política específica de financia-
mento, vinculada à manutenção e ao
desenvolvimento da educação básica,
visando à expansão e garantia da ofer-
ta da educação infantil. Querem a am-
pliação da jornada escolar diária no
ensino fundamental, visando, até o fi-
nal da década, à escola de período
integral.

Para combater o analfabetismo, o
plano do Coned propõe a alocação
de recursos tomando como referên-
cia o custo aluno/ano de R$ 1 mil. A
mesma cifra é destinada para a garan-
tia de oferecimento do ensino médio,
a partir de 1999. No que diz respeito
ao ensino superior, as entidades sin-
dicais querem a revogação da Lei nº
9.192, de 1995, que criou o Exame
Nacional de Cursos � o Provão. O
plano do Coned determina sua subs-
tituição por processos de avaliação
institucional periódica do ensino su-
perior, compreendendo avaliação in-
terna e externa. O plano cria, ainda,
os conselhos sociais, com a participa-
ção da comunidade e das entidades
civis organizadas, para acompanha-
mento e controle social das ativida-
des universitárias. O objetivo é asse-
gurar o retorno à sociedade dos re-
sultados das pesquisas, do ensino e

das atividades de extensão.
O plano do Ministério da Educa-

ção e do Desporto destaca, por outro
lado, que é fundamental a colabora-
ção da sociedade civil para o desen-
volvimento e o sucesso das políticas
educacionais. Lista prioridades que
devem ser implementadas com a aju-
da de outros setores governamentais
e não-governamentais. O documento
oficial destaca que �a valorização das
ONGs não pode e não deve ser inter-
pretada como tentativa do Estado de
se desresponsabilizar pelo financia-
mento da educação. Mas há que se
incentivar igualmente o trabalho vo-
luntário e a organização das comuni-
dades para, de forma participativa,
contribuir para a gestão da escola, para
melhorar a qualidade do atendimen-
to escolar e para enriquecer o
patrimônio da escola�.

Entre as ações propostas com a
colaboração das entidades civis e das
outras esferas de governo, destacam-
se a universalização do acesso ao en-
sino fundamental; a implantação, em
cinco anos, da reforma do ensino
médio e da educação profissional; a
ampliação do Programa de Crédito
Educativo para o ensino superior; e a
implementação, em 1998, de novos

planos de carreira para o magistério
e de novos níveis de remuneração
em todos os sistemas de ensino, com
piso salarial próprio, de acordo com
diretrizes do Conselho Nacional de
Educação, assegurando a promoção
por mérito.

O plano do Ministério da Edu-
cação determina ainda que cabe à
União criar mecanismos para
viabilizar imediatamente o repasse
automático dos recursos vinculados
à educação para o órgão responsá-
vel pelo setor, segundo prevê a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação.
Outra responsabilidade exclusiva da
União é estabelecer mecanismos que
definam o que são gastos com ma-
nutenção e desenvolvimento do en-
sino e o que não pode ser incluído
nessa rubrica. Para isso, o governo
federal deverá mobilizar os Tribu-
nais de Contas, a Procuradoria-Ge-
ral da União, sindicatos e a popula-
ção, a fim de que exerçam a fiscali-
zação necessária. O não-cumprimen-
to de todas as propostas previstas
no plano oficial acarretaria, segun-
do o projeto que tramita no Con-
gresso, crime de responsabilidade
pública a ser apurado pelas autori-
dades competentes.

tes para o Plano Nacional de Educação

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO
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aplicação de recursos na manuten-
ção e no desenvolvimento do ensi-
no alcançou 33,17% da receita de
impostos e transferências das cotas-
partes de impostos da União,
após as deduções das cotas-partes
dos municípios e das transferências
com vínculos específicos. A Consti-
tuição Estadual prevê um gasto de
25%. Em 1992, este investimento
representou 35,38% da receita, ca-
indo para 35% em 1993 e para
33,96% em 1994, mas sempre em
patamares superiores aos exigidos
pela lei.

Em 1995, primeiro ano do go-
verno Eduardo Azeredo, o
percentual aplicado em educação
atingiu o índice de 45,46% da re-
ceita resultante de impostos e de
transferências na manutenção e no
desenvolvimento do ensino, re-
presentando um investimento de
R$ 1,958 bilhão. Em 1996, esse ín-
dice alcançou 45,48% (R$ 2,249 bi-
lhões) e, em 1997, caiu para 36,72%
(R$ 2,103 bilhões). A previsão para
o Orçamento Fiscal de 1998 é de
que o percentual volte a subir para
43,48% (R$ 2,699 bilhões).

Entre os investimentos feitos
pelo Estado, destacam-se a criação
de programas de qualificação e aper-
feiçoamento dos professores e a
compra de equipamentos para as
escolas. O Programa de Capacitação
de Professores (Procap), lançado no
ano passado, vai atingir 90 mil pro-
fessores, sendo 52 mil da rede es-
tadual. O programa destina-se a pro-
fissionais que atuam nas quatro pri-
meiras séries do ensino fundamen-
tal. O Programa de Capacitação de
Professores e Inovação Curricular do
Segundo Ciclo do Ensino Fundamen-
tal está atingindo, inicialmente, 2,4
mil professores que dão aulas para
5ª a 8ª séries. No segundo semes-
tre, serão beneficiados outros 40 mil.

De acordo com a Secretaria de
Educação, mais de quatro mil pro-
fessores, em várias áreas, partici-
param do Programa Emergencial de

Licenciatura para formação de pro-
fessores leigos, licenciatura curta e
plena, desenvolvido em convênio
com várias instituições de ensino
superior. Outros 2.542 estão matri-
culados e em fase de formação.
Também está sendo desenvolvido

ras nas duas mil maiores escolas
estaduais com software para o
gerenciamento da atividade acadê-
mica, controle de pessoal, gestão
de patrimônio, administração finan-
ceira e estatísticas educacionais.

Em 1997, a Secretaria da Educa-
ção realizou a primeira feira desti-
nada à aquisição de quase dois mi-
lhões de livros, ao custo de R$ 14,5
milhões, para os cantinhos de leitu-
ra instalados em 30.880 salas de aula
de todas as 5.190 escolas da rede
estadual do Ciclo Básico de Alfabe-
tização (CBA) à 4ª série. Em novem-
bro, outra feira foi realizada, para
aquisição de cerca de 2,4 milhões,
ao custo de R$ 28 milhões, a fim de
compor o acervo das bibliotecas de
todas as três mil escolas da rede
pública estadual que têm turmas de
5ª à 8ª série.

Houve também ações do gover-
no voltadas para a melhoria salarial
� apesar de o Executivo ainda não
ter encaminhado à Assembléia
Legislativa a proposta do Plano de
Carreira do Magistério, reivindica-
ção antiga da categoria. Em 1995,
primeiro ano do governo Azeredo,
o piso salarial do professor P1-A
(CBA à 4ª série) passou de
R$ 159,00 para R$ 255,00. Em 1997,
esse valor subiu para R$ 300,04,
para professor em início da carrei-
ra. Na conclusão da carreira, como
P1-E, o profissional estará receben-
do, hoje, R$ 648,30. O Executivo
reconhece, no entanto, que esses
valores poderiam ser melhores. �Não
é o salário ideal, mas é três vezes
maior do que o praticado em 1990,
que era o equivalente a U$ 87�, des-
tacou o governador do Estado, em
material informativo distribuído aos
professores no ano passado.

Para os professores, esse inves-
timento ainda está, no entanto, lon-
ge do ideal. No que diz respeito à
valorização do educador, a maior
queixa ainda se refere aos salários.
Segundo o coordenador-geral do
Sindicato Único dos Trabalhadores

o Programa de Capacitação de Pro-
fessores e Inovação  Curricular
(Promédio) que, na fase-piloto, ini-
ciada em 1997, atendeu a uma
amostra de 3,5 mil professores de
oito disciplinas do ensino médio e
que, na fase de generalização,
abrangerá mais 40 mil professores.

O Programa de Informatização
da Administração Escolar efetuou o
repasse de R$ 21 milhões para as
844 maiores escolas do Estado. Fo-
ram instaladas, em 1997, 400 cen-
trais de informática em 400 escolas
distribuídas por todas as Superinten-
dências Regionais de Ensino,
totalizando 4,4 mil computadores.
O programa prevê a instalação de
rede de computadores e impresso-

As elites

brasileiras nunca

levaram a sério o

próprio discurso

sobre a

importância da

educação, atitude

que se explica, em

parte, pela herança

escravocrata e

pelo modelo de

colonização �

lembra Jamil Cury

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO



9REVISTA DO LEGISLATIVOjan-mar/98

em Educação (Sind-UTE), Antônio
Carlos Hilário, os professores, as-
sim como o restante do funcionalis-
mo público, estão sem reajuste há
três anos. Já o conteúdo dos pro-
gramas de capacitação lançados pela
Secretaria da Educação ainda está
sendo avaliado pela entidade.

A maior crítica que o Sindicato
faz refere-se à forma como as políti-
cas educacionais vêm sendo
implementadas. �Os professores es-
tão angustiados e desmotivados, pois
as medidas são tomadas sem debate
ou sensibilização da comunidade
escolar. Esta atitude da Secretaria da
Educação nega a democracia e fere
a autonomia das escolas�, opina
Hilário. Medidas recentes como a
nucleação dos estabelecimentos de
ensino e o programa �Acertando o
Passo� � destinado aos alunos com
desempenho insuficiente � são
exemplos de ações impostas aos pro-
fessores sem discussão prévia, na
opinião do coordenador-geral do
Sind-UTE.

Apesar dessas críticas quanto à
implementação dos projetos educa-
cionais, constata-se que o investi-
mento no setor tem aumentado. To-
mando por base os balanços gerais
do Estado e os Orçamentos Fiscais
do período compreendido entre 1987
e 1998, a educação consumiu mais
de 33% da receita de impostos e
transferências das cotas-partes de
impostos feitas pela União. A parce-
la livre para custeio e investimentos
na melhoria das condições de fun-
cionamento da rede escolar e da
qualidade da educação representa
menos de 10% das despesas com
pessoal e atinge cerca de 3% do
Orçamento total do Estado � mais
de R$ 150 milhões/ano.

Ampliação de vagas � O investi-
mento se refletiu também na am-
pliação da oferta de vagas para os
diferentes níveis de ensino. Em
1995, a população escolarizável na
faixa de 7 a 14 anos era de

3.070.959, segundo projeções da
Fundação João Pinheiro, e o Estado
conseguiu atender 63,83% da de-
manda (2.503.090). Em 1997, a po-
pulação escolarizável nessa faixa
etária era de 2.826.447, segundo
projeções da Secretaria da Educa-

para 6,41%, mas continua represen-
tando pouco em relação ao univer-
so total.

Nos últimos três anos, a deman-
da atendida no ensino fundamental,
somando as participações dos três
níveis de governo, subiu de 92,51%
(3.518.457) para 97,26% (3.672.407)
da população escolarizável. No iní-
cio deste ano, com a campanha
�Toda criança na Escola�, promovi-
da pelo governo de Minas, em par-
ceria com o governo federal, foram
feitas 57 mil novas matrículas na fai-
xa etária de 7 a 14 anos (ensino fun-
damental). Com isso, o índice de
população atingida passou para 98%
� comparável às estatísticas de paí-
ses do Primeiro Mundo. Na Bélgica,
o índice é de 99,4%. Nos Estados
Unidos, 97,7% e, na Alemanha,
97,8%.

Os números acima mostram que,
tanto em termos de legislação quan-
to no que diz respeito às ações de
governo, o ensino fundamental tor-
nou-se, de fato, prioridade nacio-
nal. Mas a mesma prioridade não
tem sido atribuída aos ensinos in-
fantil, médio e superior. As críticas
dos educadores atingem, principal-
mente, o ensino público superior,
de responsabilidade da União. Acha-
tamento dos salários dos professo-
res, ausência de uma política volta-
da para o setor e falta de definição
de recursos são as principais críti-
cas. Quanto ao ensino médio, atri-
buição prioritária dos Estados, ain-
da há também muito o que fazer,
assim como no ensino infantil, pri-
oridade dos municípios.

PNE � O Plano Nacional de Edu-
cação, enviado ao Congresso pelo
governo federal, no início deste ano,
é um ponto de partida no caminho
do atendimento dessas demandas.
Previsto na Constituição de 1988 e
na LDB, ele define metas em todos
os níveis de ensino por 10 anos,
estabelecendo quanto deve ser gas-
to, em que e de que forma. A futu-

ção, e o Estado atendeu 64,84% da
demanda (2.558.189).

Os municípios mineiros conse-
guiram um desempenho melhor que
o Estado com relação à ampliação
da oferta de vagas no ensino fun-
damental. Isto pode ser creditado,
em parte, à descentralização deter-
minada pela legislação federal. Em
1995, foram atendidas 805.662 cri-
anças (22,51%) e, em 1997, 910.650
(26,01%). Em 1997 e 1998, devido
ao processo de descentralização das
escolas do ensino fundamental, fo-
ram transferidos para os municípios
400 mil alunos. Já as redes federal
e particular foram responsáveis, em
1995, por 6,18% do total de atendi-
mentos. Em 1997, este índice subiu
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ra lei fixará metas de médio e lon-
go prazos para nortear todas as po-
líticas públicas na área de educa-
ção. Mas as discussões no Congres-
so estão apenas começando, por-
que, além do plano oficial, há um
plano elaborado pelas entidades sin-
dicais, durante o Congresso Nacio-
nal de Educação, realizado em no-
vembro, em Belo Horizonte. As duas
propostas têm diferenças profundas
quanto à definição de recursos a
serem empregados, responsabilida-
des e metas.

A professora Glaura Vasques de
Miranda, integrante do Conselho
Estadual de Educação e ex-secretá-
ria de Educação de Belo Horizonte,
destaca a necessidade urgente de
definição de mecanismos específicos
de financiamento tanto para o ensi-
no médio quanto para o ensino in-
fantil. Afirma, ainda, que pouca coi-
sa tem sido feita pelo ensino médio,
com exceção de alguns novos dis-
positivos legais. �Ele tem sido alvo
de muita demanda da população. Há
uma pressão enorme por vagas, mas
o governo federal apoiou somente
o ensino fundamental, o que acho
um equívoco�, opina, referindo-se à
criação do Fundão.

�O ensino médio é uma priorida-
de do Estado, mas é difícil bancá-lo,
a não ser que haja alguma forma de
financiamento�, alega o chefe de
gabinete do secretário da Educação,
Alencar Santos Viana Filho. Em 1995,
a população escolarizável na faixa
etária de 15 a 19 anos era de
1.676.202, e o Estado atendeu
341.651 (13,96%). Em 1997, a popu-
lação escolarizável passou para
1.888.095, e o Estado atendeu
468.872 (16,37%). Somando todas as
esferas de governo, a população
atendida, no ano passado, foi de
660.395 (24,32%) � um número ain-
da muito longe do ideal e que desa-
fia governos e sociedade.

A Secretaria de Estado da Educa-
ção apresentou, em abril, uma pro-
posta de financiamento do ensino

médio ao Conselho Nacional de Se-
cretários Estaduais da Educação. O
Fundo de Estabilização Fiscal (FEF)
determinou a retenção de 20% da
cota estadual do salário-educação
(R$ 130 milhões/ano, no caso de
Minas Gerais). O salário-educação

doso. Essas diretrizes privilegiam o
ensino fundamental, a expansão e
melhoria do ensino médio e
tecnológico e a avaliação do siste-
ma educacional. O projeto que es-
tabelece a autonomia acadêmica e
de gestão de recursos ainda não foi
aprovado pelo Congresso Nacional.
Os professores estão sem reajuste há
três anos, e as perdas salariais so-
mam 25%, em dezembro de 1997.
Além desses problemas, é crescente
o número de aposentadorias e a eva-
são de professores das universida-
des públicas para as privadas.

Por todos esses motivos é que
Glaura Vasques afirma que a edu-
cação ainda não pode ser reco-
nhecida como prioridade no País.
�Em relação à universidade, a po-
lítica do governo é um desastre.
Nunca foi tão ruim. As instituições
estão perdendo seus melhores
profissionais, e todo o investimen-
to feito nos últimos 30 anos ainda
é pequeno, se compararmos com
as políticas adotadas em outros
países�, afirma.

A taxa de escolarização superior
no Brasil (11%) é, realmente, das
mais baixas da América Latina. Na
Argentina, esse índice é de 40%; na
Venezuela, 26%; no Chile, 21%. Nos
últimos sete anos, a Universidade de
São Paulo (USP) perdeu 782 dos
5.579 docentes. A Universidade de
Campinas (Unicamp), em 30 anos,
perdeu 400 professores, sendo que
170 saíram apenas nos dois últimos
anos. Na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), entre 1988 e
1997, 1.588 dos 2.433 professores
saíram. Cento e vinte deixaram a ins-
tituição apenas em 1997. Desse to-
tal, 76% aposentaram-se � seja in-
tegral ou proporcionalmente. As re-
formas administrativa e previ-
denciária, aprovadas este ano, e os
melhores salários oferecidos pelas
universidades particulares explicam,
em grande parte, essa evasão. A
estimativa do salário anual de um
professor titular é de US$ 110 mil,

é um dos componentes da guia de
recolhimento das empresas junto ao
Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS). O que o governo de
Minas quer é a liberação desses re-
cursos para a manutenção e o de-
senvolvimento do ensino médio. A
proposta ainda está sendo analisa-
da. No plano federal, o governo
Fernando Henrique Cardoso enca-
minhou ao Conselho Nacional de
Educação uma proposta de reforma
do ensino médio, que ainda está
sendo discutida.

O ensino superior, por sua vez,
não é nem mesmo contemplado nas
diretrizes básicas do Ministério da
Educação (MEC) para os quatro anos
do governo Fernando Henrique Car-
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em Harvard. Na USP, esse número
cai para U$ 56 mil.

O professor Jamil Cury aponta
dois problemas graves no ensino
universitário. O primeiro é o que
ele classifica de sentimento de mal-
estar que a categoria tem perante a
palavra governo. �Existe uma situa-
ção de moral baixo e de desconfi-
ança generalizada com relação aos
governos. Os professores não se
sentem sujeitos do investimento,
exatamente porque o nível salarial
fica aquém das exigências e res-
ponsabilidades que suas funções de-
mandam�, afirma. Na opinião de
Jamil Cury, os profissionais vêem
os governos como destituidores dos
direitos � e não garantidores.
�Quanto mais tempo, pior é a pers-
pectiva filosófica do tempo para
eles�, conclui.

Outro problema é a evasão de
profissionais das universidades pú-
blicas para as privadas � e os con-
seqüentes prejuízos para o desen-
volvimento das atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão. Tradicio-
nalmente, é nas universidades pú-
blicas que se encontra o campo mais
favorável para o desenvolvimento
de pesquisas e o investimento em
infra-estrutura laboratorial e no aper-
feiçoamento dos profissionais. Com
a saída dos professores e pesquisa-
dores mais gabaritados, interrom-
pem-se trabalhos de ponta e ficam
comprometidas estruturas já mon-
tadas.

�É uma perda grave para o País.
A pesquisa no Brasil corre riscos de
continuidade e manutenção, se não
forem revistas determinadas políti-
cas. Se a universidade perde um pes-
quisador, estacam-se contatos nacio-
nais e internacionais, interrompe-se
a formação dos profissionais, bem
como desmantela-se a estrutura físi-
ca dos laboratórios. É desalentador�,
destaca. O professor alerta ainda para
o fato de que, no universo competi-
tivo do mundo globalizado, o único
caminho para o País buscar autono-

mia é privilegiando a pesquisa de
ponta.

A falta de investimentos no ensi-
no superior também preocupa os
educadores. No final do ano passa-
do, o governo Fernando Henrique
Cardoso diminuiu em R$ 50 milhões
a verba aplicada em bolsas de pós-
graduação � um corte de 6,5% no
total de recursos disponíveis para
esse nível de ensino. Apesar da de-
manda por aumento salarial e da re-
cente greve dos docentes das uni-
versidades, pleiteando mais verba e
melhores vencimentos, o governo
federal já afirmou que não dará rea-
justes este ano. O Orçamento para
1998 prevê um investimento de
R$ 10,2 bilhões em educação. Em
1997, o governo federal investiu R$
10 bilhões, mas o balanço geral ain-
da está sendo fechado. Em 1996, a
educação consumiu R$ 9,5 bilhões,
sendo R$ 4,1 bilhões no ensino su-
perior.

Ao comparar, então, as ações
voltadas para os diferentes níveis de
ensino, constata-se que as medidas
implementadas ainda não são sufi-
cientes para resolver o problema
educacional brasileiro. Se os núme-
ros do governo federal e, em parti-
cular, do governo de Minas mostram
que o investimento no setor aumen-
tou, permanecem, por outro lado,
estatísticas que envergonham o País.
Exemplo são os 18,3 milhões de anal-
fabetos maiores de 15 anos existen-
tes no Brasil (3% do total mundial),
segundo aponta o Relatório Mun-
dial da Unesco sobre Educação/
1998. Esse número é três vezes
maior que o do México e 20 vezes
maior do que o da Argentina. So-
mente as estatísticas seriam suficien-
tes, por outro lado, para afirmar que
a educação se tornou prioridade? Ou
é preciso avaliar, ainda, outros indi-
cadores � mais subjetivos e não
menos determinantes?

Na opinião da professora Glaura
Vasques, houve avanços nos últimos
anos. Exemplo disso é que, quando

se perguntava antes para a popula-
ção quais os maiores problemas do
Brasil, a educação sempre desponta-
va nos primeiros cinco lugares. Hoje
ela saiu deste rol. �Esse é um sinal
de que houve melhoria. Hoje, o
emprego, a saúde, a segurança e a
habitação é que são os problemas
mais graves. Mas ainda há muito a
ser feito�, afirma. A integrante do
Conselho Estadual de Educação é
cautelosa e evita as generalizações.
�Estamos caminhando para a frente
em muitas regiões do País, inclusive
em Minas, porém estamos longe dos
objetivos de uma educação de qua-
lidade�, diz.

Os indicadores de qualidade, na
opinião dela, têm que ser discuti-
dos com a comunidade escolar, mas
um dos mais importantes é ênfase
na formação para a cidadania e no
pensamento crítico. �Os estudantes
têm que acumular conhecimentos
em várias áreas, mas também têm
que compreender o mundo, respei-
tar as diferenças�, afirma. Para a pro-
fessora, outro aspecto que deve ser
levado em conta ao falarmos em
educação como prioridade é a con-
tinuidade administrativa. Projetos
que deram certo têm que ser man-
tidos e aprimorados, independen-
temente do governante ou do parti-
do político que está no poder. �Mais
que os partidos, é a população que
vai determinar a manutenção dos
bons projetos educacionais. Se ela
estiver convencida da importância

O professor Jamil Cury aponta problemas

graves no ensino universitário
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das ações implementadas, garanti-
rá, nos órgãos coletivos da educa-
ção, esta continuidade�.

Exemplo dessa continuidade é a
Escola Plural, implantada em 1994
�  época em que Glaura Vasques
era secretária municipal de Educa-
ção de Belo Horizonte � e que per-
manece como programa do gover-
no Célio de Castro. Hoje toda a rede
municipal de ensino segue os pre-
ceitos da Escola Plural. São 11 mil
professores e 190 mil alunos distri-
buídos em 173 escolas. Implemen-
tada após aprovação pelo Conselho
Estadual de Educação, a Escola Plu-
ral aboliu o ensino seriado e instau-
rou três ciclos de estudos, determi-
nados pela faixa etária: infância, pré-
adolescência e adolescência. A
metodologia de trabalho excluiu a
repetência escolar, substituindo-a por
avaliações periódicas e reforço, no
caso de desempenho insuficiente.

Essa ruptura com os padrões tra-
dicionais de ensino teve um preço.
Segundo a professora Matildes
Ozória Rodrigues Costa, da Coorde-
nação de Política Pedagógica da Se-
cretaria da Educação da Capital, pais,
alunos e professores ainda estão se
adaptando às mudanças. �Construir
uma prática com a desconstrução de
outra não é fácil. Ainda temos resis-
tências e problemas localizados�,
reconhece a educadora. No final
deste ano, a prefeitura terá que apre-
sentar ao Conselho Estadual de Edu-
cação uma avaliação da implanta-
ção da Escola Plural. O trabalho será
feito pela Fundação Ford, através
de um convênio, com a participa-
ção da Faculdade de Educação da
UFMG.

Na opinião de Glaura Vasques, a
experiência da Escola Plural é um
exemplo de quanto os municípios
podem avançar, no sentido de apre-
sentarem propostas pedagógicas
próprias. Ela destaca o papel im-
portante da LDB, que possibilitou
uma mudança de paradigma nessa
área, recomendando a introdução de

ciclos de formação e a progressão
continuada. �Antes vigorava o mo-
delo autoritário, inflexível, padro-
nizado, onde as ações eram decidi-
das a partir dos conselhos, ministé-
rios e secretarias. Hoje, a escola
ganhou autonomia para elaborar seu

Glaura Vasques, essas inovações
devem ser aprimoradas. �Acho que
é preciso aperfeiçoar o processo de
escolha dos diretores, criando me-
canismos para que a população pos-
sa retirar o dirigente durante o man-
dato�, diz. Afirma, também, que a
gestão democrática deve ser
rediscutida, buscando maior partici-
pação de pais, alunos e professo-
res na discussão dos projetos peda-
gógicos.

A melhoria da qualidade do en-
sino passa, ainda, pelo estabeleci-
mento de mecanismos de avaliação
constantes, que possam contribuir
para aprimorar conteúdos e práti-
cas pedagógicas. O governo fede-
ral vem tentando, com o Exame
Nacional de Cursos (Provão), pro-
mover avaliações periódicas do en-
sino superior. Em 1998, terceiro ano
de aplicação dos testes, 128 mil
graduandos de 1.740 cursos devem
fazer as provas. Os cursos avalia-
dos, nas provas marcadas para ju-
nho, são Administração, Direito,
Engenharia Civil, Engenharia Elétri-
ca, Engenharia Química, Jornalismo,
Letras, Matemática, Medicina Vete-
rinária e Odontologia.

Um dos objetivos do Provão é
levantar o perfil sociocultural dos
estudantes e sua opinião sobre as-
pectos fundamentais do curso. Pa-
ralelamente, o governo federal co-
leta dados, junto às instituições, so-
bre variáveis que influenciam a qua-
lidade dos cursos de graduação. As
instituições que tiveram conceitos
menos satisfatórios estão, hoje, refo-
rmulando os cursos, com a orienta-
ção do Ministério da Educação
(MEC).

O Provão continua, no entanto,
causando polêmica entre estudantes
e educadores, já que muitos ques-
tionam sua capacidade de avaliar
currículos e desempenhos das ins-
tituições. �Pretender fazer qualquer
política de apoio e financiamento
tendo como base os números do
Provão seria muito precipitado. As

projeto pedagógico. Isso é extre-
mamente estimulador�, relata. Esta
�mudança de eixo� aponta, em
contrapartida, para uma maior res-
ponsabilidade de toda a comunida-
de escolar � pais, professores e
alunos �, a fim de se produzir edu-
cação de qualidade.

Essa nova distribuição das res-
ponsabilidades perante o ensino
implica, também, uma gestão mais
democrática da educação. Minas
avançou muito nesse sentido, com
a eleição direta para diretores de
escolas e a criação dos colegiados
� que introduziram a idéia de que
os pais são também responsáveis
pela educação, assim como profes-
sores e governos. Na opinião de
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universidades não tiveram ciência
de como ele seria implementado, e
houve muita descrença da comuni-
dade escolar. Tudo isso prejudiciou
a implantação do projeto�, destaca
Glaura Vasques.

Investir nas avaliações do ensi-
no, visando à qualidade da educa-
ção; buscar mecanismos de finan-
ciamento; ampliar vagas; manter os
estudantes na escola; capacitar os
professores; reverter os números al-
tos de evasão e repetência. Todos
esses são desafios que não podem
ser enfrentados da noite para o dia.
Governos e sociedade precisam de
tempo para buscar soluções para o
problema educacional brasileiro.

Para o professor Jamil Cury, trans-
formar em prioridade todos os ní-
veis da educação escolar é uma ta-
refa difícil, na medida em que o
Brasil está pagando uma dupla con-
ta. A primeira é a herança que, se-
gundo ele, nos deixaram as nossas
elites antidemocráticas, que pouco
se preocuparam com o investimen-
to nacional na educação. A segun-
da �nota promissória� é a da
internacionalização da economia,
que demanda dos governos novas
responsabilidades � muitas das
quais eles ainda não estão prontos
para assumir. �Não posso achar que
os governos atuais devam pagar toda
essa conta. Por isso, é interessante
termos um Plano Nacional de Edu-
cação, que aponta etapas a serem
transpostas, a fim de dar conta des-
te déficit histórico, deste �verme-
lho� que ficou desde nosso desco-
brimento�, comenta.

O professor lembra, no entanto,
que não se pode privilegiar deter-
minados níveis de ensino � em de-
trimento de outros � neste �acerto
de contas� com a educação brasi-
leira. Ele condena o esquecimento
de outras dimensões da educação,
que não o ensino fundamental e o
médio para aqueles que estão em
idade própria. Destaca que é preci-
so também erradicar o analfabetis-

mo, investir na educação infantil e
de jovens e adultos.

Hoje ainda há cerca de 2 milhões
de crianças de 7 a 14 anos fora da
escola, apesar da marca de 732.420
matrículas efetuadas na campanha do
governo federal �Toda criança na es-
cola�. Todo ano, 34 em cada 100 alu-
nos são obrigados a repetir o ano, 5
deixam a escola em definitivo, e 18
suspendem os estudos com intenção
de voltar no período seguinte. Ses-
senta por cento dos estudantes brasi-
leiros estão atrasados em relação à
série que deveriam estar cursando.
Em Minas Gerais, os níveis de eva-
são no ensino fundamental (5ª à 8ª
série) e no médio situam-se, respec-
tivamente, em 14,20% e 15,20% �
ainda altos, apesar de terem diminuí-
do em relação a 1991, quando esta-
vam na faixa de 21,25% e 25,20%.
Segundo estatísticas nacionais, ape-
nas 25% da faixa da população de
15 a 17 anos estão matriculados no
ensino médio.

Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), os gas-
tos totais com educação no Brasil
correspondem a 3,7% do Produto In-
terno Bruto (PIB), situado em US$ 750
bilhões. Na Venezuela, o índice é de
4,5%, no Canadá, 6,9%, e no Uru-
guai, 3,3%. Somente a parcela refe-
rente à arrecadação de impostos é
vinculada constitucionalmente à edu-
cação �  18% na União e 25% nos
Estados, Distrito Federal e municí-
pios, no mínimo.

Chegar a níveis ideais de evasão
e repetência, erradicar o analfabetis-
mo e construir um projeto educacio-
nal de qualidade para o País depen-
de de medidas que não passam ape-
nas pela escola. �Há problemas na
escola que não são da escola�, enfatiza
o professor Jamil Cury, referindo-se
a pontos que precisam ser enfrenta-
dos pelos atuais governantes, como
uma nova forma de distribuição de
renda no País, a manutenção de di-
reitos, um tipo de crescimento eco-
nômico que gere mais empregos e

possa ser uma fonte de inclusão so-
cial. Ele aponta também como fun-
damental a inserção afirmativa do
corpo docente nessas questões. Lem-
bra, no entanto, que é exigir demais
do professor, agora, tudo o que ele
não pôde crescer em termos intelec-
tuais e profissionais ao longo do tem-
po � seja por causa do desestímulo
dos baixos salários, seja pela falta de
investimentos em qualificação profis-
sional.

Na opinião de Jamil Cury, os go-
vernos atuais insistem na hipótese de
que o problema é somente escolar.
�Será fatal ignorar a relação entre
ensino e sociedade, apostando ape-
nas na relação entre economia e edu-
cação. O deslize será tão grande
quanto o foi no passado a educação
extremamente elitista e pouco demo-
crática�, alerta. A crítica do educador
atinge tanto o governo Fernando
Henrique Cardoso, quanto governos
estaduais aliados ao federal, como o
de Minas Gerais.

Ele elogia a reforma do Estado
empreendida por FHC e a ênfase nas
condições favorecedoras da
internacionalização da economia,
como a desburocratização das ativi-
dades. Ressalta, em contrapartida,
que o Executivo tem sido omisso
com relação a uma proposta afir-
mativa de políticas públicas sociais
� que se compõem à educação.
�O governo federal e os governos
estaduais, em sua maioria, têm-se
preocupado mais com a reforma do

Matildes Costa: pais, alunos e professores

ainda estão se adaptando às mudanças

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO
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Estado e as privatizações do que
com a inclusão social�, afirma. O
investimento na manutenção do em-
prego, em saúde, habitação, trans-
portes e segurança pública tem, des-
taca, irrigação positiva sobre o cam-
po educacional e educativo. �Esses
pontos precisam ser enfrentados
pelos atuais governantes�, conclui.

A pressão positiva da sociedade
é essencial para mudar os rumos da
educação no País. Na opinião do de-
putado Gilmar Machado (PT), é pre-
ciso retomar as grandes mobilizações
sociais em torno da educação, a fim
de que o ensino se torne não apenas
um processo de aquisição de conhe-
cimentos, mas também de formação
dos cidadãos. Para ele, são claros os
indícios de que o povo brasileiro está
cobrando mais dos governos � e,
também por esse motivo, mais está
sendo feito. Em um contexto de de-
semprego, achatamento salarial e
empobrecimento da classe média, há
um fluxo maior de estudantes das
escolas privadas para as públicas. As
demandas no ensino público têm au-
mentado, assim como a pressão da
classe média por uma escola pública
gratuita e de qualidade.

Levando em conta todos esses
aspectos, constata-se que a educa-
ção é uma prioridade relativa, uma
prioridade que não atinge a plenitu-
de que o termo sugere. Oscila de
acordo com os governos e as dife-
rentes diretrizes estabelecidas por
eles. Depende de fatores que não
estão apenas na sala de aula, mas
dizem respeito à situação econômi-
ca e social do País e dos trabalhado-
res. Necessita de um consenso soci-
al que ainda está sendo fabricado por
governos, professores, pais e alunos.
A educação hoje é uma prioridade
em construção, um primeiro passo
para se chegar a uma situação ideal.
É uma lição que começa a ser �de-
corada�, mas que só será aprendida,
de fato, no futuro. Um futuro próxi-
mo, se �estudarmos� mais do que
estamos fazendo hoje.

Implementação do Fun
cia quantitativa para o cálculo dos re-
cursos investidos no ensino fundamen-
tal. Esse valor, multiplicado pelo núme-
ro de alunos matriculados em cada es-
cola de ensino fundamental, represen-
ta o volume de recursos a ser repassa-
do pelo Fundo, em cada ano, para cada
escola cadastrada. A adesão ao Fundo
implica, no caso dos municípios, inje-
tar 15% do FPM e 15% dos 25% da re-
ceita do ICMS devidos pelo Estado.

O retorno do investimento é basea-
do no número de alunos matriculados.
Municípios com rede de ensino maior
terão maior volume de recursos. Muni-
cípios com menor número de alunos
receberão menos � mesmo se compro-
meterem, com o Fundo, grande parte
dos seus repasses de ICMS e FPM. O
censo educacional realizado pelo MEC,
em 1997, foi o parâmetro do governo
para o repasse dos recursos este ano.

Em Minas Gerais, embates entre go-
verno do Estado, prefeituras e profes-
sores, no final do ano passado, mostra-
ram as dificuldades em implementar a
descentralização. As prefeituras temiam
perder recursos, se não municipali-
zassem rapidamente as escolas, mas não
tinham infra-estrutura ou know-how

para absorver professores, alunos e
estabelecimentos de ensino. O gover-
no do Estado foi criticado porque esta-
ria pressionando as prefeituras a
municipalizarem as escolas em tempo
recorde. Os professores contratados �
110 mil no Estado � temiam a perda
do emprego com o processo de
descentralização. Mas como está se pro-
cessando hoje, na prática, a
municipalização em Minas Gerais?
Experiências � Para o prefeito de San-
ta Luzia e membro da Associação Mi-
neira de Municípios, Carlos Alberto
Calixto, a descentralização é necessá-
ria e benéfica, pois o administrador fica
mais perto da comunidade e pode dar
respostas mais rápidas às demandas.
Outro avanço é que, com a distribui-
ção dos recursos por critérios matemá-
ticos, não se poderá mais �mascarar� a
aplicação dos 25% da receita tributária

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO

Amunicipalização do ensino fun-
damental � prevista na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação

(LDB) e na Emenda Federal nº 14, que
criou o Fundo de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valori-
zação do Magistério � foi uma das
grandes ações viabilizadas no gover-
no Fernando Henrique Cardoso em
prol do ensino de 1ª à 8ª série. Com a
entrada em vigor do Fundo em janei-
ro deste ano (conforme prevê a Lei nº
9.424, de 1996), o ensino fundamen-
tal passou a ser beneficiado com o
repasse de mais recursos � sendo a
maioria deles (60%) para melhoria sa-
larial dos professores.

Em muitos Estados, o processo de
descentralização foi tumultuado,  pela
falta de informação e despreparo das
prefeituras e Estado, e pela pressa em
municipalizar � apesar de a Emenda
nº 14 ter dado um prazo de cinco anos
para União, Estados e municípios se
ajustarem às normas de constituição
do Fundo. Em Minas Gerais, a
implementação da lei provoca polê-
mica e dúvidas. Em março, a Assem-
bléia Legislativa promoveu mais uma
teleconferência sobre o assunto, trans-
mitida para todo o Estado, com a par-
ticipação de representantes do gover-
no, dos professores e dos secretários
de Educação dos municípios.

Segundo a Emenda nº 14, dos 25%
da receita tributária dos Estados a se-
rem investidos constitucionalmente
em educação, 15% compõem parte da
receita do Fundo �  uma conta bancá-
ria onde são depositados os recursos
repassados pela União, pelos Estados
e municípios. O Fundo é alimentado,
principalmente, por repasses do ICMS,
Fundo de Participação dos Estados
(FPE) e dos Municípios (FPM) e do
Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI). Seu funcionamento e a fis-
calização da aplicação dos recursos
são responsabilidade de conselhos.

A Emenda nº 14 também estabe-
lece um valor básico (valor aluno/
ano) � R$ 315,00 em 1998 -, referên-

n
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dão provoca polêmica e dúvidas
constitucionalmente previstos para inves-
timento em educação. �Antes, asfaltava-
se a rua que levava à escola, afirmando-
se que aquilo era investimento em educa-
ção. Agora, a retenção e o repasse dos
recursos são automáticos�, afirma.

Santa Luzia é o município mineiro
com o maior número de escolas des-
centralizadas. Hoje, dos 48 mil estudan-
tes de 1ª a 8ª série, 17 mil pertencem ao
município. Antes, eram apenas 6 mil.
Dos 11 mil alunos que passaram das
mãos do Estado para a prefeitura, 4 mil
fizeram essa transferência no início des-
te ano. Em contrapartida, segundo
Calixto, o Estado garantiu mais 4 mil
vagas no ensino médio, além das 6,8
mil já existentes.

Em Datas, cidade de 5,5 mil habi-
tantes localizada no Alto Jequitinhonha,
a descentralização foi tumultuada, prin-
cipalmente pela falta de informações e
orientação. �Não estávamos preparados
para a mudança, que aconteceu rapi-
damente. O governo do Estado disse
ainda que não poderia abrir matrículas
na 5ª série, se não municipalizássemos�,
afirma o prefeito Geraldo Luiz Freire. A
Prefeitura de Datas absorveu 365 alu-
nos de duas escolas, uma na zona rural
e outra na cidade, totalizando agora 545
alunos do ensino fundamental sob a tu-
tela do município.

Mesmo absorvendo os alunos, Da-
tas poderá conviver, esse ano, com uma
defasagem entre retenção e repasse de
recursos do Fundão. Isto porque os
valores vigentes em 1998 foram deter-
minados a partir de censo escolar reali-
zado ano passado � quando o municí-
pio ainda não tinha firmado convênio
com o Estado para efetivar a
descentralização. O volume de recur-
sos retidos pelo Fundão será de
R$ 155.989,00 ao ano, e o repasse, de
acordo com o censo escolar do ano pas-
sado, será de R$ 82 mil ao ano. O défi-
cit entre retenção e repasse será de
R$ 73.989,00 (o que corresponde a 242
alunos).

A situação vivida pela Prefeitura de
Datas não é exceção. Muitas cidades

mineiras municipalizaram escolas ape-
nas este ano, sem levar em conta que o
repasse dos recursos do Fundo teria
como parâmetro o censo de 1997. De
acordo com a Secretaria da Educação,
há a possibilidade de fazer aditamen-
tos aos convênios assinados para corri-
gir valores, caso o número de alunos
informado no convênio seja divergente
do constante no censo. Mas isso ainda
não aconteceu.

Outro problema, que também vem-
se repetindo, é a retenção de recursos
do Fundo por  inadimplência. O pro-
cesso de descentralização é estabeleci-
do mediante convênio assinado entre
Estado e município. Caso o município
esteja no cadastro de inadimplentes, por
força do sistema orçamentário, os re-
cursos são bloqueados até que se com-
prove alguma iniciativa, por parte da
prefeitura, para a solução da
inadimplência junto à Secretaria de Es-
tado da Educação. As prefeituras não
concordam com esta retenção.

A Secretaria alega que os recursos
são do Fundo até chegarem ao Estado,
mas a liberação deve obedecer a lei es-
tadual sobre convênios. As Prefeituras
defendem que a liberação da verba não
está condicionada a nenhum outro dis-
positivo legal e, por isso, a
inadimplência não pode servir de im-
pedimento. No caso de Datas, os recur-
sos estão retidos porque a prefeitura,
na gestão anterior, não prestou contas
dos R$ 13 mil utilizados para ampliar
as instalações de uma escola estadual.

Segundo o presidente da Comis-
são de Educação da Assembléia, de-
putado José Maria Barros (PSDB), o
Legislativo está fazendo um levanta-
mento de todos os problemas existen-
tes, assim como das queixas de falta
de repasse. �Se o município recebeu
a responsabilidade de administrar a
educação, ele tem que contar com re-
cursos para isso�, destaca. Para o de-
putado Gilmar Machado (PT), autor
da lei que estabeleceu critérios para
a descentralização do ensino em Mi-
nas Gerais, o Estado não poderia re-

ter recursos vinculados ao Fundo.
O chefe de gabinete do secretário

da Educação, Alencar Santos Vianna
Filho, rebate as críticas feitas ao pro-
cesso de municipalização do ensino
fundamental em Minas. �Nós fizemos
reuniões em todas cidades e tentamos
envolver as comunidades, assim como
prestar informações�, afirma. Segun-
do Vianna Filho, o governo do Esta-
do ainda possui 2,05 milhões de alu-
nos no ensino fundamental, enquan-
to que a rede municipal conta, hoje,
com 1,3 milhão de alunos � resulta-
do da absorção de 400 mil estudan-
tes. �Isto é empurrar goela abaixo a
municipalização?�, indaga.

A retenção da verba do Fundo por
causa da inadimplência, para o chefe
de gabinete é �uma questão jurídica
complicada�. �O bloqueio dos recur-
sos é automático, caso o município
esteja inadimplente. Mudar essa situ-
ação não é decisão da Secretaria. Tal-
vez o Tribunal de Contas ou a pró-
pria Assembléia possam se pronunci-
ar sobre o assunto�, disse.

A municipalização do ensino fun-
damental está apenas começando. Mas
é neste momento que governos, edu-
cadores e sociedade têm que estar
mais atentos, para resolver pendên-
cias, problemas localizados e disse-
minar informações. Pais, alunos e ser-
vidores poderão acompanhar e con-
trolar a aplicação dos recursos, atra-
vés dos conselhos do Fundo, que não
terão estrutura administrativa própria,
nem membros remunerados. Os mem-
bros desses conselhos poderão con-
sultar, mensalmente, as contas, aju-
dando a garantir a correta aplicação
dos recursos. Até a avaliação da apli-
cação da lei do Fundo, marcada para
daqui a dois anos, municípios e Esta-
dos deverão ter aparado arestas e re-
solvido a maior parte dos problemas.
Em todo esse processo, dois aspec-
tos devem ser privilegiados: a quali-
dade do ensino e a melhoria salarial
dos professores. Só assim a criação
do Fundo terá valido a pena.

EDUCAÇÃO BRASILEIRA PROCURA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO
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EDUCAÇÃO

Avanços e impasses na
educação: à guisa de balanço
O compromisso e o envolvimento do governo federal, que se traduz em mudanças
importantes no campo de ensino, mostram que ele foi capaz de captar o sentimento da
sociedade, que, desde a década de 50, cobra soluções para os problemas da educação

João Batista Araújo e

Oliveira

Consultor, Presidente da JM-

Associados

U
m balanço requer um
corte no tempo. Por
ignorar o contexto, o
passado, e o tempo de
maturação de iniciati-

vas presentes e passadas, um ba-
lanço não permite atribuição de res-
ponsabilidades pelos acertos e er-
ros do sistema analisado. Portanto,
pode se tornar um exercício pro-
fundamente inadequado e injusto.
Faz-se mister um recuo no tempo,
e uma restrição na atribuição de cau-
salidades, responsabilidades e mé-
ritos. Balanço não é julgamento.

O Brasil já acordou há muito tem-
po para a educação. Desde a déca-
da de 50 que a sociedade pressio-
na políticos e governantes, com os
meios de que dispõe, por prédios,
professores e vagas. Na década de
60, expandem-se os movimentos
sociais de pressão e de reivindica-
ção, bem como a expansão da oferta
de educação formal e informal pelo
setor não-governamental. O
centralismo e autoritarismo do regi-
me militar são contrapostos pela
reivindicação da descentralização,
da municipalização, das tentativas
de gestão cooperativa de escolas.

Começam a surgir, sobretudo a par-
tir dos anos 70, análises mais deta-
lhadas da situação educacional e a
avaliação de perspectivas promis-
soras que começam a dar certo. O
final da década de 80 marca o
surgimento das primeiras respostas
articuladas dos Estados, notadamente
Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo
e, em 1991, Minas Gerais. Os mo-
vimentos pela melhoria da educa-
ção foram iniciados em escolas, as-
sociações da sociedade civil e co-
munidades; depois houve a
mobilização de alguns municípios,
seguida pela atuação de alguns Es-
tados. Lentamente, a questão da
educação, como reivindicação con-
creta por oportunidades de acesso
e qualidade, foi adquirindo visibili-
dade nacional

A Constituinte de 1988 ofere-
ce um excepcional palco para ca-
nalizar a vocalização de deman-
das de toda a ordem � cacofonia
que se materializa na LDB de
1996. No governo Itamar Franco,
e em parte sob o impulso da reu-
nião internacional de educação de
Jomtiem, inicia-se a mobilização
nacional pela educação, e a for-
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mulação, ainda que precária, de
mais de 3.000 planos municipais
de educação. Finalmente, no go-
verno Fernando Henrique Cardo-
so, o governo federal se engaja
na luta por uma educação de qua-
lidade para todos.

Quem acordou por último foi o
governo federal. Dado o grau de
centralismo de recursos e de poder
nas mãos do governo federal e da
conseqüente visibilidade de suas
ações, o despertar do gigante se faz
sentir com maior impacto. A
indefinição de funções resultantes
de um pacto federativo mal-resol-
vido associada a critérios de arre-
cadação e distribuição de impostos
que não guardam proporção com
responsabilidades e encargos torna
o governo federal um ator particu-
larmente importante, e vulnerável,
nas arenas em que decide atuar.
Ademais, pela forma com que atua,
acaba dando a impressão de que o
problema é seu, que vai resolvê-
lo, e, em conseqüência, atrai de-

mandas, elogios e iras nem sempre
cabíveis.

O presente trabalho pretende
oferecer elementos para ajudar a
compreender o momento que atra-
vessa a educação no País, seus avan-
ços e seus impasses. Na primeira
parte, registra algumas das impor-
tantes mudanças ocorridas nas polí-
ticas e nas formas de atuação do
governo federal. Na segunda parte,
ressalta, dentre as reformas em cur-
so, aquelas que podem contribuir
para alterar a lógica do sistema edu-
cacional � e os condicionantes que
explicam os avanços e limitações
dessas reformas. Na terceira parte,
discute as mudanças necessárias, ou
seja, as reformas de concepção e
de lógica de atuação do governo
consideradas fundamentais para
permitir um equacionamento dura-
douro para a educação fundamen-
tal � base para qualquer reforma
educacional. Essas reformas neces-
sárias incluem a revisão do pacto
federativo � divisão de funções e

responsabilidades entre as três ins-
tâncias da Federação, a reforma fis-
cal � alocação de recursos compa-
tíveis com as responsabilidades de
cada uma dessas instâncias e uma
mudança de atitudes com relação
ao grau de regulamentação das ins-
tâncias locais pelos governos cen-
trais.

I � As ações e prioridades

do governo federal
Dentre as ações e prioridades

desenvolvidas pelo governo fede-
ral (no presente mandato), valem
ressaltar, pela sua importância, visi-
bilidade e repercussão:

1. Prioridade à educação. A pri-
oridade à educação integra as cinco
prioridades do programa de gover-
no de Fernando Henrique Cardoso.
Polarizou a atenção do governo,
sobretudo no primeiro ano do man-
dato, e constitui-se no carro-chefe
das políticas sociais em curso.

2. Comunicação Social. O gover-
no comunica sua prioridade à so-

AVANÇOS E IMPASSES NA EDUCAÇÃO: À GUISA DE BALANÇO
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ciedade de forma permanente e pro-
fissional, informa a sociedade de
suas ações e mobiliza a mesma em
campanhas específicas, como no
caso do programa �Toda Criança na
Escola�. A educação é parte salien-
te na política de comunicação soci-
al do governo.

3. Reforço e modernização de
funções permanentes de governo.
O Ministério da Educação reforma
sua atuação em áreas permanentes
de ação governamental, particular-
mente:

3.1. Melhoria dos sistemas de
informação. As informações e esta-
tísticas educacionais tornaram-se
objeto de atenção especial e come-
çam a ser tratadas de forma ade-
quada. Nítidos avanços são realiza-
dos, e resultados de curto prazo
aparecem na forma de publicações
e de assistência técnica às secreta-
rias estaduais para montagem de sis-
temas de informação.

3.2. Melhoria dos sistemas de
avaliação. O Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB) é
terceirizado pelo MEC � com o
conseqüente aumento da indepen-
dência, confiabilidade e qualidade
da avaliação. A avaliação se expan-
de para o 2º e 3º graus. O governo
introduz o Provão, como parte de
sua estratégia para desequilibrar a
lógica de controle de qualidade do
ensino superior.

3.3. Financiamento do ensino
fundamental. A criação do Fundo de
Valorização do Magistério constitui-
se na medida de maior alcance e
profundidade da presente gestão.
Seu objetivo: assegurar recursos ao
ensino fundamental, com um míni-
mo de igualdade. O repasse de re-
cursos do governo federal direta-
mente às escolas, além de ter forte
valor simbólico, integra-se numa
política de estímulo à criação de
conselhos e caixas escolares e si-
naliza a importância de ampliar o
espaço de autonomia da escola. Da
mesma forma, o envio de kits

tecnológicos e a criação de uma TV
Escola Federal sinalizam para a ne-
cessidade de modernização da for-
mação de professores e das técni-
cas de ensino.

No conjunto, essas e outras me-
didas efetivam o compromisso e

questão de fundo � ou seja, quais
são as medidas necessárias e sufici-
entes para colocar a educação bra-
sileira nos trilhos.

II � Alterando a lógica do

sistema

Uma coisa é alterar políticas
substantivas: ao invés de construir
Cieps compram-se televisores, ou
computadores; troca-se o currículo
de uma orientação para outra. A ló-
gica que preside as decisões e ações
é a mesma: em ambos os casos o
governo federal decide e executa
o que faz. Outra coisa é alterar a
lógica que preside as decisões re-
lacionadas com a educação � quem
decide, quem financia, quem ope-
ra. Analisamos primeiro a mudança
de algumas lógicas que presidem
as políticas de educação; em segui-
da, analisamos a lógica que presi-
de, possibilita ou inibe mudanças.

A � A mudança da lógica

Nesta segunda parte do trabalho,
examinamos a lógica subjacente a
seis mudanças ocorridas no panora-
ma educacional, nos últimos três
anos. O objetivo é avaliar em que
medida essas mudanças indicam
simplesmente alterações substanti-
vas nas políticas � que podem ser
revertidas pelo ministro de plantão
� ou implicam alterações na forma
de fazer a política e assegurar o fi-
nanciamento e a gestão adequada
do setor educacional. A escolha dos
temas deve-se à sua importância e
seu impacto, e não implica, neces-
sariamente, concordância quanto às
suas virtudes intrínsecas.

1. Mecanismos de

financiamento: o Fundo de

Valorização do Magistério

O Fundo altera a lógica do siste-
ma de três formas simultâneas. Pri-
meiro: determina que parcela dos

envolvimento direto do governo
federal com as questões do ensino
fundamental � fato inédito na his-
tória da educação do Brasil � e
evidência inequívoca de que o go-
verno federal foi capaz de captar o
sentimento da sociedade em sua luta
pela melhoria da educação e de ofe-
recer respostas em curto espaço de
tempo.

Na parte II, examinamos o grau
de profundidade das medidas toma-
das, ou seja, em que medida elas
alteram a lógica do sistema educa-
cional e são capazes de estabele-
cer o efetivo equacionamento dos
problemas da educação brasileira,
particularmente do ensino funda-
mental. Na parte III, examinamos a
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recursos da educação deve ser gas-
ta com o 1º grau. Ou seja, atribui
um valor numérico ao discurso da
prioridade. Para tanto, cria mecanis-
mos eficazes para a realocação dos
recursos entre Estados e municí-
pios. Segundo: introduz um critério
mínimo de igualdade na repartição
dos recursos � o governo estabe-
lece um mínimo de recursos que
devem ser destinados a cada aluno,
independentemente da rede de en-
sino que esses alunos freqüentam.
Terceiro: compromete o governo
federal a complementar recursos nas
localidades em que a arrecadação
local mais as transferências
intragovernamentais não atinjam os
mínimos nacionais, expondo o go-
verno federal, dessa forma, a maio-
res controles externos. Trata-se,
portanto, de profundas alterações na
lógica do sistema, que afetam a
quantidade e forma como os recur-
sos são distribuídos entre as instân-
cias da federação.

2. Terceirização da Avaliação

Avaliações são objeto permanen-
te de contestação. Quando muito
próximas ao poder, são objeto de
freqüente manipulação: se o prín-
cipe não gosta dos resultados, mu-
dam-se os critérios, ou muda-se a
interpretação. Ou, simplesmente,
mata-se o mensageiro que traz as
más notícias. A terceirização da ava-
liação através de instituições
especializadas não só amplia a in-
dependência e objetividade do sis-
tema, como fortalece a cultura da
avaliação pela ampliação e pelo
fortalecimento de atores externos,
o que assegura condições para
maior estabilidade no futuro. É opor-
tuno lembrar que, somente a partir
de 1991, os educadores brasileiros
começaram a aceitar a introdução
de sistemas externos de avaliação
do ensino, e as reações a esses sis-
temas ainda são muito fortes. Com
a terceirização, a lógica foi altera-

da: o governo determina os
parâmetros, encomenda, paga e dis-
semina os resultados da avaliação.
Os especialistas executam a avalia-
ção de acordo com critérios cientí-
ficos e parâmetros reconhecidos in-
ternacionalmente. O sistema de ava-

ção geral. Em decorrência, as disci-
plinas que profissionalizam não ser-
viriam aos objetivos da educação ge-
ral. Ao mesmo tempo, estimula o
desenvolvimento de testes para ava-
liar o conteúdo geral do ensino mé-
dio, acenando para sua utiliza-
ção como sucedâneo do vestibular.
Ou seja, a parte de educação geral
do ensino médio passa a ser, no seu
conteúdo, na sua forma e orientação,
de caráter eminentemente prope-
dêutico � uma preparação para o
vestibular.

Essas medidas, se implementadas,
poderão ter enormes efeitos sobre o
ensino médio e o ensino pro-
fissionalizante. Primeiro, concentram
a atuação das escolas técnicas profis-
sionais, particularmente as federais,
na oferta de cursos profissionalizantes
strictu senso. Segundo, ampliam o
tempo necessário para obtenção de
cursos profissionalizantes, criando
maiores custos e encargos para os
alunos mais carentes. Terceiro, pa-
dronizam e uniformizam os currícu-
los dos cursos médios de �educação
geral� em todo o País, sem atrelá-los
à idéia do vestibular.

4. Provão como mecanismo de

desequilíbrio de conceitos

de controle de qualidade do

ensino superior
Os resultados do Provão (Exame

Nacional de Cursos) raramente foram
ou serão surpreendentes. Todo mun-
do sempre soube o que as escolas
superiores ensinam, e o (pouco) que
sabem seus graduados. A contribui-
ção do Provão não reside na infor-
mação nova ou na surpresa que pode
trazer eventualmente sobre determi-
nadas instituições. Além disso, os
resultados e análises do Provão já di-
vulgados nos anos recentes ainda não
apresentaram a maior contribuição
que se pode esperar do ensino su-
perior, que é o valor de conhecimen-
tos agregados aos alunos, sobretudo

liação passa a ser mais confiável e
adquire maior grau de estabilidade
e legitimidade.

3. Separação da educação

geral e educação

profissionalizante no

ensino médio
O governo federal determinou a

separação entre as disciplinas cha-
madas acadêmicas e as disciplinas
chamadas profissionalizantes do en-
sino médio. A medida reflete uma
profunda mudança de lógica na con-
cepção do ensino médio: postula a
existência de um conjunto de conhe-
cimentos ou disciplinas que, por de-
finição legal, destinam-se à educa-
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os que entraram menos preparados
nas faculdades.

A função do Provão é outra:
criar condições para substituir o
atual sistema cartorial de autoriza-
ção de cursos superiores por meca-
nismos de controle de qualidade
mais transparentes e próximos ao
mercado. O Provão terá cumprido
seu objetivo original quando as ins-
tituições de ensino superior forem
livres para modular a oferta de cur-
sos às demandas dos mercados �
e não da quantidade de papéis que
conseguirem acumular para obter
seu credenciamento junto ao Minis-
tério da Educação. Os mecanismos
ainda vigentes de autorização e re-
conhecimento de cursos contribuí-
ram para bloquear a expansão do
ensino superior desde o início da
década de 80, e tornou o Conselho
um cartório de negócios (razão anun-
ciada para o seu fechamento ofi-
cialmente declarada pelo então pre-
sidente Itamar Franco, mas que ja-
mais foi apurada em suas causas ou
efeitos). A contribuição do Provão,
portanto, consiste em seu potencial
para desequilibrar o sistema cartorial-
burocrático ainda preva-lente e apon-
tar para formas alternativas de con-
trole de qualidade, proteção do con-
sumidor e, dessa forma, viabilizar a
expansão do setor.

5. Autonomia para os centros

universitários
O Brasil possui um sistema de

ensino superior que tem como mo-
delo a universidade. Pela Constitui-
ção, essa universidade integra ensi-
no, pesquisa e extensão. Isso lhe
concede o privilégio da autonomia
� que, por sua vez, permite-lhe
abrir e fechar cursos sem autoriza-
ção prévia. Quem não é universi-
dade não tem autonomia.

A possibilidade de criação de
centros universitários � sem neces-
sidade dos requisitos necessários
para se chamar �universidade� �

permite que esses centros passem
a gozar de um mínimo de autono-
mia para sua expansão. Essa medi-
da pode alterar a lógica da expan-
são do ensino superior, pois, ao le-
gitimar novas formas de organiza-
ção do ensino superior, põe por ter-

realidade na constituição do Conse-
lho. No passado, o Conselho era
composto por indivíduos (suposta-
mente) independentes, de livre es-
colha do presidente da República.
Ou seja, o governo, dentro de sua
legitimidade de governo, escolhe as
pessoas que deseja consultar. Na sua
nova feição, o CNE passou a ter 50%
de seus representantes indicados por
entidades ligadas à educação, e que
comumente são denominadas de
representantes da sociedade civil
organizada, corporações ou mesmo
lobbies, dependendo da forma como
atuam e como são percebidos. Essa
nova realidade acrescenta ao cará-
ter cartorial-burocrático, que carac-
teriza a história do Conselho, uma
feição corporativa que altera pro-
fundamente o caráter de sua atua-
ção, na legitimidade e lógica de suas
decisões.

B � A lógica das mudanças

O elenco seletivo de seis medi-
das de impacto resumidas na seção
anterior não esgota nem de longe o
conjunto de ações empreendidas
pelo novo governo, mas permite
entender o porquê de avanços, re-
cuos e retrocessos, e compreender
as razões pelas quais, apesar das
profundas mudanças nas políticas e
formas de agir do governo federal,
o País ainda não conseguiu armar
uma equação minimamente adequa-
da para o sistema educacional.

Promover mudanças na Consti-
tuição, nas leis e nas instituições é
tarefa árdua. Somente quem desco-
nhece a administração pública e os
processos políticos e institucionais
de mudança é incapaz de avaliar as
dificuldades e méritos associados
com a obtenção de tais processos.
Mas também somente um profundo
desconhecedor do funcionamento
do governo pode ignorar o poder
de pressão do Poder Executivo so-
bre o Congresso Nacional, sobre as
demais instâncias da Federação e

ra, na prática, a exigência legal de
indissociabilidade de ensino, pes-
quisa e extensão como condição
para autonomia das instituições. O
aprofundamento dessa lógica e a
eliminação das barreiras de entrada
no mercado (para as quais o Provão
vem contribuindo) poderão abrir
espaços para a desregulamentação
do setor, gerando aumento da com-
petição, e, conseqüentemente, da
eficiência e da qualidade.

6. Reinstalação do Conselho

Nacional de Educação

A reinstalação do Conselho Na-
cional de Educação gerou uma nova
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mesmo sobre uma sociedade nasci-
da do centralismo, cevada no
autoritarismo e mesmerizada pelos
malabarismos do poder central.

O rol de profundas reformas no
setor econômico, na privatização, no
sistema eleitoral e até mesmo nos
instrumentos de gestão do Estado
comprovam o poder e a competên-
cia do Executivo em lograr vitórias
no Congresso Nacional. Portanto, se
é justo atribuir ao Executivo mérito
pelos avanços obtidos também é jus-
to questionar sua motivação e res-
ponsabilidade pelos avanços não ob-
tidos, bem como pelos eventuais re-
trocessos. As seis mudanças supra-
mencionadas e os avanços, recuos e
retrocessos que elas incorporam po-
dem ser mais bem entendidos seja o
grau de consenso obtido em alguns
casos ou seja pelo peso de outros
interesses que bloqueiam as mudan-
ças em outras áreas. Trata-se, funda-
mentalmente, de entender a lógica
da ação coletiva e os limites dentro
dos quais a vontade política de em-
preender reformas cede a outros
interesses e lógicas.

Na negociação do Fundo, por
exemplo, a pressão contrária dos
municípios, sobretudo do poderoso
Estado de São Paulo, foi acomoda-
da pela exclusão dos impostos mu-
nicipais da composição do Fundo.
Municípios mais pobres poderiam
não ganhar ainda mais recursos
como pretendia a reforma original,
mas também não perderiam com a
exclusão desses impostos do bolo
total. Uma das conseqüências dessa
barganha foi que o Fundo se tornou
mais um mecanismo de equalização
do que de promoção de eqüidade,
ao manter significativas diferenças
entre os recursos disponíveis nos
diferentes municípios. Já a oposi-
ção dos governadores foi, em gran-
de parte, superada pela diversida-
de de interesses entre eles e pelo
impacto diferenciado da reforma
sobre os Estados � o Fundo permi-
tiria um forte reequilíbrio de contas

educacionais em São Paulo e qua-
tro estados do Nordeste e viabilizaria
a continuidade de programas de
municipalização já em curso em
outros estados. Por outro lado, a pro-
messa de novos recursos do gover-
no federal � através da garantia de

A reforma do ensino médio é
muito mais complexa de ser avalia-
da, pois ela esconde profundos in-
teresses, posturas e valores ideoló-
gicos nem sempre explícitos. Em
todo o mundo, o 2º grau é um
divisor de águas. É um nível �mé-
dio�, intermediário de ensino, que
serve a funções múltiplas � e por
vezes contraditórias ou antiéticas.
Em todo o mundo, o ensino médio
é diversificado � seja na forma de
escolas diferenciadas, com maior ou
menor grau de peso �acadêmico�
seja na forma de alternativas
curriculares diferenciadas dentro da
mesma escola (como é o caso dos
Estados Unidos). É na discussão do
segundo grau que afloram as gran-
des discussões ideológicas sobre o
papel da educação na sociedade. A
reforma proposta, no Brasil, deu-se
sem essa discussão, sob o manto da
ingenuidade: a reforma foi
introduzida como uma mera altera-
ção gerencial � a �parte acadêmi-
ca� do currículo doravante é sepa-
rada da parte �profissionalizante�.

A falta de discussão pública e
de reação a essa reforma merece
uma análise, ainda que breve. Em
parte ela se explica por três gran-
des razões. A primeira é o predo-
mínio do consenso acrítico a res-
peito de termos mal definidos e mal
assimilados, tais como globalização,
empregabilidade, flexibilidade, edu-
cação geral, ensino profissio-
nalizante, preparação para o mer-
cado de trabalho, etc. Quantos cri-
mes se cometem em seu nome! A
segunda razão é o elevado grau de
consenso e a convergência entre
ideologias educacionais opostas e a
leitura equivocada de ambos sobre
o impacto da globalização nos mer-
cados de trabalho. Por exemplo, os
partidos populares, que defendem
mecanismos tão socialmente injus-
tos como o ensino superior gratuito
para as elites, também defendem
ideologias educacionais que supos-
tamente garantem igualdade �

recursos mínimos per capita � terá
contribuído para aplacar outras
dissenções.

A terceirização da avaliação só
encontrou resistências dentro de um
pequeno núcleo interno do Minis-
tério e seus aliados externos que
viam nessa medida mais uma passo
na direção da temida �privatização�
da educação, bem como a perda de
poder e controle sobre os conteú-
dos do ensino. A própria falta de
tradição e importância da avaliação
no País explica a ausência de maio-
res resistências e a relativa facilida-
de com que essa profunda mudan-
ça de lógica pode ser implemen-
tada.
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como a idéia de um currículo aca-
dêmico uniforme. Uniformidade é
interpretada como igualdade, igual-
dade é percebida como eqüidade
e, dessa forma, evita-se o enfren-
tamento de certas questões. Outros
fatores culturais como o prestígio
associado ao acúmulo de conheci-
mentos abstratos e inúteis e o
desprestígio atribuído ao conheci-
mento aplicado explicam o consen-
so. Tem mais prestígio aprender mal
o cálculo integral para passar com
nota mínima no vestibular do que
dominar com proficiência a estatís-
tica ou a matemática financeira. Dá
mais status estudar (sem aprender)
mecânica celeste do que entender
o funcionamento do computador.

A separação dos currículos
profissionalizantes dos cursos da
chamada �educação geral� reflete
uma outra ordem de fatores
institucionais: como o MEC desem-
penha simultaneamente dois papéis,
o de formulador geral de políticas
e o de gestor de redes, os proble-
mas específicos de sua rede fede-
ral de escolas técnicas (como os
problemas de suas universidades
federais) acaba servindo de foco
para a formulação de políticas.
Questões que normalmente seriam
objeto de intervenções gerenciais �
mas de complexa administração �
acabam sendo objeto de ações de
nível legislativo e normativo, com
amplas repercussões para as políti-
cas nacionais. É mais fácil fazer um
decreto do que administrar reitores
e diretores de escolas técnicas.

Já a introdução do Provão ilus-
tra, de forma conspícua, o que se
pode esperar do governo central
quando há uma combinação de von-
tade política e competência para
gerenciar um processo de mudan-
ça. A questão a salientar, no entan-
to, é outra: o Provão permite alterar
a lógica de controle de qualidade.
Ao tornar pública a informação com
bases comparativas, o Provão refor-
ça aquilo que todo mundo já sabia

� mas não tinha coragem de dizer.
Primeiro, que escolas diferentes
atraem alunos diferentes e produ-
zem resultados diferentes. Segundo
que, de modo geral, e com raras
exceções, o resultado é muito ruim.

A nova lógica introduzida pelo

� guarda pouca, ou nenhuma rela-
ção com os resultados. Finalmente,
o Provão poderá permitir alterar a
própria expectativa da sociedade em
relação ao ensino superior. Institui-
ções hoje consideradas de segunda
ou terceira linha, quando compara-
das com as �universidades de pri-
meira classe�, passarão a ser reco-
nhecidas pela sua capacidade de
agregar conhecimentos e abrir mer-
cados de trabalho para seus alunos,
e não simplesmente pela capacida-
de de expedir diplomas cada vez
menos eficazes no mercado de tra-
balho.

O caso da regulamentação dos
centros universitários ilustra uma
profunda mudança de lógica na con-
cepção do ensino superior. A partir
de agora as universidades perdem
o monopólio da autonomia (leia-se:
autorização automática para abrir e
fechar cursos). O que interessa,
para a presente discussão, não é
essa nova lógica, mas a permanên-
cia da força da velha lógica de sus-
tentação do status quo universi-
tário.

A política educacional brasilei-
ra, particularmente do governo fe-
deral, sempre foi capitaneada e
polarizada pelas questões do ensi-
no superior. Mais particularmente,
pelos problemas das universidades
federais. Como � por razões histó-
ricas que refletem determinados in-
teresses, visões de mundo e estra-
tégias de distribuição de renda �
o Ministério opera uma vasta rede
de instituições federais de ensino
superior, é �natural� que sua ótica
seja dirigida, ou melhor, distorcida
pelas demandas e pressões quoti-
dianas dessas instituições. A socie-
dade, por sua vez, foi convencida
de que é não só é desejável e jus-
to, mas que é possível assegurar
ensino gratuito para todos os alu-
nos de cursos superiores. O fato de
que isso não é possível ou que os
beneficiados sejam tipicamente fi-
lhos das elites econômicas é um

Provão abre espaço para uma série
de mudanças no ensino superior. A
mais importante delas, sem dúvida,
será implodir o farisaísmo dos atu-
ais mecanismos credencialistas de
autorização e reconhecimento de
cursos � o Provão prova que o con-
trole a priori, com base em papéis
e documentos formais � não asse-
gura qualidade. Quando isso for re-
alizado, criam-se as condições para
a expansão do ensino superior. O
Provão também permite, ou permi-
tirá, provar que os próprios pressu-
postos desse controle burocrático e
cartorial � titulação de professo-
res, número de alunos por classe,
índice de freqüência dos alunos, etc.
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detalhe camuflado nas discussões.
Ademais, o discurso prevalente �
que sensibiliza sobretudo os depu-
tados federais e senadores � é o
de que ensino superior é sinônimo
de universidade, e universidade
exige a �indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão�. Ou
seja: colocou-se tudo no mesmo
saco: universidade pública, federal
e gratuita para todos, sem levar em
conta os custos, os recursos e as
implicações dessa postura, sobre-
tudo seus efeitos em criar um dos
piores e mais inegualitários siste-
mas educacionais do planeta.

Embora o Ministério da Educa-
ção seja tolhido a defender publi-
camente esse discurso � o que o
fez, por exemplo, no seu empe-
nho pela manutenção do �princípio�
da indissociabilidade na Constitui-
ção e na LDB, de 1991, na prática
o governo sente e responde a ou-
tras pressões da sociedade. O avan-
ço conceitual obtido com a aprova-
ção dos centros unversitários, que
é no máximo �tolerado� pelas pres-
sões corporativas e pelo
establishment universitário, reflete
o grau de influência desses grupos
sobre os mecanismos de decisão do
MEC, do Conselho Nacional de Edu-
cação e do próprio Congresso Na-
cional. Ou seja, o Poder Executivo
ainda não mobilizou recursos polí-
ticos suficientes para romper essa
situação, como logrou fazer com
maior êxito em outras áreas. Por
isso, a lógica que inibe a expansão
e que limita o acesso dos estudan-
tes mais pobres ao ensino superior
é alterada com menos vigor do que
em outras áreas. E isso afeta, dire-
tamente, a equação do ensino fun-
damental.

Finalmente, cabe analisar a
reinstalação do Conselho Nacional
de Educação. Primeiro, as alegações
para o fechamento do antigo Con-
selho Nacional de Educação (por
corrupção) nunca foram inves-
tigadas. Como o novo Conselho res-

surge com iguais atribuições e
modus faciendi, cabe indagar em
que medida estaria imune aos mes-
mos problemas. Ademais, a sua re-
abertura com as mesmas funções
reitera a persistência do
cartorialismo e do formalismo no

teúdos, estruturas e formas de atu-
ação do CNE merecem estudos mui-
to mais aprofundados do que é pos-
sível realizar dentro do escopo do
presente trabalho.

Esses exemplos extraídos da
agenda da reforma educacional ilus-
tram as limitações e dificuldades de
promover mudanças nesse setor.
Mas também evidenciam a possibi-
lidade de tais reformas, sempre que
o poder público estiver disposto a
investir recursos polít icos,
gerenciais e financeiros compatíveis
com os custos das mudanças. Obvia-
mente, o grau de amadurecimento
da sociedade, sobretudo dos gru-
pos que influenciam no estabeleci-
mento de agendas, prioridades e
consensos, é fator essencial para
sinalizar ao governo onde e quan-
do é possível mudar.

Já que reformas profundas são
possíveis, inclusive reformas que
afetam a lógica de atuação do go-
verno no setor educacional, resta
examinar se as reformas realizadas
são suficientes para equacionar o
problema da educação � e, caso
negativo, que reformas ainda se fa-
zem necessárias.

III � A equação da reforma

necessária
Papéis de Estado não são imutá-

veis: variam no tempo, no espaço
e em função de problemas, políti-
cas e prioridades. Papéis da Fede-
ração também não são imutáveis �
na verdade, a relação de poder en-
tre as instâncias da Federação nun-
ca foi estável � e, com exceção
do final do Estado Novo, o poder
nunca foi tão centralizado e
desbalanceado como no presente.
Em qualquer momento específico,
o pacto federativo, a divisão de pa-
péis entre as instâncias da Federa-
ção, as regras de recolhimento e
distribuição de impostos, bem como
o marco regulatório expresso nas
leis e decretos federais condicionam

setor educacional � o que elimina
o espaço para qualquer alteração
na lógica do sistema. Segundo, o
avanço do controle do Conselho por
determinados grupos de interesse
� chamem-se sociedade civil or-
ganizada, interesses corporativos ou
lobbies � sugere um reforço da
mentalidade predominante de con-
troles e regulações: não só o go-
verno deve controlar a educação em
seus detalhes, mas os próprios in-
teresses de grupos específicos que-
rem assegurar o seu espaço nos ór-
gãos de regulação. O contraste en-
tre os avanços do governo na
regulação de serviços públicos e os
retrocessos simbolizados pelos con-

As alegações para o
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Conselho Nacional

de Educação nunca
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o impacto e êxito de políticas pú-
blicas.

A equação que permite encami-
nhar a reforma necessária para co-
locar a educação fundamental nos
trilhos passa por esses três eixos,
que são examinados a seguir; (i) a
clara divisão de responsabilidades
e responsabilização, com a conse-
qüente superação da atual ambigüi-
dade relativa à gestão de redes es-
colares; (ii) o estabelecimento de
regras de financiamento e recursos
compatíveis com as responsabilida-
des, e (iii) o estabelecimento de um
marco regulatório mais flexível e
compatível com a Constituição e
com a autonomia dos entes de uma
federação.

(i) � Divisão de funções e

papéis: Federação ou

torre de Babel?
No caso da educação básica, te-

mos uma torre de Babel, protegi-
da sobre o conceito politicamente
conveniente de �regime de cola-
boração�. Segundo esse conceito,
as três instâncias da Federação
podem operar (ou não) redes de
ensino; podem financiar (ou não)
a educação; e podem escolher
onde desejam (ou não) atuar. Re-
sultado: não existe uma instância
do poder público que seja respon-
sável (e responsabilizável) pela
oferta (ou não) de ensino funda-
mental aos munícipes. Cada ins-
tância faz o que pode e o que
quer, supostamente em regime de
colaboração. Vejamos o que ocor-
re na prática.

O governo federal atua direta-
mente junto a escolas: opera es-
colas a partir de suas universida-
des federais ,  ou diretamente,
como no caso do Colégio Pedro
II; opera numa TV Escola; envia
dinheiro diretamente às escolas
(na quantidade e periodicidade que
lhe aprouver, sem compromisso);
envia livros didáticos, dentro de

um plano de compras anunciado
anualmente; mas atua também di-
retamente junto às prefeituras,
enviando dinheiro para merenda,
aprovando projetos individuais ou
celebrando convênios para im-
plantação de iniciativas próprias,

anualmente para o ensino funda-
mental.

Há alguns aspectos que cabe res-
saltar. A atuação do governo fede-
ral é de caráter voluntarista: ele atua
onde e como quer, bem como pode
deixar de atuar. O repasse de re-
cursos ao Fundo é a única exceção.
Somente na presente gestão, pro-
gramas como o de avaliação e do
livro didático se tornaram parte do
compromisso político do Ministério,
com uma certa garantia de recur-
sos. Embora revestido de caráter
técnico, o repasse de recursos atra-
vés de convênios prescinde de pla-
nos municipais de educação e é to-
talmente vulnerável a pressões de
caráter clientelista. Essa situação
deve ser contrastada com o princí-
pio constitucional pela qual a atua-
ção do governo federal na educa-
ção fundamental deveria ter como
objetivo central a promoção da eqüi-
dade, através da diminuição de de-
sigualdades.

Os Estados e municípios operam
quase 100% da rede pública � no
Brasil como um todo elas se divi-
dem mais ou menos igualmente.
Estados e municípios têm opção de
operar ou não redes de ensino. A
LDB de 1996 avança um pouco
mais, ao atribuir aos municípios atu-
ação prioritária no ensino fundamen-
tal. A Lei do Fundo dá um passo
adicional, ao atribuir recursos a Es-
tados e municípios em função do
número de alunos efetivamente
matriculados nas escolas. Embora a
situação seja melhor hoje que no
passado, essas medidas não resol-
vem a equação. Primeiro porque não
há uma instância efetivamente res-
ponsável pela educação no municí-
pio. Segundo porque, ao atribuir
prioridade de atenção do município
ao primeiro grau, e do Estado ao 2º
grau, a lei não atribuiu responsabili-
dade a ninguém, nem ao governo
federal, e ainda deixa implícito que
a ele compete cuidar prioritariamente
do ensino superior � uma das maio-

como Cieps, Kit tecnológico, com-
putadores, etc. E também opera
com os Estados através de convê-
nios ou mecanismos de assistên-
cia técnica � como no caso do pro-
jeto Nordeste ou da modernização
dos sistemas de informação. Com
propriedade, o governo federal se
responsabiliza pela coleta de es-
tatísticas educacionais e pela rea-
lização de avaliações do desem-
penho dos sistemas escolares. Fi-
nalmente, a partir da criação do
Fundo de Valorização do Magisté-
rio, o governo federal se compro-
mete a repassar recursos para os
fundos estaduais que não atin-
girem o valor mínimo previsto
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res fontes de distorção das políticas
públicas de educação no País.

A equação desse problema exi-
giria um disciplinamento legal que
atribuísse a uma instância da fede-
ração � qualquer que seja � a res-
ponsabilidade pelo planejamento e
por assegurar a provisão de educa-
ção básica, bem como o poder de
coordenação e canalização de re-
cursos. Por exemplo, essa instância
poderia ser o município; ou o Esta-
do. Uma alternativa seria a divisão
de responsabilidades � o municí-
pio ficaria com o 1º grau e Estado,
com o ensino médio � embora essa
divisão não faça nenhum sentido
para municípios ricos, bem
estruturados, nem para municípios
de médio e grande portes. Em qual-
quer definição, o papel do governo
federal no tocante à operação de
redes de ensino deveria se limitar à
correção de ineqüidades, sobretu-
do através de mecanismos diretos
de financiamento.

O disciplinamento dessa ques-
tão poderia trazer aumentos signi-
ficativos de racionalidade e efici-
ência para os sistemas educativos;
reduziria sensivelmente os emba-
tes políticos entre Estados e muni-
cípios; eliminaria os balcões ainda
remanescentes de clientelismo, fon-
te estrutural de burocracia e
corrupção. Exigiria, de responsáveis
identif icáveis, a elaboração e
implementação de planos de edu-
cação que tivessem em mente o
município, e não as conveniências
políticas dos gestores de suas pró-
prias redes. E forçaria Estados e o
governo federal a definirem papéis
mais adequados para sua atuação,
nas áreas de informação, controle
de qualidade, definição de padrões,
formação e certificação de profes-
sores, difusão de inovações e finan-
ciamento.

Obviamente, a definição de pa-
péis só logrará resultados se equa-
cionada simultaneamente com a
questão do financiamento.

(ii) � Política fiscal do

federalismo e

financiamento da

educação
Da mesma forma que a defini-

ção de responsabilidades, a defini-
ção do que sejam recursos federais,
estaduais ou municipais é arbitrá-
ria. Em última instância, elas refle-
tem o grau de centralização e auto-
nomia dos entes federativos. A
equação para o financiamento da
educação pressupõe uma discussão,
ainda que breve, de política fiscal
e federalismo.

Primeira distorção: a arrecadação
de impostos é desproporcional aos
encargos. O governo federal arre-
cada 15% do PIB, 6,4% dos quais
em contribuições previdenciárias.
Os governos estaduais e municipais,
no conjunto, arrecadam 12,8%. O
governo federal não possui encar-
gos operacionais � com exceção
das forças armadas e universidades
federais.

Segunda distorção: o governo
federal gasta muito mais para se
administrar do que Estados e muni-
cípios. Só para dar um exemplo, os
750 mil inativos do governo fede-
ral custam o mesmo tanto (2,2%) que
todos os inativos de Estados e mu-
nicípios. Na prática, ao invés de
corrigir ineqüidades, o governo fe-
deral atua como grande concentrador
de renda.

Terceira distorção: o governo

federal possui meios quase ilimita-
dos de expansão de seus recursos:
taxas de juros e inflação, emissão
de moeda, geração de impostos,
além da capacidade para criar sub-
terfúgios, como, por exemplo, o
conceito de contribuições sociais ou
o mecanismo de contingenciamento,
que acabam frustrando os imperati-
vos constitucionais referentes ao fi-
nanciamento da educação.

Quarta distorção: o mecanismo
de financiamento da educação é in-
suficiente e inadequado. A Consti-
tuição Federal prevê a seguinte dis-
tribuição de recursos:

(a) do governo federal: 18% das
receitas de impostos. Excluem-se as
contribuições previdenciárias e as
contribuições sociais. Além disso, é
responsável pelo recolhimento e
redistribuição do salário-educação,
equivalente a .035 do PIB (2,5% da
folha de pagamentos). Desses, o
governo contingencia 20% para o
Fundo de Estabilização Fiscal, o que
significa uma realocação de R$ 500
milhões de Estados e municípios
para o governo federal.

(b) dos governos estaduais e
municipais. Esses governos devem
destinar à educação 25% da arreca-
dação dos impostos, excluídas as
transferências.

O quadro abaixo sintetiza os re-
cursos disponíveis para a educação,
destacando os recursos previstos
para o 1º grau em função do Fundo
de Valorização do Magistério.

(em R$ bilhão)

Fonte % PIB Total 1o grau

Governo Federal .72  6.120 ��

Salário-educação  .35  2.400  2.400

Estados e municípios 3.20 27.200 16.320

TOTAL 4.27 35.720 18.720
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Observe-se que o valor do salá-
rio-educação exclui os 20% con-
tingenciados pelo FEF, e que o va-
lor atribuído ao 1º grau pelos Esta-
dos e municípios correspondente à
totalidade dos recursos teoricamen-
te disponíveis para o 1º grau. Na
prática, os tributos municipais não
se incluem no Fundo, apontando

para uma possível superestima-
tiva dos gastos efetivos com o 1º
grau.

Do valor total de 18,7 bilhões
destinados ao ensino de 1º grau, será
necessário deduzir 35% referente aos
custos dos inativos. Com isso, so-
bram R$ 14,5 bilhões, para custear
a educação de 31 milhões de alu-
nos das escolas públicas, o que re-
sulta num custo médio de R$ 467,00
aluno/ano. Esse valor permite asse-
gurar um salário médio de R$ 400

por professor por um turno de au-
las � ou seja, uma escala salarial
que varia entre 200 e 600 reais ao
longo da carreira.

Embora o Fundo represente um
enorme avanço sobre a situação an-
terior, o ensino fundamental ainda
não logrou uma equação razoável
de financiamento. Sem falar em

distorções alocativas explicadas
pela independência de redes e au-
tonomia dos entes federativos, o
montante global dos recursos é cla-
ramente insuficiente para propor-
cionar um ensino de qualidade mí-
nima.

Resta examinar as possibilidades
de solução. A rigor, não importa a
origem dos recursos, desde que sua
alocação seja compatível com as
necessidades dos responsáveis pela
rede. Como atualmente, a maioria

dos recursos do País se concentram
no governo federal, a ele deve ca-
ber a responsabilidade. Uma even-
tual reforma fiscal poderia mudar
os critérios e fontes de arrecada-
ção. Entre possíveis soluções, é pos-
sível vislumbrar:

(a) O quanto o País, os gover-
nantes e legisladores desejam inves-

tir no ensino de 1º grau. O montan-
te atual � 2,3% do PIB é claramen-
te insuficiente. Além disso, é ab-
surdamente desproporcional com ou-
tros gastos da sociedade: o governo
federal gasta esse mesmo tanto com
seus 750 mil inativos, ou seja, qua-
renta vezes mais do que o País gas-
ta com um aluno de 1º grau.

(b) A absorção, pelo governo
federal, da atual dívida previ-
denciária dos professores. Isso re-
presentaria um aporte adicional de
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cerca de 4 bilhões de recursos, qua-
se meio por cento do PIB.

(c) Revisão da base de cálculo
do salário-educação, retirando-o da
folha de pagamento e ajustando seu
valor ao índice médio per capita a
ser definido no item (a) acima.

(d) Simplificação e automatização
dos mecanismos de repasse,
alocando o recurso à instância de
coordenação das redes, aprimoran-
do os mecanismos inaugurados pelo
Fundo, com a conseqüente elimi-
nação dos balcões de projetos e fi-
nanciamentos ad hoc.

(e) Criação de um Proer para os
bancos da escola, pelo qual o go-
verno federal assumiria os custos da
regularização do fluxo escolar com
base em programas pedagogica-
mente adequados que assegurassem
qualidade futura dos sistemas. Um
programa dessa natureza poderia
custar cerca de 2 bilhões de reais,
economizar mais de R$ 3 bilhões
por ano aos cofres públicos, e reti-
raria do ensino fundamental mais de
5 milhões de alunos, o que resulta-
ria no aumento dos recursos per

capita disponíveis para o primeiro
grau.

(iii) O Marco Regulatório

A Constituição Federal prevê
que, quando se trata de competên-
cias conjuntas de diferentes instân-
cias da Federação, compete à União
estabelecer normas gerais.

Na prática, a legislação federal
acaba sofrendo três grandes
distorções. Primeiro, as normas em
geral são extremamente detalhadas
� a LDB, por exemplo, chega a
estabelecer o número mínimo de
horas-aula que deve ministrar um
professor universitário. Isso se deve
a uma série de razões de natureza
cultural e ao vezo uniformizante de
nossos legisladores e administrado-
res públicos. A segunda causa de
distorção decorre da ótica: como o
governo federal legisla ao mesmo

tempo para suas próprias redes de
ensino e para o resto do País, inclu-
indo o setor privado, Estados e mu-
nicípios, a legislação comumente se
baseia nos problemas da rede fe-
deral e são tratados sob a ótica da
experiência federal. Em terceiro lu-
gar, a legislação raramente é auto-
aplicável, e as leis subseqüentes,
decretos e resoluções do Conselho
Nacional de Educação acabam crian-
do o maior cipoal de legislação edu-
cacional do planeta � sem que
disso tenha resultado educação de
qualidade. Como dizia o saudoso
mestre Anísio Teixeira, �tudo legal,
e tudo muito ruim�.

Se, de um lado, é potencialmen-
te saudável um regime de compe-
tências concorrentes e complemen-
tares para assegurar o equilíbrio fe-
derativo, por outro lado, a forma
com que esse regime é aplicado,
em geral, e no caso específico da
educação, manieta os Estados, cria
uma uniformidade puramente for-
mal, encarece custos e inibe a ini-
ciativa das demais instâncias que
vivem paralisadas à espera das no-
vas instruções do governo central,
sem ter um a contrapartida compa-
tível das instâncias centralizadoras.

Obviamente, esta questão refle-
te a tradição histórica e sociocultural
do Brasil e a fragilidade do equilí-
brio federativo, e, portanto, é mui-
to difícil de ser alterada. No caso da
educação, em especial, o
corporativismo, a obsessão de vá-
rios grupos pelo controle da educa-
ção e a atitude ambivalente, quan-
do não hipócrita, a respeito do en-
sino privado, reforçam essas tendên-
cias legiferantes. A análise do fra-
casso da legislação e das normas
vigentes, que, apesar de sua abun-
dância e detalhe, nunca contribuiu
para melhorar o caótico estado da
educação nacional deveria, pelo me-
nos, alertar os formuladores de leis
e normas quanto aos malefícios des-
sa postura. Por outro lado, os im-
portantes avanços que o País vem

fazendo no campo da regulação
poderão inspirar novas posturas e
atitudes. A fragilidade crescente do
pacto federativo e a iminente crise
de sobrevivência dos Estados tam-
bém poderá vir a provocar uma
mudança no enfoque dos legislado-
res e elaboradores de normas.

Síntese e conclusão

O presente trabalho analisa os
grandes avanços que vêm ocorren-
do na legislação brasileira e aponta
para a limitação dos mesmos, na
medida em que não apresentam
uma equação durável para o ensino
fundamental. O trabalho analisa al-
gumas das importantes mudanças
havidas tanto na substância quanto
na lógica de atuação do governo,
para ilustrar as possibilidades e li-
mitações que se colocam na
efetivação de verdadeiras reformas
estruturais.

Três conjuntos de medidas inter-
relacionadas são apontados como ne-
cessários para uma equação dura-
doura: clareza na determinação de
responsabilidades das três instân-
cias da Federação, financiamento
adequado e compatível com as res-
ponsabilidades e mudança no siste-
ma regulatório e normativo, de for-
ma a viabilizar um pacto verdadei-
ramente federativo e superar o vezo
cada vez mais centralista do gover-
no federal. As profundas reformas
que vêm sendo implementadas em
outras áreas do governo, o agrava-
mento da crise dos Estados e os im-
perativos da modernização do País
e da educação face às exigências
de uma competitividade e dos ide-
ais de cidadania podem se consti-
tuir em novos fatores para romper
com as tradições centralistas, patri-
monialistas, clientelistas, burocráti-
cas e corporativas que ainda
permeiam a tessitura da cultura po-
lítica do País, e que são particular-
mente acentuadas no setor educa-
cional.
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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

Maria Eliana Novaes

Socióloga, Mestra em Educação,

pela UFMG

Superintendente de Organização

do Atendimento Escolar da

Secretaria de Estado da

Educação/MG

Membro do Conselho Estadual

de Educação/MG.

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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EDUCAÇÃO

LDB e Fundef têm impacto
sobre os municípios mineiros

Carlos Roberto de

Souza

Secretário municipal de

Educação e Cultura de Betim e

presidente da União Nacional dos

Dirigentes Municipais de

Educação � Undime/MG

Embora a municipalização da Educação seja um processo já em andamento, há
problemas que devem ser corrigidos, como o peso que se joga sobre os municípios,
sem a devida transferência de recursos e o aumento do número de funcionários

A
implantação da nova
LDB � Lei nº 9.394,
de 1996 � e da Lei
do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimen-

to do Ensino Fundamental e de Va-
lorização do Magistério (Fundef)  �
Lei nº 9.424, de 1996, sancionadas
em dezembro de 1996, sem dúvi-
da, trouxe grandes alterações para
a educação pública brasileira, cujos
desdobramentos em Minas Gerais
não tiveram um impacto como em
outros Estados, pelo fato de que
Minas já praticava uma política  edu-
cacional que apresentava, na sua
relação Estado/município, diretrizes
que agora estão consagradas nes-
ses dois institutos legais.

Vejamos: Na gestão 1991/94, um
dos eixos de governo era a relação
Estado/município, em que a aplica-
ção da política educacional ocorre-
ria tendo como parâmetro uma rela-
ção custo/aluno, tomando como
base todos os recursos vinculados
para o financiamento da educação,
bem como todas as matrículas pú-
blicas naquela cidade. Se esse cus-

to/aluno estivesse abaixo do custo
médio do Estado, este dado induzia
novos investimentos do Estado na-
quele município; se estivesse acima,
o município deveria ampliar seus
investimentos na oferta da educação
básica. Esse princípio foi consolida-
do quando da promulgação, em
1995, da Lei �Robin Hood�, de
redistribuição do ICMS, onde um dos
critérios que determina o montante
a ser destinado ao município diz res-
peito à sua oferta educacional em
relação aos recursos disponíveis de-
terminados pela vinculação consti-
tucional.

Quando o MEC propôs a PEC 233
(Proposta de Emenda Constitucional
233), que posteriormente se trans-
formou na Emenda nº 14 da Consti-
tuição Federal, o que ocorreu foi uma
simplificação daqueles princípios já
adotados em Minas, uma vez que li-
mitou o universo das matrículas pú-
blicas no ensino fundamental e o
montante dos recursos às receitas
transferidas (FPM, FPE, ICMS, IPIex
e Lei Kandir). A vantagem dessa sis-
temática proposta pelo MEC, e apro-



34 REVISTA DO LEGISLATIVO34 jan-mar/98

vada pelo Congresso, em relação
ao que era aplicado em Minas, está
no fato de que agora é um princí-
pio constitucional, em que todos os
entes federados estão obrigados a
se submeter a ela, fazendo com que
sofresse uma aceleração no processo
de municipalização, pois a rede de
ensino fundamental estava concen-
trada nas mãos do Estado, com 74%
da oferta de vagas, enquanto os
municípios ofertavam 26% do uni-
verso de matrículas públicas. Com-
parando esses percentuais de 1996
aos de 1990, quando o Estado
ofertava 79% e os municípios, so-
mente 21%, verificamos concreta-
mente que o processo de
municipalização em Minas Gerais já
ocorria de forma efetiva, buscando
atingir o princípio da eqüidade.

Paralela à aprovação da Emenda
nº 14 e da Lei nº 9.424, de 1996, do
Fundef, foi aprovada a nova LDB,
que apresenta elementos comple-
mentares importantes para garantir
que os recursos destinados à educa-
ção cheguem, de fato, ao seu desti-
no final, que é a sala de aula, com
destaque para a clara definição das
responsabilidades para com a edu-
cação pública: o município ficou res-
ponsável pela oferta da educação
infantil e do ensino fundamental,
priorizando o último; o Estado se
responsabilizando também pelo en-
sino fundamental e o médio,
priorizando o último, e a União res-
ponsável pela oferta do ensino su-
perior. Outro destaque está nos arti-
gos 69, 70 e 71, em que a LDB deter-
mina, com clareza, que os recursos
destinados ao financiamento  da
educação saiam do caixa único do
Tesouro e tenham uma gestão pró-
pria, permitindo uma maior transpa-
rência na aplicação dos recursos vin-
culados para o financiamento da
educação. Ao mesmo tempo, apon-
ta com igual transparência o que é e
o que não é gasto com educação.
Esses pontos, associados com a cria-
ção do Conselho de Acompanha-

mento da Aplicação do Fundef,
pela Lei nº 9.424, de 1996, permi-
tirão um controle social pleno da
aplicação dos recursos da educação.

A Lei do Fundo apresentou, na
sua aplicação em Minas, alguns pro-
blemas para os municípios. Tais pro-

nham enormes dificuldades de
gerenciamento e financiamento, o
que compromete a qualidade do
ensino.

Associados ao problema anteri-
or, verificamos também a saída do
Estado na oferta da educação infan-
til e de jovens e adultos (1ª à 4ª sé-
rie) de forma abrupta, simplesmente
fechando turmas e escolas no final
do ano letivo, deixando enormes
populações sem a oferta dessa edu-
cação, da noite para o dia, o que
tem induzido a uma pressão popu-
lar sobre as prefeituras para a oferta
desse serviço. E estas, que tiveram
que assumir o ensino fundamental
para não perder os seus parcos re-
cursos, são obrigadas a assumir tam-
bém, da noite para o dia, a oferta da
educação infantil e das turmas de
suplência de 1ª à 4ª série, acarretan-
do, com isso, mais despesas sobre
seus ombros.

Podemos perceber, claramente,
que, por trás da idéia de se estabele-
cer uma eqüidade na distribuição dos
recursos públicos (o que é muito
nobre!), estamos assistindo a uma
transferência de obrigações dos ou-
tros entes da Federação para os mu-
nicípios, sem a devida transferência
de recursos, penalizando-os de ma-
neira irreversível, pois os mesmos são
os que estão mais susceptíveis às
pressões populares por mais servi-
ços e os que têm a menor possibili-
dade de alterar sua política de arre-
cadação.

Outro problema decorrente do
processo de municipalização a que
os municípios estão sujeitos, e mui-
tos deles não têm atentado para ele,
é o aumento expressivo de novos
funcionários municipais. Essa despe-
sa é peculiar, pois o gasto com pes-
soal apresenta um crescimento que
independe do acréscimo de novos
funcionários, pois a própria lei exi-
ge que o ingresso do funcionário
público seja feito exclusivamente por
concurso e que ele tenha uma car-
reira em que o tempo de serviço e o

blemas colocaram em risco a pró-
pria aplicação da lei, e, muito mais,
o seu propósito de estabelecer a
eqüidade na aplicação dos recursos
públicos destinados ao financiamen-
to da educação pública mineira. O
primeiro e principal deles é o ritmo
acelerado de municipalização ocor-
rido em 1997. Enquanto nos seis
anos anteriores ocorreu uma
municipalização de 160 mil matrícu-
las, só no ano de 97 presenciamos a
municipalização de 400 mil, o que
representa quase 15% do total das
matrículas públicas do ensino fun-
damental em nosso Estado. Essa
transferência brutal de encargos do
Estado para os municípios, num tem-
po tão curto, faz com que estes te-
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mérito no desempenho de suas fun-
ções sejam recompensados. Um ou-
tro custo adicional na folha de pa-
gamento, que é difícil de ser
mensurado, e, por isso, foge à per-
cepção dos administradores públi-
cos, é o relativo a faltas, licenças de
saúde, de gravidez, licenças-prêmio
e outros. E, completando o rol de
despesas de difícil percepção para
os prefeitos, temos as aposentadori-
as dos servidores, que, na sua gran-
de maioria, trarão do Estado o seu
tempo de serviço, e trabalharão no
município não mais que 5 ou 10 anos
e, em seguida, serão aposentados
pelo Tesouro municipal, o que tor-
nará inviável a administração nos
médio e longo prazos.

Um outro problema que está in-
comodando os prefeitos, e até mes-
mo o Estado, é a dificuldade do re-
gistro contábil na nova legislação,
pois entra em choque com outras leis
vigentes, sobretudo leis que versam
sobre a política de pessoal, devido
às sucessivas vinculações que esta
lei apresenta, como, por exemplo, a
obrigação de gastar 25% dos recur-
sos oriundos de impostos com a
educação, sendo que destes, 15%
com o ensino fundamental e, deste
último, 9% com o pagamento dos
professores, confrontando essas
vinculações com a Lei Camata, que
estabelece o máximo com pagamen-
to de funcionários em 60% do mon-
tante arrecadado.

Decorridos dois meses e meio da
entrada em vigor da Lei do Fundef,
podemos constatar que os municí-
pios, até então, estão pagando a con-
ta sozinhos. Vejamos: até hoje, as
transferências do Fundef não têm
apresentado a regularidade que se
esperava; em muitos municípios está
comprovada uma transferência me-
nor do que a determinada pela lei; o
Conselho Estadual de Gestão do
Fundo ainda não foi implantado; não
há nenhum controle sobre as recei-
tas e as transferências do Fundo; os
municípios que municipalizaram tur-

mas após o censo de 1997 estão ten-
do que arcar sozinhos com o finan-
ciamento dessas turmas, pois o Es-
tado, até hoje, não assinou os con-
vênios para as transferências dos re-
cursos referentes ao total de alunos
de cada município.

Infelizmente, os temores que tí-
nhamos em relação ao processo de
implantação da Lei do Fundef estão
se materializando, colocando em ris-
co toda a lei e os seus propósitos,
que são louváveis. Mas, felizmente,
ainda há tempo de superarmos es-
sas dificuldades iniciais do processo
de implantação. Contudo, é preciso
que todos os agentes envolvidos te-
nham disposição e interesse de es-
tar encontrando soluções para a su-
peração desses problemas, resgatan-
do, assim, os nobres propósitos de
eqüidade contidos no espírito da lei.
O primeiro passo dessa superação
passa pela imediata implantação do
Conselho de Acompanhamento e
Gestão do Fundo Estadual, bem

como dos seus congêneres munici-
pais, o amplo acesso desses conse-
lhos às arrecadações estaduais e
municipais e o controle das transfe-
rências.

Em longo prazo, a lei exigirá aper-
feiçoamento que vise garantir, cada
vez mais, o princípio da justiça e da
eqüidade na aplicação dos recursos
da educação. A própria lei já estabe-
lece que, no futuro, itens como edu-
cação especial, educação rural, o
ensino de 1ª à 4ª série e o de 5ª à 8ª
série tenham custos diferenciados.
Essas modificações necessárias pro-
moverão uma melhora na aplicação
da lei, se propostas após um amplo
debate que avalie todos os ângulos
de sua aplicação, após o seu primei-
ro ano de vigência plena. E os mu-
nicípios que estão sofrendo mais
com este novo quadro, necessaria-
mente, deverão ter uma voz ativa
nessas reformulações.

Encerrando, gostaria de reforçar
que é importante o controle sobre
as aplicações e a redistribuição dos
recursos. No entanto, é absolutamen-
te insuficiente querer oferecer  uma
educação de qualidade para todos
com o montante de recursos vincu-
lados à educação hoje disponíveis.
E, para isso, é fundamental que con-
sigamos convencer os congressistas
a derrubarem os vetos em todos
aqueles itens da Lei nº 9.424, de 1996,
impostos pelo presidente da Repú-
blica, pois, com isso, estaremos in-
corporando a educação de jovens e
adultos ao Fundão e ampliando a
participação financeira da União no
financiamento da educação básica,
além de redistribuir o salário-educa-
ção com os municípios. Tudo isso
demanda cada vez mais recursos.
Apesar dos problemas apresentados,
é importante ressaltar que essa lei
tem muitos méritos, e o principal
deles é o espírito da eqüidade. É
preciso que estejamos atentos para
evitar o desvirtuamento desse pro-
pósito. Que a educação pública de
qualidade prevaleça para todos.
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ENTREVISTA

Tomaz Aroldo da Mota Santos

A prioridade dada pelo governo federal à educação funda-

mental é um gesto correto, mas não pode ter como contrapartida

o corte de investimento no ensino superior. A afirmação é do ex-

reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Tomaz Aroldo

da Mota Santos. A crise que a universidade vive hoje é, segundo

ele, um reflexo dessa situação. Mota Santos

analisa, em entrevista concedida aos jornalis-

tas Jorge Pôssa e Rodrigo Lucena, as conseqüên-

cias da crise, como as perdas na área de pes-

quisa, para o País e para Minas Gerais, onde

estão 12 das 52 instituições federais de ensino

superior do País. Ele alerta também para o fato

de que as instituições privadas de ensino, por

não desenvolverem pesquisa, fazem oferta de

formação defasada do conhecimento atual. �O

ensino privado não substitui a necessidade do

País em termos de tradição universitária, de

aumento de tecnologia, de formação profissio-

nal preparada para o desenvolvimento da ci-

ência e tecnologia�, adverte.

Tomaz Aroldo da Mota Santos é professor

de Imunologia do Departamento de Bioquími-

ca e Imunologia da UFMG, doutor em Ciência

pela UFMG e pós-doutorado pelo Instituto

Pasteur de Paris. Foi reitor da UFMG de 1994 a

1998 e presidente da Andifes (Associação Na-

cional de Dirigentes das Instituições Federais

de Ensino Superior) de 1997 a 1998.

Sem pesquisa, país continua
dependente de tecnologia
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Revista do Legislativo � O senhor con-

sidera que a universidade é uma prio-

ridade do governo federal?

Tomaz da Mota Santos � Se conside-
rarmos como prioridade o aumento de
recursos, não, porque não houve inje-
ção de novos recursos do governo fe-
deral para a manutenção das universi-
dades. Tínhamos quatro reivindicações
fundamentais junto ao governo: a am-
pliação de recursos para a manutenção
da universidade; a contratação de pes-
soal técnico e administrativo para re-
posição do quadro; a solução para o
problema salarial, que já era crítica no
ano passado; e a questão da autono-
mia. O governo priorizou a educação
fundamental, destinando recursos adi-
cionais e empenhando esforços no sen-
tido de melhorar a sua qualidade. O
que está correto. O que não se pode,
no âmbito da educação, é investir num
nível e não investir no outro. Essa crise
que estamos vivendo hoje é, em parte,
reflexo dessa situação. A atitude do
governo em relação ao ensino superior
foi semelhante a de um congelamento,
mantendo o ensino no mesmo nível de
antes, na expectativa de que as novas
demandas, principalmente de vaga, fos-
sem supridas pelo ensino privado.

RL � Quais são as conseqüências dessa

atitude?

TS � A falência de um sistema tão im-
portante como o sistema federal de
ensino superior em Minas Gerais gera
um enorme problema para o Estado,
porque representa perdas na capacida-
de de formação, com qualidade, de re-
cursos humanos, além de perdas na área
de pesquisa, de ciência e tecnologia e
na área de ação social, em que a uni-
versidade está atuando junto com o
Estado e a sociedade. Naturalmente,
podemos extrapolar isso para todo o
País, porque todos os Estados têm, pelo
menos, uma universidade federal.

RL � Como essas instituições estão dis-

tribuídas em Minas?

TS � O País possui 52 Instituições Fe-
derais de Ensino Superior (Ifes), das

quais 12 estão em Minas Gerais. Este é
um recurso muito importante para o
Estado. Primeiramente porque, como
essas instituições são mantidas pelo
governo federal, há uma transferência
importante de recursos para a manu-
tenção dos salários e do funcionamen-
to da instituição. Por isso, podemos
considerar que a situação do ensino
público federal em Minas Gerais é um
privilégio do Estado, se comparado aos
demais Estados. É uma coisa que deve
chamar a atenção do governo e da As-
sembléia Legislativa, em termos do que
isso significa em aporte de recursos. A
segunda coisa é que essas 12 institui-
ções são importantes formadoras de
mão-de-obra. Minas é um Estado mui-
to bem aquinhoado para formar médi-
cos, advogados, enfermeiros,
comunicadores sociais, químicos, físi-
cos, agrônomos, etc. O Estado possui
três cursos de Agronomia (Viçosa, La-
vras e Uberlândia), e a UFMG está se
preparando para abrir outro curso de
Agronomia, voltado para a região semi-
árida, no Norte de Minas. Este é um
instrumento fundamental de que Minas
pode dispor para seu desenvolvimento
social, cultural, político e econômico.
Então, quando há uma crise que afeta
o conjunto, Minas deveria ser o primei-
ro Estado a sair em busca de solução,
porque significa basicamente afetar um
potencial enorme de que dispomos.

RL � O Estado tem-se mantido distante

dessa discussão?

TS � Não posso dizer isso, porque es-
tou desligado formalmente dos deba-
tes que estão sendo realizados no âm-
bito oficial para resolver a crise. O fato
é que tanto o governo do Estado quan-
to a Assembléia Legislativa deveriam ter
uma atitude �pró-ativa� em relação às
instituições federais de ensino superi-
or, tanto no que diz respeito à negocia-
ção em curso, como também buscando
usufruir do potencial que representam
essas instituições. Acho que existe aí
um campo de atuação muito grande, já
com um embrião. Foi fundado, há três
anos, o �Fórum dos Dirigentes das Ins-
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tituições Federais de Ensino Superior de
Minas Gerais�, que tem duas finalida-
des: trocar experiências sobre gestão
universitária, a partir da vivência de cada
um, e trabalhar de forma consorciada
para o desenvolvimento regional. Um
dos primeiros frutos dessa discussão é
o desenvolvimento, junto com o gover-
no do Estado, de um programa chama-
do �Minas por Minas, Universidade Pre-
sente�. Trata-se de uma ação conjunta
visando à formação de recursos huma-
nos na área social. Isso mostra que pode
haver uma ação cooperativa entre o
governo e a instituição para o desen-
volvimento do Estado.

RL � Essa experiência se dá nos moldes

do internato rural?

TS � De certa forma, sim, mas é como
se incluíssemos o internato rural em
várias áreas. Em Engenharia, Comuni-
cação, Veterinária, Direito, Agronomia.
Ou como nos trabalhos em que a uni-
versidade vai para outros Estados e que
poderiam perfeitamente ser realizados
em Minas Gerais, de maneira consorci-
ada. É preciso que haja uma boa consi-
deração pelo propósito dessas iniciati-
vas. Como as universidades são autô-
nomas, não cabe a nenhuma instância
de governo determinar o que as uni-
versidades devem fazer, mas é possível
estabelecer um diálogo, de forma que
haja uma ação conjunta. Além desse
projeto, há muitos outros sendo feitos
com a Secretaria de Estado da Educa-
ção, seja na formação de professores
de segundo grau, na qualificação de
professores ou na avaliação. Enfim, há
muitos trabalhos nesse sentido. O sis-
tema federal de ensino superior, por-
tanto, tem essa capacidade de uma ação
conjunta com uma perspectiva federa-
tiva, no sentido de desenvolver todas
as regiões e todos os Estados, um fato
importante para integrar o País como
Nação.

RL � O senhor falou da possibilidade de

as instituições privadas suprirem a de-

manda de alunos. Mas como fica a

questão da pesquisa, que hoje é desen-

volvida pelas universidades públicas?

TS � Não posso responder pelas insti-
tuições privadas, nem posso fazer uma
crítica fundamentada sobre o ensino pri-
vado. Mas alguns fatos são conhecidos.
Por exemplo, as instituições de ensino
privado não fazem pesquisa. E, se não
fazem pesquisa, quer dizer que são um
tipo de instituição que cumpre apenas
uma das funções da universidade, que
é a formação profissional. Esta é uma
função importante, mas não resume o
papel da universidade. Não há nisso
uma outra resposta importante para a
sociedade moderna que é o conheci-
mento novo. Isso quer dizer que fica a
descoberto uma gama importante de
assuntos que são objetos de pesquisa
na universidade. Alguns dos avanços
que essas escolas realizaram se dão com
base na existência de grupos de pes-
quisa que não estão localizados nessas
instituições. Ou seja, as instituições pri-
vadas deram uma contribuição muito
parcial para o desenvolvimento do co-
nhecimento no País, porque apenas
formam profissionais e não fazem pes-
quisa. Podemos tirar daí uma outra con-
seqüência: as instituições privadas, na
medida em que não tenham desenvol-
vido pesquisa, estão fazendo oferta de
formação defasada do conhecimento
atual. Posso dizer, sem qualquer consi-
deração de ordem moral, que o ensino
privado não substitui a necessidade do
País, em termos de tradição universitá-
ria, de aumento de tecnologia, de for-
mação profissional preparada para o de-
senvolvimento da ciência e tecnologia.

RL � Esse conhecimento é que faz dife-

rença em relação aos países desenvolvi-

dos?

TS � Sabemos que hoje os países avan-
çados investem mais e mais em pesqui-
sa. Não só em pesquisa aplicada como
em pesquisa fundamental. Na medida
em que esse investimento vem sendo
feito pelos países avançados, podemos
inferir que eles têm noção da impor-
tância do desenvolvimento do conhe-
cimento. E, se não tivermos a mesma
atenção, seremos cada vez mais depen-
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dentes do conhecimento produzido lá
fora. Desenvolver um sistema de conhe-
cimento adequado para o País, mesmo
que não alcancemos o mesmo estágio
de conhecimento e pesquisa que os
países avançados adquiriram, é pré-con-
dição para a manutenção de um diálo-
go com os produtores de pesquisa, in-
clusive de crítica ao que está sendo fei-
to lá fora. Se não houver essa compe-
tência instalada no País, não saberemos
sequer fazer as escolhas adequadas em
termos desses conhecimentos. Essa re-
lação crítica é muito importante. Se, em
algum momento, na instância pública,
houver necessidade de se fazer a com-
pra de determinada tecnologia, é pre-
ciso, minimamente, que haja alguém
que saiba fazer essa compra. Esse tipo
de conhecimento só está sendo desen-
volvido no setor público, já que 90%
das pesquisas são feitas nas universi-
dades públicas, não só nas federais, mas
também nas estaduais, principalmente
nas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
O que eu quero dizer, na verdade, é
que a formação de profissionais é ape-
nas uma parte do papel da universida-
de, mas não tudo. Naturalmente, uma
parte muito importante. Nós fizemos
uma conta, por ocasião dos 50 anos da
UFMG, de quantos profissionais teriam
sido formados. Chegamos a cerca de
90 mil. Você pode até dizer que isso
não preenche todas as necessidades do
Estado, mas, desse total, foram 11 mil
médicos, 11 mil engenheiros e por aí
afora. Você já pensou o que seria do
Estado e do Brasil sem a formação des-
ses profissionais? A formação de pro-
fissionais é fundamental; porém, além
dessa atribuição, existe uma outra, que
só as universidades públicas vêm fazen-
do, que é a pesquisa científica.

RL � E o que o senhor diz das iniciati-

vas das empresas que precisam desen-

volver tecnologia?

TS � Há outros institutos de pesquisa
que são públicos e algumas empresas
que começam também a desenvolver
pesquisa. A novidade, nesses últimos
dez anos, é o desenvolvimento de par-

cerias entre universidade e centros de
pesquisas públicos ou entre a universi-
dade e as empresas. Um exemplo mui-
to frutuoso é a cooperação entre a Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro e a
Petrobrás. Aqui, em Minas, podemos
citar a parceria entre a UFMG e a
Telemig, ou entre a UFMG e as empre-
sas siderúrgicas do Estado. Ou, ainda,
entre a Fundação Hemominas e a
Biobrás. Esses exemplos podem ser re-
produzidos em, praticamente, todas as
universidades. A produção de soja que
o País ostenta, hoje, foi resultado, em
grande parte, de pesquisas feitas pela
Embrapa. Está aí um exemplo de que
não é só a universidade, mas também
empresas públicas trabalhando em con-
junto.

RL � Muito se tem falado sobre o desfal-

que ocorrido no quadro de profissionais

das universidades, em função da refor-

ma da Previdência. Até que ponto as

aposentadorias precoces estão interfe-

rindo no trabalho das universidades?

TS � Quero fazer a ressalva de que não
estou falando pela universidade, mas a
partir do meu conhecimento. A UFMG
sempre teve uma característica muito im-
portante, que é o cuidado com a
contratação de pessoal. A contratação
do corpo docente da universidade é
muito criteriosa. E um dos critérios mais
importantes é a formação do professor.
A UFMG privilegia docentes que tenham
maior grau de formação. De preferên-
cia, contrata o doutor. Não havendo
doutor, contrata o mestre e, não haven-
do o mestre, contrata o especialista.
Somente quando não há profissionais
com essa formação é que se contrata o
professor graduado. O segundo ponto
é que a universidade tem um programa
de formação de recursos humanos.
Quando o professor contratado não tem
doutorado ou mestrado, ela facilita e
induz a formação. O resultado é que,
apesar de a universidade ter perdido
muita gente com a aposentadoria, esse
quadro vem-se recompondo. Obvia-
mente, há perdas que não são recupe-
ráveis, a não ser com o tempo. São aque-
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les professores-doutores cuja experiên-
cia um recém-doutor só poderá adqui-
rir ao longo do tempo. No curto prazo,
essa questão é difícil de ser avaliada,
até porque vários professores com gran-
de experiência, por serem pesquisado-
res com bolsa do CNPq, permaneceram
na universidade, fazendo parte de gru-
pos de pesquisa e atenuando a perda
dessas lideranças mais experimentadas.

RL � Quanto à greve, o senhor acha que

ela expressa um descontentamento ge-

ral ou é mais pontual na questão dos

salários?

TS � Tenho a impressão de que essa
greve apresentou uma situação-limite,
porque houve uma grande renovação
dos quadros docentes, e muitos jovens
profissionais que querem ser professo-
res e pesquisadores estão insatisfeitos,
porque, de fato, o salário está
baixíssimo.

RL � Quanto ganha um professor da

universidade federal e quanto ganha-

ria esse mesmo professor num país eu-

ropeu, por exemplo?

TS � Posso fazer uma comparação en-
tre o que ganha um professor contrata-
do na universidade federal e um pro-
fessor de uma instituição privada. A
universidade privada paga, por 40 ho-
ras, cerca de R$ 6 a R$ 7 mil mensais.
Nas universidades federais, para essas
mesmas 40 horas e dedicação exclusi-
va, esse salário está em torno de R$ 2,2
mil. Isso explica em boa parte o pro-
cesso migratório de professores da uni-
versidade federal, cuja formação foi
custeada com recursos públicos, para
as instituições privadas, que nunca ti-
veram qualquer custo na formação des-
se professor e podem usufruir de sua
competência e de sua preparação. Dada
a sistemática atual de financiamento,
esses professores podem, inclusive,
constituir núcleos de pesquisa para,
concorrendo com os professores das
universidades públicas, disputar ver-
bas públicas para financiar seu traba-
lho nas universidades privadas. Seria
muito bom se fossem recursos priva-

dos para financiar pesquisa. Seria óti-
mo se fossem recursos privados finan-
ciando a formação de professores nas
universidades privadas. Mas não, são
recursos públicos financiando as insti-
tuições privadas. Parece-me que, aí,
há evidente distorção na aplicação dos
recursos públicos. Logo, a crise mais
fundamental das universidades é exa-
tamente a crise de pessoal. No meu
entendimento, há que se depositar um
esforço significativo, pelo Estado bra-
sileiro, seja o Poder Executivo ou o
Legislativo, no sentido de se preservar
um bem público fundamental que são
as universidades federais. Existem
distorções nas universidades federais,
como em todas as instituições públicas
e privadas também. Não se pode ne-
gar isso. Agora, também não se pode
tomar essas distorções como razão para
não se fazer um investimento adequa-
do, ao mesmo tempo em que se busca
superar essas distorções. Trata-se de
preservar o futuro do País.

RL � O governo lançou o Programa de

Incentivo à Docência numa tentativa,

segundo justificou, de resolver parte des-

sa questão. O senhor acha que houve um

diagnóstico equivocado da situação, di-

ante da reação adversa a essa medida?

TS � Eu não sei dizer o que aconteceu
no governo. Acho que o programa foi
feito com uma expectativa de solução
adequada, mas não foi. Eu mesmo es-
tava presente ao anúncio desse progra-
ma, feito pelo presidente. Recordo-me
de que uma das coisas que ele disse foi
que não tinha sentido dar aumento li-
near, num país que não tem inflação.
Portanto, o incentivo era para que os
professores pudessem se dedicar ao
aperfeiçoamento do ensino e à gradua-
ção. Se fosse dessa maneira, o raciocí-
nio estava correto. O problema é que,
como não há reajuste de salário há mais
de três anos, o raciocínio pecou pela
base. A questão salarial não poderia
estar sendo resolvida por um sistema
de bolsa que contempla apenas uma
parte do professorado. Além de tudo,
não contemplaria uma outra parte dos
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recursos humanos da universidade, que
são os técnicos e o pessoal administra-
tivo. As universidades se tornaram uma
organização muito complexa, e o pro-
fessor não consegue fazer tudo sozinho.
Ele precisa do técnico e de servidores.
A questão salarial tem que ser
equacionada de maneira mais ampla,
não apenas para o pessoal docente. Eu
não conheço os mecanismos internos do
governo, mas é possível especular que o
diagnóstico não teria sido adequado,
porque de fato a solução proposta en-
frentou uma reação muito forte.

RL � Como seria essa equação, na UFMG,

segundo o programa de incentivo?

TS � Aqui, na UFMG, de um total de
mil doutores, 400 ficariam de fora. Como
é possível dar um incentivo a 600 e não
dar a 400? No caso de mestres, que são
900, 450 não receberiam. Esse é um tipo
de solução imprópria para resolver a
questão salarial. O que penso, como
professor da universidade, é que exis-
te, nesse episódio da greve, uma ques-
tão crucial e estratégica para todo o País,
da qual deve se ocupar tanto o Poder
Executivo como o Poder Legislativo. No
plano dos Estados, eles podem legiti-
mamente diligenciar no sentido de en-
contrar uma saída. Tenho convicção de
que o Poder Legislativo, em especial,
pode contribuir muito para a solução
do problema.

RL � O senhor não acha que o proble-

ma está relacionado com a estabiliza-

ção da moeda e com a política econô-

mica do governo?

TS � Há uma lógica muito economicista
no trato das políticas públicas, que tor-
na o Ministério da Educação um órgão
do governo subserviente ao Ministério
da Fazenda. Assim, passa a haver uma
queda-de-braço entre os dois ministé-
rios, prevalecendo o segundo, porque
a estabilidade econômica passou a ser
o objetivo principal. Esse modelo de
estabil idade não pode ser tão
hegemônico de modo a submeter to-
das as políticas públicas à lógica do
caixa. O Congresso Nacional e � por

que não dizer � os governadores e as
Assembléias Legislativas poderiam par-
ticipar da construção de uma lógica di-
ferente, em que se considerasse o obje-
tivo nacional, e importante, da estabili-
dade econômica, mas que se encontras-
se, também, alternativa de financiamen-
to das políticas públicas que formam,
afinal de contas, os interesses da Na-
ção. Daí, eu achar que essa crise atual,
da qual a greve é apenas um sintoma,
diz respeito basicamente ao financia-
mento das políticas públicas. E só o
processo de autonomia poderá gerar
condições adequadas de superação
dessa crise.

RL � Quais seriam as ações do Ministé-

rio da Educação em sintonia com o pen-

samento dos professores? O senhor con-

corda, por exemplo, com a avaliação

através dos provões?

TS � Há coisas positivas, como o inves-
timento e a ação supervisora e
regulamentadora no ensino básico, na
qualidade dos livros . Há o estímulo aos
municípios e ao Estado para que eles
invistam em educação. Enfim, a ação
integrada entre União, Estados e muni-
cípios é válida. Da mesma forma, a ação
no sentido de avaliar o desempenho das
universidades parece-me correta tam-
bém. Sobre o provão, acho que, toma-
do isoladamente, é um instrumento in-
completo. Ele avalia o desempenho dos
alunos em determinados cursos. Se o
aluno não quiser participar, por negli-
gência ou boicote, por exemplo, a uni-
versidade pode até oferecer um bom
curso, mas será mal avaliada. Além do
provão propriamente, o MEC leva em
conta outros aspectos, como a qualifi-
cação do corpo docente, a qualidade
das bibliotecas, do espaço físico, etc. O
Estado tem não só o direito, mas o de-
ver de avaliar o ensino que as institui-
ções estão oferecendo. Mas o que se
espera é que o MEC se abra ao debate,
a um diálogo com as universidades fe-
derais para uma ação mais definitiva e
conveniente, que leve ao desenvolvi-
mento das instituições federais de ensi-
no superior.
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P
or que os representantes
submeteriam voluntaria-
mente suas ações a um
maior controle público? Por
que eles escolheriam no-

vas instituições orientadas nessa dire-
ção? Seria essa escolha a expressão e
a resultante de um cálculo racional?
Quais seriam as suas conseqüências para
a teoria e a prática da democracia?

A Assembléia Legislativa de Minas
Gerais (Alemg), desde o final dos anos
80, vem promovendo uma mudança
institucional que tem afetado as rela-
ções entre os cidadãos e seus repre-
sentantes e ampliado os graus de
responsiveness2 e de accountability do
Legislativo mineiro.

A principal novidade apresentada
pela Alemg é a adoção de mecanis-
mos institucionais de interlocução com

Legislativo de Minas se
aproxima da sociedade

PODER LEGISLATIVO

Desde o final dos anos 80, a Assembléia de Minas vem experimentando novas formas de
interlocução com a sociedade, tornando-se um espaço de busca do consenso entre grupos
de interesse e de interação entre cidadãos e legisladores, no período entre as eleições

Fátima Anastasia

Departamento de Ciência Política

da Universidade Federal de

Minas Gerais

 �...institutions are problem-solvers;

                                                                    to judge them we must know the nature

                                                                    of the problem�.

                                                                   (Jean Laponce e Bernard Saint-Jacques)

segmentos organizados da so-
ciedade3, os quais constituem
canais de comunicação entre
os processos de participação
e de representação políticas.

Essas novas formas de
interlocução com a sociedade
civil permitem aos participan-
tes a vocalização de suas pre-
ferências, a explicitação e o
tratamento dos pontos de di-
vergência ou dissenso quanto
às políticas em pauta e a cons-
trução de um consenso, via de-
liberação política, que infor-
ma a produção legislativa nos
temas em discussão. Elas in-
serem-se, ademais, em um
contexto de mudança global
da instituição, que tem reper-
cutido nos planos da organi-
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zação, do processo e da produção
legislativos.

A experiência da Alemg suscita,
no analista, instigantes questões te-
óricas. A primeira refere-se às
imbricações existentes entre o tema
mais amplo da democracia e a cons-
trução institucional. A segunda re-
laciona-se à dimensão de inovação,
propriamente dita, nela contida e
aos impactos que processos como
esses podem produzir na natureza
mesma da democracia, ao articular
novas formas de participação polí-
tica aos mecanismos clássicos da re-
presentação.

Robert Dahl, em Democracy and

its Critics4, afirma que foi a inven-

ção da representação que possibili-
tou a existência da democracia no
mundo contemporâneo.  Sociedades
de grandes números, atravessadas
por múltiplas clivagens e por altos
graus de heterogeneidade social,
apresentam desafios de monta para
a consecução da dupla tarefa com
que se defronta qualquer ordem
polít ica: aquela referida ao
processamento institucional do con-
flito, do dissenso e da diferença e
aquela orientada para a construção
do consenso requerido para a orga-
nização da convivência social.

Se a representação foi a solução
institucional encontrada para
viabilizar a democracia em socieda-
des complexas e, por isso mesmo,
sua condição necessária, a questão
que se coloca, para aqueles compro-
metidos com o aperfeiçoamento da
ordem democrática, é se a represen-
tação  permanece sendo sua condi-

ção suficiente.

A invenção da representação,
segundo Dahl,  conferiu novo for-
mato e nova dimensão à democra-
cia, transformando-a em uma dou-
trina aplicável aos Estados-nações
contemporâneos. A idéia de gover-
no do povo foi combinada com a
emergência de novos conceitos de
direitos pessoais, liberdade e auto-
nomia individuais.

Representados�representantes.
Parlamentos e partidos. Eleições.
Voto universal e secreto. Estas são
as instituições e relações que fo-
ram, pouco a pouco, configurando
o novo perfil da ordem democráti-
ca. Especial importância foi

zem os graus de democratização da
ordem política.

A solução oferecida pela repre-
sentação acarretou a emergência de
um conjunto novo de problemas,
especialmente daqueles relaciona-
dos à tensão entre representação e
participação. À medida que as socie-
dades foram-se tornando cada vez
mais complexas e heterogêneas,
foram-se delineando os limites da
representação política para expres-
sar institucionalmente a multi-
plicidade de interesses que se cons-
tituíram por conseqüência da  cres-
cente diferenciação social e para
garantir o controle público do exer-
cício do poder  requerido pela or-
dem democrática.

Uma das preocupações centrais
dos analistas políticos, atualmente,
funda-se na constatação de que as
eleições não constituem mecanismos
suficientes de controle dos go-
vernantes pelos governados5. A de-
finição da democracia como o
�exercício do poder público em pú-

blico�6 carrega o desafio da realiza-
ção concomitante das duas acepções
do conceito de público, a saber,
aquela relativa à realização do inte-
resse mais geral dos cidadãos � em
contraposição à apropriação priva-
da do espaço público, que é a mar-
ca das tiranias �, e aquela relativa
à responsabilidade pública dos
governantes por seus atos, o que
remete à noção de um poder que
se exerce em público e que pode
(e deve) ser publicamente contro-
lado.

Um governo responsivo ao inte-
resse público e responsável perante
o público exige, para se efetivar, mais
engenharia institucional do que a con-
tida nas eleições. Mesmo consideran-
do que essas são a condição necessá-

ria da democracia, o desafio, hoje,
reside em estender o exercício da
cidadania democrática para além da
arena  e do período eleitorais.

O argumento desenvolvido a se-
guir, construído a partir da análise

conferida, nesse novo arranjo, às
instituições legislativas, que se cons-
tituem no lugar, por excelência, do
processamento da representação
política, tal como concebida classi-
camente.

Sabe-se, hoje, que a representa-
ção política foi levada ao seu limite
com a universalização do sufrágio.
A incorporação de toda a popula-
ção à ordem política, sendo a idade
o único critério aceito de exclusão
da polis,  expressa a fronteira pos-
sível de expansão da democracia
via  representação política. Cabe,
porém, perguntar se os limites da
democracia coincidem com aqueles
da representação ou se, pelo con-
trário, é possível pensar em novos
arranjos institucionais que maximi-
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da experiência de inovação
institucional em curso na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, susten-
ta que é possível aperfeiçoar a de-
mocracia agindo sobre suas institui-
ções políticas e considera o arranjo
institucional  como uma das variá-
veis cruciais na determinação da
natureza e dos graus de democrati-
zação da ordem política.

Instituições e democracia � Ato-
res, preferências, instituições e con-
dições são as variáveis-chave para
a compreensão das políticas e dos
resultados do processo legislativo.
Parte-se da constatação de que ato-
res, portadores de preferências e
de recursos políticos variados,
interagem nas arenas eleitoral e
parlamentar de acordo com certas
regras e procedimentos que deli-
mitam as possibilidades e os limites
da competição e da cooperação po-
líticas.

As condições afetam os resulta-
dos porque incidem sobre a nature-
za e o número das alternativas dis-
poníveis e sobre o tipo e o volume
dos recursos dos diferentes atores.
As instituições afetam os resultados
porque definem que atores, prefe-
rências, alternativas e recursos são
incluídos ou excluídos no processo
político e porque incidem sobre a
formação, a agregação e a transfor-
mação das preferências.

A importância das instituições
tem sido, recentemente, enfatizada
pela vertente teórica do �novo
institucionalismo�. Desde Arrow7

sabe-se que a regra da maioria, to-
mada como único mecanismo de
agregação de preferências, não
constitui fundamento sólido para a
escolha social, dada a possibilidade
de produção de situações
intransitivas, nas quais não é possí-
vel agregar as preferências de ma-
neira consistente. Sabe-se, ademais,
que diferentes procedimentos con-
duzem a diferentes resultados, man-

tidos constantes os conjuntos de ato-
res e de suas preferências.

Além disso, o processo político
não se restringe à agregação de pre-
ferências, mas interfere, também, na
formação e na transformação das
escolhas individuais e(m) coletivas.

deliberadas de atores políticos, da-
das certas condições. Se é assim,
interessa perguntar: quando, por
que, e em que condições as insti-
tuições permanecem? Quando, por
que e em que condições as institui-
ções mudam? Como foi possível or-
ganizar uma coalizão política capaz
de propor e de conduzir a transfor-
mação? Que interesses são afeta-
dos ou contemplados pela reforma
das instituições?

 Sendo a democracia, como afir-
ma Przeworski, a resultante do jogo
combinado de condições e institui-
ções8, uma vez alteradas as condi-
ções, é preciso avaliar a necessida-
de de agir sobre as instituições e de
modificá-las. Pode-se, ademais, es-
pecular sobre a possibilidade de ino-
var no plano institucional com vis-
tas a aperfeiçoar a democracia ou a
alterar a sua configuração. Indepen-
dentemente dos objetivos que infor-
mam a ação, as mudanças
institucionais expressam a capacida-
de de intervenção estratégica de ato-
res políticos, interessados em modi-
ficar as regras do jogo político no
sentido da produção de um conjun-
to institucional mais conducente à
realização de suas preferências9.

 Como se sabe, instituições se
corrompem, decaem e morrem. Ca-
so as mesmas fossem dotadas de
mecanismos de adaptação e de evo-
lução �naturais� ou �espontâneos�,
que lhes facultassem a capacidade
de responder prontamente aos de-
safios impostos pelas mudanças nas
condições, elas seriam perenes. No-
vas condições podem sinalizar, por-
tanto, a necessidade de revisão das
instituições para melhor adequá-las
às tarefas de processamento do con-
texto e às novas formas e graus de
expressão da competição política
entre os atores. Nesse sentido ga-
nha importância a afirmação de
Coperland e Patterson10 de que
institucionalização não é sinônimo
de imutabilidade, do que decorre
que, muitas vezes, a reforma das

Nessa dinâmica, o papel desempe-
nhado pelas instituições deve ser
ressaltado. Elas delimitam os cur-
sos de ação permitidos ou vetados
e constituem, portanto, constrangi-
mentos interpostos entre os atores e
suas escolhas. Na ausência de insti-
tuições, a interação seria a expres-
são pura do confronto de recursos,
em um universo hobbesiano opera-
do exclusivamente pela força dos
contendores.

Instituições, no entanto, são ar-
tefatos construídos pelos homens.
São como são, evoluem ou se trans-
formam, por conseqüência da ação
dos homens sobre elas. A criação, a
manutenção ou a transformação
institucional só podem ser entendi-
das como expressões de escolhas

Instituições, no

entanto, são

artefatos

construídos

pelos homens.

São como são,

evoluem ou se

transformam, por

conseqüência da

ação dos

homens sobre

elas

LEGISLATIVO DE MINAS SE APROXIMA DA SOCIEDADE



45REVISTA DO LEGISLATIVOjan-mar/98

instituições é condição requerida
para a sua durabilidade.

As instituições são transformadas
a partir do momento em que se
constituem em objetos de interven-
ção deliberada de atores políticos.
Além disso, as alterações verificadas
nas condições devem incidir sobre
a distribuição das preferências e dos
recursos dos atores, de forma a pos-
sibilitar a organização de uma nova
correlação de forças capaz de ins-
crever a mudança institucional na
agenda polít ica e capaz de
implementá-la. Caso isso não ocor-
ra, as tentativas de mudança
institucional serão frustradas pelos
movimentos e tendências
direcionados à manutenção e à re-
produção do status institucional vi-
gente.

Instituições são expressões das
preferências dos atores quanto às
regras que presidem a interação �
competitiva ou solidária � na are-
na política. São, por conseqüência,
ao mesmo tempo, constrangimen-
tos à ação e objetos de escolha. En-
quanto objetos de escolha, as insti-
tuições são endógenas ao processo
político.

 A principal questão abordada
neste trabalho refere-se à escolha das
instituições. Mais especificamente,
interessa analisar  mudanças realiza-
das na arena legislativa e seus im-
pactos na democracia, tendo em vis-
ta as conexões complexas e proble-
máticas existentes entre os proces-
sos de representação e de participa-
ção políticas. A aposta subjacente ao
enfrentamento do tema é a de que é
possível aperfeiçoar a democracia
agindo sobre suas instituições políti-
cas e, em especial, sobre suas insti-
tuições representativas. Por conseqü-
ência, cabe apontar a natureza e a
extensão dos impactos na configura-
ção da ordem democrática, provoca-
dos pela transformação do Legislativo.

Um importante desafio teórico e
prático que se coloca para aqueles
comprometidos com o ideal demo-

crático relaciona-se, atualmente, ao
desvendamento dos instrumentos e
dos mecanismos institucionais capa-
zes de estreitar os laços entre re-
presentação e participação políticas
e de aumentar os graus de
responsiveness e de accountability

da ordem política.

(...) Estejamos preocupados com

uma tirania da maioria ou da mi-

noria, a teoria da poliarquia sugere

que as primeiras e cruciais variáveis

para as quais os cientistas políticos

devem dirigir sua atenção são so-

ciais e não constitucionais�12.
Porém se a democracia é, como

afirma Przeworski, a expressão do
jogo combinado entre condições e
instituições, vale indagar sobre a
possibilidade de que a operação das
instituições políticas afete e altere
as condições, especialmente no que
se refere à distribuição de recursos
e de preferências entre os atores.

Segundo Pizzorno (1966) a de-
manda pela ampliação da participa-
ção, desde baixo, expressou  a rei-
vindicação de �um direito dos cida-

dãos comuns a ascender, enquanto

tais, à esfera da política. (...) O que

significa que o cidadão comum par-

ticipa da política com sua própria

identidade, ou seja: com o peso da

propriedade, do prestígio, com a ca-

pacidade de mobilizar recursos e, em

definitivo, com a força que lhe

corresponde em virtude de sua posi-

ção pessoal. Deste modo, cada indi-

víduo participa, ao menos potenci-

almente, com o coeficiente de dife-

renciação e de desigualdade (para

não utilizar a palavra �privilégio�,

que soa demasiado a �ancien

régime�) que caracteriza sua posição

dentro do sistema de interesses pri-

vados�. No entanto, continua
Pizzorno, �o exercício do voto igual

para todos liberava a cada indivíduo

da estrutura de desigualdades pró-

pria da sociedade civil13�.
A reintrodução do privado na

política se dará, ainda segundo
Pizzorno, através da emergência do
instrumento associativo-organizativo,
entendido como �o conjunto de gru-

pos, de associações, de organizações

que aglutinam os interesses privados

e os expressam politicamente�. O fe-
nômeno, conhecido na literatura
pluralista como o das facções ou,
numa versão mais atenuada, dos gru-

Representação e participação �

Eleições são necessárias, mas não
são suficientes para garantir o con-
trole dos governantes pelos gover-
nados (Przeworski, Manin e Stokes,
1997)11. A democracia, ensina Dahl
(1989), refere-se a �processos atra-

vés dos quais cidadãos comuns exer-

cem um grau relativamente alto  de

controle sobre líderes�. Se as elei-
ções não são suficientes, quais são
os requisitos institucionais e sociais
que possibilitam que os governa-
dos controlem seus governantes?
Cabe lembrar que �... se a teoria da

poliarquia é aproximadamente vá-

lida, segue-se que, na ausência de

certas condições sociais prévias, ne-

nhum arranjo constitucional pode

criar uma república não-tirânica.
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pos de interesse possui, no entan-
to, dupla potencialidade: pode ope-
rar tanto no sentido da reafirmação
e do aprofundamente das desigual-
dades quanto no de sua retificação.
Os diferentes efeitos que podem ser
produzidos pelas facções na ordem
política são decorrentes da  manei-
ra como se combinam as condições
sociais e o formato institucional14

prevalescentes em cada sociedade.
Ao apresentar o modelo da

poliarquia, Dahl constrói o argumen-
to a partir da pergunta sobre  �as

condições necessárias e suficientes

para maximizar a democracia no

mundo real�. Afirmando que essas
condições abarcam dois estágios �
o eleitoral e o período entre as elei-
ções �, ele  define poliarquia como
um sistema político no qual as oito
condições15 por ele mencionadas
existem em nível relativamente alto.

As eleições não são instrumen-
tos suficientes para garantir o con-
trole dos governantes pelos gover-
nados (Manin, Przeworski e Stokes,
1997) porque, na democracia, elas
propiciam o preenchimento de ape-
nas quatro das oito condições da
poliarquia, a saber, as três primeiras
e a sexta. Os mecanismos de hori-

zontal accountability, tais como os
checks and balances entre os pode-
res contribuem para evitar a tirania,
como queria Madison, mas não as-
seguram o direito de vocalização de
preferências (condição 4) nem a
ampla democratização da informa-
ção (condição 5). Além disso, esses
instrumentos, no seu conjunto, não
asseguram que as decisões toma-
das no estágio entre votações se-
jam coerentes com o estipulado pela
condição 8 da poliarquia16.

Ainda que se aceite o argumento
de Sartori, segundo o qual a solução
que permite minimizar os riscos ex-
ternos sem aumentar os custos in-
ternos de uma decisão coletivizada17

é a representação � �pois apenas a

redução drástica do universo dos re-

presentados para um pequeno núme-

ro de representantes permite uma

redução importante dos riscos exter-

nos (de opressão) sem agravar os

custos decisórios� � sabe-se que a
representação não constitui solução
para todos os problemas, nem cha-
ve para todos os desafios, postos e

permitam que as decisões políticas
sejam, realmente, representativas
�do melhor interesse dos cidadãos18�.

Mas, pode-se indagar, qual é o
melhor interesse dos cidadãos? Ao
elegerem seus representantes, os ci-
dadãos estão escolhendo cursos de
ação entre as alternativas que lhe são
apresentadas na competição elei-
toral e, como afirma Arnold19, sua
preocupação orienta-se muito mais
para os resultados (�outcomes�) pro-
duzidos pelos governos do que pe-
las suas polít icas. A rede de
interações que  interessa ao analis-
ta interpretar é aquela que vincula
preferências e recursos a políticas
e essas aos resultados, em condi-
ções determinadas e sob certos
constrangimentos institucionais.

O desafio para aqueles que se
preocupam com a construção
institucional conducente ao aperfei-
çoamento da democracia relaciona-
se à possibilidade de maximizar os
graus de atendimento da condição
dahlsiana de vocalização de prefe-
rências, bem como daquelas relati-
vas à democratização das informa-
ções e do processo decisório ocorri-
do no período entre as eleições.

A combinação da representação
com o sistema de comitês constitui
interessante solução institucional
para operar a democracia no está-
gio entre as eleições, porque per-
mite o estabelecimento de vínculos
entre representação e participação
políticas. No entanto, os resultados
produzidos por essa combinação de-
pendem do formato institucional
que propicia a interação entre os
atores e que incide sobre os seus
recursos e sobre as suas preferên-
cias.

Os atores são diferentes quanto
às suas preferências � natureza, hi-
erarquia e intensidade � e quanto
ao controle de recursos materiais e
de poder. A constatação dessas dife-
renças está na base da teoria
pluralista das facções e foi a partir
dela que Madison propôs a institui-

repostos pela teoria e pela prática
da democracia.

O próprio Sartori observa que a
combinação da representação com
o sistema de comitês é a base de
funcionamento da democracia. Ou
seja, é preciso alargar o conceito
de representação e liberá-lo dos la-
ços exclusivos que guarda com o
processo eleitoral. Se a representa-
ção se constitui através das eleições,
o seu exercício, não obstante, dá-
se no período entre as eleições e
em �circunstâncias institucionais

muito diferentes�, como assinala
Dahl. O fato é que as eleições não
constituem mecanismos suficientes
de controle das decisões tomadas
entre eleições. É preciso, pois, es-
colher e construir instituições que

As inovações

institucionais

promovidas pela

Alemg permitem que

os grupos de
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ção da representação como um re-
médio para o mal das facções
(Pitkin, 1972, pág. 193).20 O gover-
no representativo, de acordo com a
teoria madisoniana, possibilita a
institucionalização do conflito entre
os diferentes interesses, na medida
em que faculta a sua expressão na
arena legislativa e permite que �a
more rational, long-range interest

than the interests of factions� emerja
e se imponha21.

Vale observar, no entanto, que a
desigual distribuição de recursos
entre os atores constitui, muitas ve-
zes, impedimento para a consecu-
ção do interesse mais geral e mais
permanente. O mecanismo do lobby,
tão difundido nos Legislativos con-
temporâneos, evidencia bastante
bem a forma pela qual o controle
diferencial de recursos afeta o pro-
cesso e a produção legislativos.

A operação da democracia no
período entre as eleições requer �
se se trata de ampliar os graus de
observância das condições 4, 5 e 8
da poliarquia de Dahl �, a constru-
ção de novas instituições que facul-
tem a vocalização das preferências
de atores intensamente motivados
por determinados issues e a maior
equalização de seus recursos, com
ênfase no recurso à informação. Re-
quer, ademais � se se trata de per-
seguir a meta de produção de resul-
tados mais coerentes com a conse-
cução dos interesses gerais e perma-
nentes dos cidadãos �, a institu-
cionalização de mecanismos que
permitam a interação desses atores
entre si e com os seus representan-
tes, de forma a possibilitar a ex-
pressão do dissenso e a construção
do consenso  possível.

Inovações institucionais � As
inovações institucionais implemen-
tadas pela Assembléia Legislativa de
Minas Gerais desde o final dos anos
80 � especialmente aquelas relati-
vas à construção de novas formas
de interlocução com a sociedade

civil22 �, configuram interessantes
soluções institucionais que colabo-
ram para o aperfeiçoamento da de-
mocracia e para seu funcionamento
no período entre as eleições. A es-
colha das novas instituições decor-
reu da necessidade de equacionar

preferências vocalizados pelos di-
ferentes segmentos organizados da
sociedade mineira e a ser mais res-

ponsável perante o corpo de repre-
sentados e, portanto, mais passível
de controle público.

A mudança atingiu os planos da
organização, do processo e da pro-
dução legislativos e propiciou a
emergência de novas formas de
interação entre os cidadãos e os le-
gisladores na arena parlamentar e no
período entre as eleições. Entre es-
tas, merecem  ênfase os eventos
institucionalizados de interlocução
com os grupos organizados da so-
ciedade, os quais expressam um
avanço político relevante, na medi-
da em que vinculam os mecanis-
mos clássicos  da representação a
instrumentos institucionalizados de
participação política que operam no
interior da arena legislativa.

A competição entre os diferentes
interesses, em relação a cada issue

que é objeto desses eventos
institucionais, passa a ser regulada por
um conjunto de regras que facultam
a vocalização das preferências por-
tadas pelos diferentes atores � con-
dição 4 da poliarquia �, a democra-
tização da informação entre os parti-
cipantes � condição 5 da poliarquia
� e a equalização dos recursos que
intervêm no processo decisório �
condição 8 da poliarquia.

Por contraste com as eleições,
que se constituem em mecanismos
de agregação pura e simples de pre-
ferências, em que não é possível
considerar as diferentes intensidades
de preferências dos atores � o que
seria contraditório com a �regra da
maioria� �, nesses eventos obser-
va-se um processo de deliberação
política do qual participam aqueles
atores que manifestam preferênci-
as intensas em relação ao tema tra-
tado, a tal ponto que resolveram
previamente o problema olsoniano
da saída da passividade para a ação
e já se constituíram em grupos or-
ganizados.

a crise de credibilidade que se ins-
talara na Alemg desde o regime au-
toritário e que ficou patente nas
eleições de 1986, as quais produzi-
ram aproximadamente 70% de re-
novação parlamentar23.

Os parlamentares estavam per-
dendo eleições. Diante desta
constatação, pode-se hipotetizar dois
caminhos possíveis de atuação no
plano da organização legislativa: o
primeiro seria o de localizar, e tentar
sanar, os pontos de estrangulamen-
to apresentados pelo arranjo
institucional vigente. O segundo,
que foi posto em prática, é o da
transformação institucional, no sen-
tido da construção de um Legislativo
mais apto a captar e a responder
(ser responsivo) aos interesses e às
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grupos nas
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condições para a
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Ao institucionalizar a participa-
ção dos grupos organizados e for-
temente interessados nos temas
em discussão, a Alemg está pro-
movendo as condições para a pro-
dução do consenso entre esses
atores e colaborando, dessa for-
ma, para a solução dos efeitos
perversos provocados pelas fac-
ções. Além disso, através desses
mecanismos, os representantes
podem ser informados sobre o que
os cidadãos querem e sobre qual
consenso emergiu do processo de
discussão e deliberação desenvol-
vido nesses eventos, podendo,
ass im, conduzi r  o processo
legislativo tendo por base interes-
ses e preferências mais amplos e
universalistas24.

As inovações insti tucionais
implementadas pela Alemg, ao co-
locar os grupos de interesse em
interação uns com os outros e to-
dos com os legisladores, contri-
buem para uma equalização de
recursos que possibilita  que o
objetivo perseguido pela engenha-
ria política pluralista � de que os
interesses das facções se compen-
sem uns aos outros no governo �
seja alcançado. Tais mecanismos
permitem a expressão do consen-
so possível em relação a cada
issue.

Esse consenso, construído no
interior dos processos de partici-
pação pol í t ica  que foram
institucionalizados no período en-
tre as eleições e acoplados aos
processos de representação, apro-
x ima-se bas tante da noção
rousseauniana de �vontade geral�,
que nada mais é do que �o que há

de comum no conjunto das von-

tades particulares�25. Ainda quan-
do os graus de dissenso relativos
ao conteúdo de cada tema forem
muito altos, é sempre possível
acordar as regras do jogo, através
das quais se dará o processamento
regulado do conflito.

Assim, a institucionalização do

conflito na arena parlamentar �
propic iada pe los eventos de
interlocução com os grupos orga-
nizados � conduz à regulação do
conflito na so-ciedade, dada a sig-
nificativa produção de políticas
regula tór ias  com benef íc ios

pelas questões em pauta e, por
isso mesmo, mais informados, no
que se refere à temática específi-
ca,  do que a média dos cidadãos.

A avaliação das políticas e das
ações dos governantes não preci-
sa mais ser feita de uma só vez e
de maneira genérica. As inovações
institucionais postas em prática
pela Alemg permitem que o con-
trole dos governantes pelos go-
vernados seja feito caso a caso28

e que os   cidadãos e seus repre-
sentantes estejam tão bem-infor-
mados quanto possível acerca das
var iáve is -chave do processo
legislativo: as preferências dos
atores políticos mais intensamen-
te interessados em cada issue , as
condições nas quais as decisões
são tomadas e as relações entre
políticas e resultados.

Retomando uma questão for-
mulada no início do presente tex-
to, pode-se concluir que, se é ver-
dade que a representação política
foi levada aos seus limites com a
universalização do sufrágio, é ver-
dade, também, que os limites da
democracia são mais amplos do
que aqueles da representação.

Assim, da constatação de que
a representação é condição neces-
sária para a democracia, nas soci-
edades modernas, não se segue
inevitavelmente que ela é também
condição suficiente. A possibilida-
de de ampliar o jogo democrático
através da institucionalização da
participação política na arena par-
lamentar, no período entre as elei-
ções, oferece um horizonte novo
e desafiante para a maximização
da democracia e para o exercício
da cidadania.

Notas
1 O presente artigo constitui uma versão

adaptada das conclusões de meu tra-
balho Mudança Institucional e De-
mocracia. A Experiência da Assem-

dispersos originária desses novos
loci de interação entre participa-
ção e representação políticas26.

Ademais, esses eventos contri-
buem para o incremento dos graus
de accountability da democracia,
na medida em que facultam o
acompanhamento e a fiscalização
de todo o processo legislativo por
parte dos vários atores participan-
tes, e não apenas a observação
de seus resultados27.

O desenho institucional confe-
r ido a esses eventos de
interlocução com a sociedade per-
mite, ainda, que o monitoramento
da ação legislativa, em cada issue,
seja feito exatamente por aqueles
atores intensamente motivados
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bléia Legislativa de Minas Gerais
(inédito), que foi desenvolvido duran-
te o programa de pós-doutoramento
realizado na  New York University,
como bolsista da Capes, no período
de setembro de 1996 a agosto de
1997, sob a orientação do professor
Adam Przeworski.

2 Os termos responsiveness e
accountability foram mantidos em in-
glês devido às dificuldades em encon-
trar traduções exatas para os mes-
mos. Responsiveness refere-se à
capacidade de um ator, seja ele uma
instituição, um grupo ou um indivíduo,
de ser responsivo às preferências e
às demandas a ele encaminhadas.
Accountability refere-se ao atributo de
responsabilidade pública, ou de pres-

tação de contas, de um ator perante
outro. Quanto mais accountable for, por
exemplo, uma instituição, mais pas-
sível de controle público ela será.

3 As novas formas de interlocução com
a sociedade civil são as Audiências
Públicas Regionais e Municipais �
para a discussão do orçamento de
Minas Gerais �, os Seminários
Legislativos e os Fóruns Técnicos
� dos quais resultam propostas de le-
gislação em áreas específicas � e os
Ciclos de Debates, para a discussão
de temas salientes na conjuntura.

4 DAHL, Robert. Democracy and its
Critics. New Haven: Yale University
Press, 1982.

5 Ver, a respeito: MANIN,
PRZEWORSKI e STOKES. �Elections
and Representation�. New York, NYU,
mimeo, may/1997.

6 BOBBIO, Norberto. O Futuro da De-
mocracia. Uma Defesa das Regras
do Jogo. RJ, Paz e Terra, 1984.

7 ARROW, K. J. Social Choice and In-
dividual Values. New York: Wiley,
1951.

8 Ver, a respeito: PRZEWORSKI, Adam.
Democracy and the Market. Political
and economic reforms in Eastern
Europe and Latin America .
Cambridge: Cambridge University
Press, 1991.

9Ver, a respeito, TSEBELIS, George.
Nested Games. Rational Choice in
Comparative Politics. University of

California Press, Berkeley, Los
Angeles, Oxford, 1990.

10 �But institutionalization of parliaments

is not a process synonimous with

stabil ity, permanency, or

unchangeability. Weak parliaments

may disapear; institutionalized patterns

may decay over time, leading to

institutional atrophy. Even

parliamentary institutions that, in a

moment of development, seem to

have reached equilibrium � a good

balance of internal features and

symbiosis between institution and

environment � may degenerate�.
COPERLAND, Gary W. and
PATTERSON, Samuel C.
Parliaments in the Modern world.
Changing Institutions. Ann Arbor,
The University of Michigan Press,
1994, page. 7.

11 �The claim connecting democracy and

representation is that under democracy

governments are representative

because they are elected. In one �

the �mandate�- view,  elections serve

to select good policies or policy-

bearing politicians. (...) In a second �

�accountability�- view, elections serve

to hold governments responsible for

the results of their past actions. (...)

Yet both views are problematic.

Elections do not bind politicians to

implement voters� wishes. In turn, if

cit izens do not have sufficient

information to evaluate the incumbent

governments, the threat of not being

reelected is insufficient to induce

governments to act in the best interest

of the public�. MANIN, PRZEWORSKI
e STOKES. �Elections and
Representation�, op. cit.  pag. 1.

12 DAHL, Robert. Um Prefácio à Teoria
Democrática. Rio de Janeiro, Jorge
Zahar Ed., 1989, pag. 83.

13 PIZZORNO, Alessandro. �Introduccion
al Estudio de la Participacion Politica�
In: PIZZORNO, A; Kaplan, M;
CASTELLS, M. Participacion e Cam-
bio Social en la Problematica
Contemporanea.Buenos Aires, Ed.
SIAP-Planteos, 1966. Pp. 13-82

14 �Cada sociedade se defronta com três

diferentes problemas políticos: como

tornar manifestas e agregar as prefe-

rências individuais, como manter as

instituições políticas especializadas

responsivas às demandas democráti-

cas e como satisfazer os objetivos

democraticamente escolhidos, referen-

tes à alocação de recursos escassos.

Esses problemas são irredutíveis uns

aos outros: uma democracia proces-

sualmente perfeita no campo político

não resolve os problemas derivados

da desigualdade econômica. (...) Uma

democracia madura exige instituições

eleitorais que sejam representativas,

instituições estatais responsivas à

democracia e aos mecanismos de

alocação de recursos que obedeçam

ao processo democrático.. Nada me-

nos que isto�. PRZEWORSKI. Esta-
do e Economia no Capitalismo. RJ,
Relume Dumará, 1995,  pág. 134.

15 São as seguintes as condições da
poliarquia:

�Durante o período de votação:

1. Todos os membros da organização
praticam atos que supomos constituir
uma manifestação de preferências
entre alternativas apresentadas, isto
é, votando.

2. Na tabulação dessas manifestações
(votos), é idêntico o peso atribuído à
escolha de cada indivíduo.

3. A alternativa com o maior número de
votos é declarada vencedora.

Durante o período entre votações:

4. Cada membro que considera um con-
junto de alternativas, pelo menos uma
das quais acha preferível a qualquer
das alternativas apresentadas, pode
inserir sua(s) alternativa(s) preferida(s)
entre as apresentadas à votação.

5. Todos os indivíduos possuem infor-
mações idênticas sobre as alternati-
vas.

Durante o período pós-votação:

6. As alternativas (líderes ou políticas)
com o maior número de votos vencem
todas as demais (líderes ou políticas)
contempladas com menos.

7. As ordens dos servidores eleitos são
executadas.

Durante o estágio entre votações:

8.1. Todas as decisões tomadas entre
as eleições são subordinadas ou
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executórias àquelas tomadas durante
o período de eleição, isto é, as elei-
ções são, em certo sentido,
controladoras;

8.2. Ou as novas decisões, tomadas
durante o período entre eleições, são
pautadas pelas sete condições prece-
dentes, operando, no entanto, sob cir-
cunstâncias institucionais muito dife-
rentes;

8.3. Ou ambas as coisas�. DAHL,
Robert. Um Prefácio à Teoria Demo-
crática. Rio de Janeiro, Jorge Zahar
Ed., 1989, págs. 84/85.

16 �Hence, once citizens elect

representatives, they have no

institutional devices to force them to

adhere to promises. Voters can

sanction deviations from mandates

only after their efects have been

experienced�. MANIN, PRZEWORSKI
e STOKES. �Elections and
Representation�, op. cit. pag. 10.

17 Segundo Sartori, as decisões
coletivizadas são as que �se aplicam
e são impostas a uma coletividade
independentemente de serem toma-
das por uma pessoa, por algumas ou
pela maioria.(...)A política consiste em
decisões coletivizadas. Note-se que
as decisões coletivas e coletivizadas
correspondem uma à outra apenas
quando o universo de quem toma as
decisões coincide com o universo que
as recebe. (p. 287) (...)Axioma 1: Toda
decisão de grupo ou coletiva tem cus-

tos internos, isto é, custos para os
próprios tomadores de decisões, em
geral denominados custos de tomada

de decisões. Axioma 2: Toda decisão
coletivizada envolve riscos externos ,
isto é, riscos para os destinatários,
para quem recebe as decisões de fora,
ab extra. (p. 289) SARTORI, G. A Te-
oria da Democracia Revisitada. 1. O
Debate Contemporâneo. São Paulo,
Ática, 1994.

18 �Mesmo em uma democracia, os ocu-

pantes de cargos no Estado � políti-

cos eleitos ou burocratas nomeados

� não são agentes perfeitos do públi-

co em nome do qual assumem res-

ponsabilidades: eles não agem de

acordo com o melhor interesse dos

cidadãos�. Przeworski, Estado e Eco-
nomia no Capitalismo. Op. Cit., pág.
77.

19 ARNOLD, R. Douglas. The Logic of
Congressional Action. New Haven &
London, Yale University Press, 1990.

20 �This adverse effect, the disruptive

element in faction, must somehow be

rendered harmeless by a well-ordered

government. And Madison argues that

the new constitution is a well-ordered

government in this respect, particulary

because it is a representative

government: �A republic, by which I

mean a government in which the

scheme of representation takes place,

opens a different prospect, and

promises the cure [for the end of

faction] for which we are seeking�.
PITKIN, H. The Concept of
Representation. Berkeley, University
of California Press, 1972 ,p.193.

21 �Only if each representative pursues

the factious interests of his

constituency can the various factious

interests in the nation balance each

other off in the government; only if the

dangerous forces in society are

brought into the legislature to be

balanced and held there can they be

rended harmless�. (PITKIN, op. cit.,
pag. 196)

22 As inovações institucionais
implementadas pela Alemg, bem
como suas repercussões nos pla-
nos da organização, do processo e
da produção legislativos, estão des-
critas e analisadas em: ANASTASIA,
Fátima. Mudança Institucional e De-
mocracia. A Experiência da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais. Op.
Cit.

23 �Nas eleições que se seguiram às
�diretas Já�, a Assembléia de Mi-
nas foi sacudida por uma renova-
ção parlamentar que chegou ao ín-
dice de 70%, sinalizando o forte
desejo de mudanças por parte de
eleitorado�. Alemg, O Desenvolvi-
mento Institucional da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais. Programas e Projetos. Out./94

24 Se a representação possibilita, como
assinalou Madison, trazer o conflito
social para um único fórum, onde ele
pode receber o devido tratamento
institucional, as novas formas de
interlocução com a sociedade, em
curso na Alemg, significam mais um
passo na institucionalização do con-

flito e na consecução de �a more

rational, objective, and long-range

interest than the interests of  factions�.
Ver, a respeito: Pitkin, H. The Concept
of representation, op. cit.

25 Como é sabido, Rousseau afirmava
que a soberania não se representa e
que a �vontade geral� só pode ser
aferida através de mecanismos de
democracia direta. Sua crítica em re-
lação à democracia representativa está
fundada na percepção de que, nela,  o
exercício da soberania fica confinado
ao estágio eleitoral. A interação entre
participação e representação políticas
propiciada pela adoção dos eventos
de interlocução com a sociedade am-
plia o espaço e o escopo do exercício
da democracia e do processamento
institucionalizado do conflito.

26 Para uma análise da relação entre o
padrão de demandas produzido por
esses eventos e a natureza da produ-
ção legislativa deles oriunda, ver o
capítulo VI (�Participação Política e
Produção Legislativa�)  de:
ANASTASIA, Fátima. Mudança
Institucional e Democracia. A Expe-
riência da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. Op. Cit.

27 �... observing outcomes alone is often

insufficient to conclude whether the

government is doing all it could to

promote general welfare or is pursuing

some private interests. Citizens care

only about outcomes but they need to

know if they are as well off as was

possible under conditions which they

do not fully observe�. MANIN,
PRZEWORSKI e STOKES. �Elections
and representation�, op. cit., pag. 16.

28 O que faculta aos cidadãos �some

institutional instruments to reward and

punish governments for outcomes they

generate in different realms� (MANIN,
PRZEWORSKI e STOKES, 1997,
pág. 22) Estes autores assinalam ain-
da que �elections are inherently a blunt

instrument of control: voters have only

one decision to make with regard to

the intire package of government poli-

cies�. (pág. 22) E adiante:
�Governments make thousands of

decisions that affect individual welfare;

citizens have only one instrument to

control these decisions: the vote. One

cannot control thousand targets with

one instrument�. (pág. 23)
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POLÍTICA

Os conflitos e riscos das
democracias modernas
O declínio da participação política, associado ao caráter individualista das sociedades
industriais, impõe ao Poder Legislativo o desafio de buscar formas de estimular a
participação  da  sociedade,  para que sua representação não seja amorfa, sem vida

Luiz Aureliano Gama

de Andrade

Cientista político, professor do

Departamento de Ciência Política

da UFMG

M
uitas pessoas ex-
perimentam um
sentimento de ali-
enação ou um
desconforto com

a política. Mais do que isso, talvez,
uma frustração com a política. E essa
frustração se identifica, sobretudo,
com o Legislativo, com uma avalia-
ção negativa de seu papel
legislativo. Talvez, exatamente por
ser o Legislativo uma instituição
aberta, que não tem frente nem fun-
do, totalmente devassável, onde não
há segredos. O Poder Legislativo é
ou não é, quando existe adequada-
mente e autenticamente,  um po-
der aberto.  Esse é um aspecto fun-
damental, para o qual eu chamaria
a atenção. E corresponde ao caráter
próprio e peculiar do Legislativo
essa abertura para a sociedade. Isso
traz, obviamente, dilemas, especi-
almente nesse momento em que se
enfrenta, por toda a parte, o fenô-
meno do individualismo. Foi
Tocqueville quem mais argutamen-
te percebeu que a democracia, re-
gime que depende da mobilização
política de todos, é extremamente

vulnerável ao individualismo. O in-
dividualismo é o calcanhar-de-
aquiles das democracias, que envol-
vem participação. Em toda parte se
sente que, quando as pessoas ex-
perimentam um processo de aflu-
ência econômica, quando elas po-
dem perceber isso através da esca-
la social, há um declínio da partici-
pação.  Esse declínio da participa-
ção está muito associado ao caráter
individualista das sociedades indus-
triais em que vivemos,  das socie-
dades capitalistas.

Isso é um dos dilemas que con-
frontam o Legislativo. Como ele pode
estimular a participação, em moldes
em que sua representação não seja
amorfa, sem alma, sem vida? A re-
presentação será mais forte e autên-
tica quanto maior for o nível de par-
ticipação existente na sociedade. Se
a sociedade está pouco mobilizada,
se a política não desperta a atenção
da população, se não há interesse
pelas questões públicas, obviamen-
te os representantes políticos tende-
rão a ser baixamente avaliados; ha-
verá um raleamento das funções
políticas, que serão vistas como ati-

Conferência proferida em

28/10/97, no Curso de Formação

Política II, promovido pela

Escola do Legislativo
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vidades pouco nobres, atividades
secundárias; até, em certo ponto,
dispensáveis. Há aqueles que ima-
ginam ser possível conviver numa
sociedade complexa sem política.
Isso seria, virtualmente, um absur-
do, porque a sociedade envolve ne-
cessariamente conflitos, e a política
é exatamente o esforço no sentido
de resolver o conflito. A política é,
antes de mais nada, a arte de resol-
ver conflitos.

Por isso mesmo, o papel do
Legislativo cresce, já que ele se con-
funde com a própria política, embo-
ra as demandas do cidadão sobre o
sistema político hoje sejam deman-
das por serviço, por segurança, por
emprego, por educação, saúde, ou
seja, atividades ligadas essencialmen-
te à ação do Executivo, não obstante
tudo isso deva passar por um pro-
cesso de intermediação,  de acomo-
dação de interesses no Legislativo.
Isso é fundamental. Sem a compre-
ensão desse papel, tudo mais que
se fizer em torno do Legislativo será
puro voluntarismo, ação movida ape-
nas por uma intenção generosa e
boa, sem o cálculo e a capacidade
de se avaliar quais são, em suma, os
horizontes de ação disponível para
o Legislativo.

Outra questão que gostaria de
abordar diz respeito a um aspecto
controverso, que é o problema das
maiorias. Governar é, antes de
mais nada, formar consensos e ins-
tituir maioria. Sem a formação de
maiorias,  não há governo.

Entre nós se firmou uma con-
cepção de que os Legislativos pre-
cisam ser entes hostis, fundamen-
talmente hostis e antagônicos ao
Poder Executivo. É como se o
Legislativo fosse o adversário do
Executivo. Na teoria da separação
dos poderes ,  que passa por
Montesquieu e desemboca nos
federalistas americanos, a idéia
original era dividir o poder para
evitar o arbítrio, a tirania. Existe
aí uma intenção de se conter o

poder. Conter o poder é uma idéia
fundamental para a democracia.

Ora, essa  visão e intenção de
dividir o poder para contê-lo im-
plicava que a ação do governo
deveria envolver a articulação das
diferentes partes em que se con-

res. Nem o Legislativo nem o Execu-
tivo e nem o Judiciário podem pas-
sar um por cima do outro. Embora
o Executivo seja o poder que tenha
a capacidade de imprimir, de ir para
a ação e executar, e que dispõe in-
clusive do controle das Forças Ar-
madas,  ele não tem amparo, do
ponto de vista da doutrina jurídica
e da teoria política, para se sobre-
por aos demais poderes.

As pessoas que assistiram ao fil-
me �Nixon� perceberam que ele era
uma figura política extremamente
trágica; que era um político que os-
cilava entre o píncaro da glória e a
ação mais ordinária; aquele que com-
binava grandeza com mesquinharia.
Mas nem ele ousou enfrentar o Po-
der Judiciário quando este exigiu a
entrega das gravações das conver-
sas íntimas ocorridas na Sala Oval,
que é a sala da Presidência.
�Watergate� não teria existido e de-
sembocado no impeachment do pre-
sidente Richard Nixon, se as grava-
ções não se tivessem tornado públi-
cas. A imprensa noticiou a existên-
cia dessas gravações, e, posterior-
mente, um juiz distrital, um juiz sim-
ples e modesto, o juiz De Sirica, re-
clamou, confiscou as fitas, e Nixon,
mesmo alegando motivos de segu-
rança nacional � pois envolvia con-
versas até com dignitários estrangei-
ros, personalidades de outros países,
acabou entregando as fitas referen-
tes às conversas sobre Watergate.
Pelo menos, parte dessas fitas. E
passou o resto da sua vida brigando
com a justiça, tentando evitar a ces-
são do restante das fitas, porque es-
tas mostravam um Nixon despido de
qualquer superego. Parecia uma fi-
gura trágica que exibia todo seu in-
terior, toda sua riqueza e pobreza,
toda sua vaidade e todos os seus
sentimentos, de maneira transparen-
te, naquelas conversas. Isso, eviden-
temente, depunha contra sua ima-
gem.

De qualquer forma, fica claro aí
um aspecto fundamental que a dou-

cebia o poder, em que estava
institucionalizado o poder. Ou seja,
no Executivo só existiria ação po-
lítica se houvesse uma articulação
entre Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, se o Executivo desse cum-
primento àquilo que foi decidido
no Legislativo, em consonância com
as normas jurídicas vigentes. Sem
isso, o que haveria seria um con-
fronto, um conflito, uma invasão de
áreas, o que levaria a um impasse.
Esse é o problema que o sistema
político norte-americano enfrenta. O
nosso sistema, que está modelado a
partir dele, também enfrenta esse
problema.

Não há, na doutrina da autono-
mia dos poderes, solução para po-
tenciais conflitos entre os três pode-
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trina da divisão dos poderes, que é
a doutrina do presidencialismo, ins-
tituiu, ou seja, não há como resolver
conflitos institucionais entre os po-
deres, a não ser pela renúncia de um
deles. Foi o que, historicamente,
sempre ocorreu nos EUA. Sempre
que ocorreu a possibilidade de con-
fronto entre o Poder Executivo e o
Poder Judiciário, aquele abriu mão
das prerrogativas que poderia alegar
em seu favor e cedeu às exigências
do Judiciário, pois do contrário não
haveria como desempatar a crise.

Então, o sistema presidencialista,
com sua divisão de poderes, é infe-
rior, do ponto de vista da capacida-
de, da engrenagem executiva, ao
parlamentarismo, precisamente por-
que, no parlamentarismo, há uma
concentração de poderes. Não exis-
te essa divisão. No parlamentarismo
inglês, o partido que controla o Par-
lamento ocupa determinado espaço
e detém o mando político, os postos
de gabinete. À oposição, cabe ape-
nas o direito de falar, de negar, de
se opor. É quase o �jus sperniandi�.
Os opositores formam o �shadow
cabinet� � gabinete-sombra � e
nomeiam um ministro da educação-
sombra, um ministro da fazenda-
sombra, um chanceler-sombra, etc.,
que vão ser uma espécie de
contraparte do poder real, daqueles
que estão no poder e que detêm re-
almente o cargo. Eles cuidam de fa-
zer a avaliação, vão marcar sob pres-
são aquilo que o gabinete vem fa-
zendo.

Há uma visão, que se vem disse-
minando, de que o Poder Legislativo
tem de ser o oposto do Poder Exe-
cutivo, por definição tem de ser-lhe
antagônico. Isso cria o que os norte-
americanos chamam de governo di-
vidido. Teoricamente, é um equívo-
co, pois o governo é a resultante da
ação de todos os poderes. Em tese,
na doutrina, nada existe que diga
que o Poder Legislativo deva ser um
poder antagônico ao Poder Executi-
vo. Com essa repartição dos pode-

res, o governo só existe se há har-
monia entre eles. Os sistemas
presidencialistas e os sistemas em
que há a repartição de poderes vêm
enfrentando um fenômeno cada vez
mais banal: o fenômeno do governo
dividido. Isso ocorre quando o Po-

truíram. Se, porventura, houver de-
fecções no partido, por razões de
consciência, de incompatibilidade
ou por outras razões, isso se vai
evidenciar num voto de desconfi-
ança e na dificuldade de o partido
no poder construir uma maioria que
governe. No presidencialismo, se
tivéssemos uma estrutura partidária
rígida; se os partidos se comportas-
sem a partir de um marco ideológi-
co, a partir de uma compreensão
peculiar acerca de qual deve ser a
missão de governo, não haveria go-
verno. Então, o que encontramos
hoje � muitos o consideram um
defeito do sistema político � é, na
verdade, uma virtude do presiden-
cialismo, ou seja, essa flexibilidade
de formar maiorias e de fazer arti-
culações, mesmo que os participan-
tes da negociação sejam adversá-
rios. Alguém pode dizer que isso
leva ao fisiologismo. Não vejo, em
princípio, nenhum problema com o
fisiologismo. Até porque é muito di-
fícil instituir julgamentos morais
acerca da política. Sempre que se
tenta avaliar a política a partir de
critérios éticos, a primeira pergunta
que se deve levantar é a seguinte:
quais critérios éticos? Dos santos?
Ou do homem comum? Não é uma
questão banal.

Os gregos já se debruçavam so-
bre ela. Aristóteles dizia que, na so-
ciedade ideal, não haveria proble-
ma. Na sociedade perfeita não ha-
veria diferenças entre o homem jus-
to e o cidadão comum, mas na socie-
dade imperfeita, comum, aquela em
que todos nós vivemos, o santo e o
homem justo são diferentes. O ho-
mem comum apenas obedece à lei.
A lei é uma espécie de salário míni-
mo da moralidade, ela estabelece
apenas o patamar mínimo que to-
dos devem cumprir. Se exigirmos, na
política, que a negociação se dê em
termos éticos, vamos ter dificulda-
des de saber quais são esses termos.
Vão ser os do santo, do revolucio-
nário ou do homem comum? A ques-

der Executivo é dominado por um
partido, e o Poder Legislativo, por
outro. Aí, sim, há dificuldades de o
Poder Legislativo aprovar as deci-
sões que lhe parecem necessárias
para dar fluidez à ação de governo.
Por isso mesmo, nos sistemas em
que funciona o presidencialismo,
com a divisão de poderes, os parti-
dos não podem ser muito rígidos,
não podem ser muito estruturados,
não podem ser muito ideológicos.
Se forem rígidos, ideológicos e
estruturados, não há possibilidade
de negociação. Não há negociação
entre o Partido Conservador e o Par-
tido Trabalhista, na Inglaterra. Eles
ganharam a eleição e vão governar
com seu mandato de seis anos, ou
enquanto durar a maioria que cons-
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tão tem de ser olhada por outro ân-
gulo. O limite, a negociação e a arti-
culação é a lei. O limite é o Código
Penal. Não podemos avançar além
dele. Não podemos negociar levan-
do vantagens. Não podemos trans-
ferir um poder de decisão sobre uma
matéria no Congresso em troca de
algo em nosso proveito. Não pode-
mos fazer tráfico de influências, isso
é atropelar a lei. Qualquer outro cri-
tério que se imponha será sempre
arbitrário porque ele é estabelecido
por alguém e não pela própria cole-
tividade. Por que não o outro, por
que não o critério mais rígido? Por
que não um critério tão rígido, que
as pessoas possam se sentir à vonta-
de para infringir a própria lei? O santo
não obedece à lei, ele vai muito além
dela porque sente que tem uma
moral que se formula, que se consti-
tui, que se estabelece, e que é muito
mais exigente do que aquilo que a
norma jurídica estabeleceu. De certa
forma é a acomodação geral, que não
está nem muito acima nem muito abai-
xo daquilo que a sociedade estipula
e estabelece. Esse é um aspecto fun-
damental que temos de olhar quando
examinamos o papel do Legislativo.
Temos de considerar que o
Legislativo é parte do governo.  Ele
não pode ser um poder hostil ao go-
verno. Na sistemática em que vive-
mos, sob a égide do presidencialis-
mo, isso significaria um impasse à
solução, ou seja, a paralisia de deci-
são, o não-governo. A negociação é
comum. Ela está aí para ser feita. Ela
não pode ser algo espúrio, algo que
afete as normas e as leis do País. A
moral é discutível, pois há aqueles
que têm exigências morais mais ele-
vadas do que outros.

Finalmente, há um outro aspec-
to que, de certa forma, é ambíguo
em relação a esse e que é funda-
mental para o Poder Legislativo. É
o exercício da fiscalização do Exe-
cutivo. A fiscalização da ação do
Executivo acontece desde os pri-
meiros momentos em que se con-

cebeu a fórmula legislativa, a divi-
são de poderes. É o papel que se
atribuiu ao Legislativo. Ele é funda-
mental porque a política, especial-
mente numa sociedade como a nos-
sa, em que há múltiplos interesses,
em que as questões são técnicas,

se aquilo que foi despendido obe-
deceu às formalidades exigidas, se
está em consonância com as deci-
sões anteriores, que estabelece tan-
tos por cento para a educação e
outros tantos para a saúde. A saú-
de, no caso da Constituição minei-
ra, é comparada àquilo que se gas-
ta em estradas. Temos um cálculo
complexo. Existe um conjunto de
regras que presidem a locação dos
recursos e a execução dos gastos
públicos, as licitações. O setor pú-
blico não apenas gasta como o em-
presário, como a família ou como o
consumidor comum, mas também
gasta tendo em vista a necessidade
de que as suas compras dêem igual
oportunidade a todos que têm aque-
le bem para vender. No setor públi-
co, o ideal de igualdade de oportuni-
dade, de universalismo de acesso às
decisões de comprar e vender são
comparáveis ou até maiores do que
as exigências de eficiência. Por isso,
essa questão que se coloca hoje faz
tanto sentido acerca do Estado, da  sua
efetividade e da sua capacidade de
administrar. Obviamente, o Estado tem
uma capacidade de administrar me-
nor, porque não lhe é facultada essa
discrição de combinar arranjos mais
vantajosos. Ele tem de obedecer às
regras. Ele tem de comprar bens da-
queles que se candidatam a vendê-
los. Isso é feito através de maneira
que todas as pessoas tenham acesso
a essa informação da intenção de
comprar e vender do governo. Por-
tanto, esse controle da formalidade
do  gasto público cabe, cada vez mais,
aos Tribunais de Contas, às auditorias
e, até mesmo, aos grupos que pode-
riam se beneficiar com determinado
percentual do orçamento destinado
para uma ou outra finalidade. Um as-
pecto fundamental da ação pública
que cabe examinar é a ação dos po-
líticos. As políticas públicas são a for-
ma como o Estado intervém no desti-
no da sociedade, fazendo com que
determinados valores sejam privile-
giados em detrimento de outros.

em que muitas vezes o entendimen-
to técnico é limitado, o investimen-
to do conhecimento exigido para
dominar um determinado assunto é
muito elevado e ultrapassa a dispo-
nibilidade de tempo ou a vontade
dos próprios agentes políticos. En-
tão, há necessidade da mediação da
intervenção política. E ela  vai se
dar, sobretudo, nessa forma e não
apenas na formação da decisão,
como mencionamos anteriormente,
na formação da agenda de ação do
Executivo, mas também na fiscali-
zação dele. Há várias formas de fis-
calizar, como a convencional, mais
voltada para o aspecto legal, que é
tipicamente desenvolvida pelos Tri-
bunais de Contas. Eles deveriam
confrontar o que foi gasto e saber
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Hoje se pensa mais em educação,
ou, pelo menos, se fala que educa-
ção é o bem prioritário, ou o que se
busca priorizar. Fala-se em saúde,
fala-se também mais secundariamen-
te em infra-estrutura. Então, essa es-
cala de prioridades vai se traduzir em
ações, em programas, em projetos,
em atividades que são implemen-
tadas pelo Executivo.

Cabe ao Legislativo avaliar esses
programas e atividades, mas avaliá-
los não sob o aspecto legal, não do
ponto de vista estritamente jurídico,
mas do ponto de vista mais amplo.
Cabe a eles saber se os objetivos
buscados com as políticas estão sen-
do realizados, se  as ações que estão
sendo executadas estão provocando
os efeitos que foram antecipados ou
imaginados por aqueles que preten-
deram  aquela decisão. O conheci-
mento das ciências sociais é limita-
do. Os programas refletem essa ca-
rência de conhecimento. Não sabe-
mos como intervir em muitos casos
e gerar efeitos positivos através de
políticas e de intervenções na socie-
dade. Ao contrário, muitas vezes,
fazemos coisas que agravam os pro-
blemas que pretendemos resolver.
Então, a avaliação de políticas, dos
programas, dos planos, das ativida-
des é ação por excelência do
Legislativo. Isso está centralizado no
orçamento. Temos uma visão
contábil do orçamento, uma visão até
certo ponto estigmatizada do orça-
mento. Ele é a peça de governo. É
ali que se definem as prioridades. É
ali que o Executivo e o Legislativo
acertam, entre si, como deve ser
despendido o dinheiro público; que
programas devem ser privilegiados;
que programas devem ser executa-
dos; público, regiões, cidades e áre-
as que vão ser atingidas; que seg-
mentos da sociedade vão se apro-
priar daqueles benefícios. Tudo isso
leva a uma necessidade de acompa-
nhamento e avaliação, inevitavel-
mente. Não basta apenas a avalia-
ção ao final do programa. É preciso

uma avaliação também durante a
execução, porque se ele está produ-
zindo resultados perversos, ou resul-
tados não esperados, é preciso sa-
ber  se devemos  continuar com a
implementação daquele programa.
Isso é papel típico do  Legislativo,

mais ricos do que com as popula-
ções dos municípios mais pobres.
Então, é preciso avaliar isso. Sem
esse tipo de instrumento, que avan-
ça no sentido mais convencional da
fiscalização para desvendar o senti-
do  da ação política, o sentido da
locação de recursos, o impacto des-
sa locação,  a ação política é cega,
é apropriada por aqueles que têm
mais força, aqueles que têm mais
voz, aqueles que têm maior capaci-
dade de articular lobbies, de defen-
der seus pontos de vista na impren-
sa, de defender seus pontos de vis-
ta em outras partes, e com isso te-
rem vontades que nem sempre são
consoantes com o interesse públi-
co. A avaliação de políticas é  o
caminho natural, é o filão que cabe
aos Legislativos exercerem, explo-
rarem. Eles têm de mapear isso cada
vez mais, têm de exercer isso de
forma dinâmica, ouvindo as popu-
lações, sentindo as necessidades
delas, ouvindo a avaliação que elas
fazem, porque nem sempre a ava-
liação é apenas uma questão técni-
ca. Há uma dimensão em que o usu-
ário, o cliente tem todo o poder,
tem toda a capacidade para deter-
minar se o programa é bom ou mau.
Ninguém melhor do que quem uti-
liza o serviço médico vai dizer se
ele prestou um serviço bom ou não,
se atendeu de forma digna e res-
peitosa, se foi carinhoso, eficiente
ou, se ao contrário, foi impróprio
ou  causou problemas. Toda essa
avaliação vem dos clientes. Ela não
pode ser um estudo de custo e be-
nefício, simplesmente, um exercí-
cio técnico, acadêmico, ainda que
ele seja necessário. É preciso ir até
as populações e sondá-las, sentir o
que elas pensam, captar essas ex-
pectativas, capturar  essas avalia-
ções qualitativas, mas reais, que são
feitas pelos políticos. A partir daí é
que se dá um aprendizado que vai
permitir à ação pública realizar um
interesse comum que é, em última
instância, o objetivo da política.

a quem cabe avaliar se os progra-
mas estão traduzindo a necessidade
sentida da população, e não ape-
nas decidir no atacado onde e quan-
do deve ser gasto o dinheiro públi-
co. Ele deve esmiuçar  esse dinhei-
ro público, verificar em que medi-
da está sendo traduzido em progra-
mas, quais são esses programas, que
clientelas estão sendo atendidas,
como tudo isso está se projetando
espacialmente, que regiões estão
sendo beneficiadas. Ainda recente-
mente, um estudo da Fundação João
Pinheiro revelou que os gastos fe-
derais com saúde são perversos.
Gasta-se mais nos municípios onde
há maior número de equipamentos
de saúde. Gasta-se mais per capita

com as populações dos municípios
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As cotas de participação
como estratégia de igualdade
Instrumentos de participação política, com o objetivo de superar desigualdades, as
cotas foram incorporadas, depois de um longo processo de luta organizada, à legislação
eleitoral brasileira, para garantir espaço para  as  mulheres na atividade política

Jô Moraes

Vereadora pelo PC do B à Câmara

Municipal de Belo Horizonte

N
as duas últimas déca-
das, as lutas organiza-
das das mulheres im-
puseram aos governos
do mundo a necessi-

dade de políticas públicas que bus-
cassem implantar estratégias de
igualdade. Cresceu na sociedade a
idéia de que a discriminação de gê-
nero é um obstáculo ao desenvol-
vimento humano. Uma série de me-
didas constitucionais e jurídicas foi
sendo conquistada para enfrentar as
desigualdades sexuais.

Esse processo teve como mo-
mentos privilegiados as conferên-
cias mundiais convocadas pela
ONU, onde as instâncias de gover-
no ali representadas institucio-
nalizaram o combate às discrimina-
ções de gênero.

É na Conferência de Nairóbi, em
1985, a terceira organizada pela
ONU, que se �insiste no estabeleci-
mento de medidas para alcançar a
igualdade na participação política�
(Mauleon). Um debate inicial que
levaria, no seu desenvolvimento, à
formulação das cotas como instru-
mentos de discriminação positiva.

As políticas de discriminação po-
sitiva ou ações afirmativas �atribu-
em direitos diferentes que signifi-
cam vantagens para as mulheres, a
fim de superar a desigualdade de
fato� (Fontenla e Bellotti). São pro-
postas conjunturais que correspon-
dem a um determinado estágio de
desenvolvimento de tal ou qual so-
ciedade.

A cota em si não resolve o pro-
blema de garantir a ampliação dos
espaços de poder para as mulhe-
res. Ela tem que vir acompanha-
da, necessariamente, de políticas
de formação,  in formação e
capacitação para as novas funções.
Exige-se nova imagem da mulher
quanto ao seu papel social. Acres-
cente-se, aqui, a necessidade de
impulsionar o debate sobre a di-
visão de responsabilidades e a
democracia doméstica no âmbito
do núcleo familiar. As cotas, no
entanto, são instrumentos de de-
bate com a sociedade e com as
mulheres, para a tomada de cons-
ciência do quadro de desigualda-
des e para o estímulo à amplia-
ção de sua participação.

POLÍTICA
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Muitos são os avanços alcança-
dos. Mas as conquistas realizadas
nesse campo não se constituíram
concessões dos sistemas de poder.
As sociedades de classe sempre se
apoiaram nas diferenças sociais, de
gênero e raciais, para ampliar suas
possibilidades de domínio. Essas
políticas resultaram de transforma-
ções no processo produtivo, como
a grande incorporação das mulhe-
res na maior visibilidade de sua con-
tribuição social e na sua resistência
organizada.

O Brasil dá um passo efetivo,
no campo institucional, com o es-
tabelecimento de cotas na legisla-
ção eleitoral. Foi a Lei nº 9.100,
de 1995, que instituiu, pela pri-
meira vez, no Brasil, o percentual
mínimo de 20% de mulheres nas
chapas eleitorais, embora essa
definição se destinasse apenas às
eleições de 1996.

É evidente que a simples medi-
da não trouxe respostas muito sig-
nificativas, em especial para os car-
gos executivos. Em 1992, foram
eleitas 178 prefeitas em meio aos
4.491 municípios, significando um
percentual de 3,9% (dados divulga-
dos em artigo do �Fêmea�). Em
1996, esse percentual chegou a
3,53, segundo dados do Tribunal
Superior Eleitoral, tendo sido elei-
tas 190 mulheres nos 5.378 muni-
cípios brasileiros. Na eleição ante-
rior a 1992, que se realizou em
1988, o percentual de prefeitas elei-
tas foi de 2,4%. Um longo percurso
desde Alzira Soriano, primeira
prefeita do Brasil, eleita em 1929,
na cidade de Lages, no Rio Grande
do Norte.

No caso das vereadoras, cargos
de representação, o crescimento,
nas primeiras eleições com cota, foi
significativo. Estudo de Fanny Tabak
aponta que, em 1982, existiam 1.672
vereadoras eleitas no País, signifi-
cando 3,0% do total. Em 1996, fo-
ram eleitas 4.420 vereadoras
(7,59%).

As políticas de discriminação
positiva não ficaram restritas à di-
mensão institucional. Elas passa-
ram a ser debatidas e assimiladas
nas diversas organizações da so-
ciedade civil. O movimento sin-
dical foi o primeiro que incorpo-

20% das vagas de direção da enti-
dade para as universitárias.

O debate que precedeu o esta-
belecimento dessas cotas demons-
tra bem as resistências conservado-
ras que impregnam a sociedade. No
âmbito do movimento sindical, ne-
nhuma outra questão enfrentou tão
radical e, inicialmente, até raivosa
resistência, como a discussão sobre
a presença obrigatória das mulhe-
res nos níveis de poder das entida-
des. A cota na legislação eleitoral
teve oposição declarada de mem-
bros das mais altas instâncias jurídi-
cas do País. Um membro do tribu-
nal eleitoral chegou  a inquirir a
inconstitucionalidade do artigo que
estabelecia o percentual de 20%
para as mulheres, na Lei nº 9.100,
de 1995, alegando que ele discri-
minava os homens. Mesmo no fórum
máximo dos jovens universitários do
Brasil, surgiram com força reações
ao estabelecimento de cotas.

Os argumentos contra essas me-
didas de discriminação positiva, ei-
vados de preconceitos variam pou-
co. �Se a mulher é capaz, ela con-
quista seu espaço em qualquer se-
tor�, repetem os opositores das
cotas.

A resistência exposta, assumida
até mesmo por mulheres, é uma
forma dissimulada de negar a exis-
tência da discriminação de gênero
e dos condicionantes que limitam a
democracia representativa em nos-
sa sociedade de classes.

Os homens e as mulheres não
são iguais, mas a sociedade, nas suas
mais diferentes dimensões, é
estruturada a partir da especificidade
masculina que se constitui em
paradigma de humanidade. �As con-
dições de trabalho, as técnicas de
produção não têm sido inventadas
nem adaptadas para a igualdade des-
de a perspectiva da diferença se-
xual� (Irigaray).

No cotidiano da vida da mulher,
reproduzem-se situações de desvan-
tagem que são efetivos obstáculos

rou a prática de cotas de partici-
pação para as mulheres nas suas
instâncias. As primeiras discussões
se realizaram no 4º Congresso
Nacional da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), em 1991. A 5ª
Plenária Nacional da Central dis-
cute e indica, por consenso, que
a deliberação se dê na próxima.
Em 1993, a Plenária aprova a me-
dida que será implantada no 6º
Concut, em 22 de maio de 1994.
A partir daí, as trabalhadoras tive-
ram assegurados 30% das vagas
nos cargos de direção.

A União Nacional dos Estudan-
tes, entidade de grande tradição pro-
gressista, estabeleceu também sua
política de cotas, mas somente no
seu Congresso de 1997  garantiu
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para sua inclusão igualitária em to-
dos os processos. O mais importan-
te deles é a dupla jornada decor-
rente de sua presença nos espaços
públicos produtivos � como traba-
lhadora � e nos serviços e práticas
domésticas � como mantenedora da
família. O que poderia diminuir es-
ses obstáculos decorrentes do du-
plo papel da mulher seria a implan-
tação de políticas sociais que ga-
rantissem equipamentos de apoio
tais como creches, lavanderias e
restaurantes públicos.

Nessa fase de neoliberalismo
econômico, onde se procura
reestruturar o Estado, diminuindo o
alcance de sua intervenção no de-
senvolvimento harmônico do País,
as mulheres são diretamente atingi-
das com o desmonte dos poucos
equipamentos sociais existentes. As
redes públicas de creche e de pré-
escolar se restringem cada vez mais,
sem que haja qualquer novo inves-
timento na área. Restaurantes pú-
blicos e lavanderias são cada vez
mais exemplos solitários de
governantes sensíveis. A crise por
que passa a educação e a saúde
aumenta ainda mais as tarefas das
mulheres no cuidado com os filhos
e com os doentes da família.

Que condições de igualdade as
mulheres possuem, por mais pre-
paradas que sejam, para participar
das prolongadas e noturnas reuni-
ões sindicais ou de partidos quando
não dispõem de quem cuide de seus
filhos menores? Que condiciona-
mento cultural as mulheres tiveram
para enfrentar, no mesmo nível dos
homens, a disputa por espaços, o
acesso aos microfones ou palanques,
a necessária audácia para os per-
manentes confrontos dos processos
políticos e sociais? Não são as brin-
cadeiras de bonecas e de casinha
que as preparam para tais expe-
riências. E ainda enfrentam blo-
queios da subjetividade feminina
onde existe a idéia da transferência
da própria representação para �os

mais capazes, os que falam melhor,
os que estão mais preparados�, em
geral homens. Embora pouco assu-
mido publicamente, o imaginário da
mulher ainda está impregnado da
idéia de que �política é coisa de
homem�.

exclusão e de transferência de re-
presentação se repetem não ape-
nas nos níveis econômicos e soci-
ais, mas, sobretudo, nos níveis po-
líticos e nas instâncias de poder. �A
democracia como sistema político,
hoje em dia, está fundamentalmen-
te significada pelo voto que, nas
condições atuais, não produz um
sistema democrático, pois as alter-
nativas para votar são sempre as
mesmas, por serem diferentes pro-
jetos de uma mesma cultura�
(Pisano).

Que trabalhador rural, numa ação
individual, teria condições para en-
frentar o poderio econômico numa
disputa eleitoral? Além de que sua
vida cotidiana traz enormes barreiras
para uma participação política. Qual
mulher, a não ser aquela das classes
dominantes, que reproduz o modelo
de exclusão social e discriminação de
gênero, disputa em condições de
igualdade instâncias de poder?

As cotas são mecanismos de in-
clusão que devem ser estabeleci-
dos a partir de cada realidade; não
há uma cota fixa, como se fosse o
número mágico. Ela é estabelecida
a partir do número de mulheres do
movimento ou setor onde se vai in-
cluir esta ação afirmativa, do seu
nível de participação nas atividades
e do grau de preparação alcança-
do. Em longo prazo, o processo de
inclusão das mulheres só poderá ser
garantido, de forma mais
abrangente, a partir de mudanças
estruturais na sociedade. Partindo da
necessidade de conquistas imedia-
tas na sua luta do dia-a-dia, mesmo
que parciais, as mulheres devem
saber que uma sociedade que usa a
discriminação de gênero como re-
forço para a manutenção de suas
relações de exploração não pode
garantir sua plena representação.
Por isso, a luta pela inclusão das
mulheres em todas as instâncias da
sociedade tem um componente de
radicalidade que a associa à luta por
mudanças estruturais profundas.

Um dado que espelha a dificul-
dade da mulher em participar, de
forma efetiva, no processo social é
revelado nos levantamentos do
IBGE relativos a 1988. Dos 5.977
sindicatos existentes, apenas 1.563
contavam com a participação de mu-
lheres em suas diretorias, represen-
tando 20% do total.

Paralelamente a essa situação
particular da mulher, acrescentem-
se as deformações e limitações da
democracia institucional vigente,
que, em certa medida, reproduzem-
se, em maior ou menor grau, nas
instâncias das organizações popu-
lares.

A democracia atual simula a par-
ticipação de todos. Vive-se numa
sociedade onde os mecanismos de
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OPINIÃO

Norte de Minas � o Estado

mais pobre do Nordeste
Comparada com os Estados do Nordeste, a Região mineira que compreende o Norte
de Minas é mais pobre que eles, com renda per capita inferior à do Piauí e, ainda
assim, responde por 50% do Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Minas Gerais

Marcos Fábio

Martins de Oliveira

Professor da Universidade

Estadual de Montes Claros

(Unimontes)

E
xiste uma parte do Estado
de Minas Gerais que inte-
gra o Nordeste (Área da
Sudene). É a Região minei-
ra do Nordeste (1), a RMNe.

Ao contrário do que normalmente se
imagina, essa é a área mais pobre de
todo o Nordeste/Sudene, apresentan-

do o pior indicador global de desen-
volvimento econômico. Esta informa-
ção será detalhada e discutida, logo a
seguir.

Para efeito de comparação, usa-
remos um indicador bastante conhe-
cido, o Produto Interno Bruto (PIB)
per capita, conforme tabela abaixo.

PIB PER CAPITA (1995) (2)

Discriminação PIB Participação no
Per Capita PIB Per Capita da

Valores (R$ 1,00) Área da Sudene

Região Mineira do Nordeste (RMNe) 1.456,35 70,44

Piauí 1.506,58 72,85

Maranhão 1.619,58 78,34

Paraíba 1.885,06 91,18

Alagoas 1.921,71 92,95

Sergipe 2.064,57 99,86

Pernambuco 2.140,27 103,53

Ceará 2.251,44 108,90

Bahia 2.312,48 111,86

Rio Grande do Norte 2.401,73 116,17

Nordeste/Sudene (com RMNe) 2.067,37 100,00

Nordeste IBGE (sem RMNe) 2.086,61 100,93

Minas Gerais 2.893,57 �-

Brasil 3.465,71 �-

Se entendermos o Norte de Minas
(RMNe) como um Estado do Nordeste,
teríamos, então, essa área como a mais
pobre dentre todos os Estados nordes-
tinos. O cidadão do Norte de Minas

dispõe de apenas 70,44% da renda de
seu irmão nordestino para sobreviver.
Apesar das enormes potencialidades e
crescimento dos últimos, persiste a si-
tuação de pobreza.
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Estar situada, ao mesmo tempo, no
Nordeste e em Minas Gerais cria uma
ambigüidade que gera preconceitos
contra a região, impedindo ações con-
cretas em prol de seu desenvolvimen-
to. Sendo Minas Gerais um dos Esta-
dos mais ricos da Federação, isto leva-
va à falsa dedução, agora cientifica-
mente rejeitada, de que essa também
era a situação da RMNe. Daí, acreditar
que a mesma não necessitava das po-
líticas geridas pela Sudene, ou quando
beneficiada, as recebia em menor pro-
porção, pela mesma razão. O Estado
de Minas Gerais, por sua vez, enten-
dia que a solução para a região estava
na Sudene, considerando-se, assim, de-
sobrigado da promoção do desenvol-
vimento regional. Até mesmo sua ação
junto à Sudene tem sido, historicamen-
te, marcada pela ausência, principal-
mente no Conselho Deliberativo, fórum
máximo de decisões da autarquia, que
se reúne mensalmente, com a presen-
ça dos governadores de cada Estado,
inclusive de Minas Gerais. Essa ausên-
cia dos governos mineiros, aliada à am-
bigüidade da região, resultou no qua-
dro atual, onde esta área do Norte de
Minas se apresenta como a mais po-
bre dentre todas as demais áreas nor-
destinas.

Os dados disponibilizados pelo Bo-

letim Conjuntural chamam a atenção
para o problema, agora posto de ma-
neira objetiva. Esperamos uma mudan-
ça de postura, principalmente do go-
verno mineiro, com o incremento de
suas ações na região, bem como de
uma presença mais ativa e participativa
junto à Sudene. A responsabilidade do
governo de Minas aumenta à medida
que seu PIB per capita é mais que o
dobro do Norte de Minas/RMNe(3); isto
significa que o esforço para fazer com
que esta região atinja, pelo menos, o
patamar de desenvolvimento econômi-
co do Nordeste não deve pesar de ma-
neira significativa para a sociedade mi-
neira.

Não podemos deixar ainda de res-
saltar que, pelas disparidades apresen-
tadas, entre Brasil e Nordeste, conti-

nuam sendo necessárias políticas pú-
blicas para promoção do desenvolvi-
mento regional. Deixar esta região sob
o jugo exclusivo das forças de mercado
é condenar parcela significativa dos bra-
sileiros à pobreza e ao subdesenvolvi-
mento. Da mesma maneira se faz ne-
cessário aprofundar a discussão sobre
as disparidades intra-regionais no Nor-
deste. Caso não sejam encaminhadas
soluções, estará sendo reconstruído, no
seio da própria região, o mesmo pro-
blema que justificou e dá sustentação à
existência de uma política de desen-
volvimento regional.

A propósito da seca �  Infelizmente,
a seca continua fazendo vítimas no Norte
de Minas e por todo o Nordeste do País.
E continuam sendo válidas as conside-
rações e recomendações feitas há qua-
se 40 anos pelo Grupo de Trabalho so-
bre o Desenvolvimento do Nordeste
(GTDN): a seca é uma realidade ine-
rente à região. O que deve ser feito é
uma adaptação do setor produtivo a essa
realidade ecológica, criando mecanis-
mos para que a produção e o ser hu-
mano não sofram seus efeitos. Isto só
acontecerá quando políticas públicas
forem efetivadas na região, promoven-
do essa transformação.

As ações não podem ser pontuais,
concentradas em cestas básicas e fren-
tes de trabalho, em cada período de
emergência. Essa ajuda continua neces-
sária em função da fome e sede que se
abatem sobre grande contingente
populacional. Se por um lado, continua
sendo necessária, por outro reflete a
ausência ou insuficiência de ações es-
truturais (preventivas). Se a seca é pre-
visível, assim devem ser as ações pú-
blicas, se insuficientes, incrementadas.
Diagnósticos e proposições de políti-
cas já existem, mas falta implementação.

Celso Furtado, certa vez, disse:
�Se a história nos pedir conta, al-

gum dia futuro, a todos nós brasileiros,
das oportunidades que aproveitamos ou
perdemos, na luta para edificar a pátria
com que sonhamos, será para o Nor-
deste que se voltará nosso pensamen-

NORTE DE MINAS � O ESTADO MAIS POBRE DO NORDESTE
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to. Lá [aqui] ter-se-á consumado a nos-
sa derrota ou vitória�(4).

Infelizmente, ainda temos que vol-
tar às antigas lições do mestre.

Seca e pobreza � A seca atinge de
maneira mais danosa as classes sociais
mais desfavorecidas, sem estrutura eco-
nômica para enfrentar adversidades. No
campo, a agricultura de subsistência é
dizimada com a seca. A fome se abate
mais intensamente sobre aqueles que
não possuem reservas para o
enfrentamento desses problemas.

Evidentemente, existe uma relação
de efeito mútuo entre pobreza e seca
(ou efeitos sociais da seca). Mas, sen-
do a seca um fenômeno natural, deve-
se considerá-la como uma realidade,
portanto exigindo a criação de meca-
nismos de enfrentamento de seus efei-
tos, ou seja, adaptar a estrutura produ-
tiva da região a essa situação, transfor-
mando adversidades em
potencialidades, como, por exemplo,
através da irrigação. O mesmo sol que
castiga a plantação é o que permite
várias safras na agricultura irrigada.

Somente com o reforço da econo-
mia regional, transformação da estru-
tura produtiva, investimentos sociais e
estruturantes serão eliminados (ao me-
nos, minimizados) os efeitos pernicio-
sos da seca.

Para finalizar, nunca é demais lem-
brar que a transformação econômica
da região, com aplicação de tecnologias
adequadas e investimentos produtivos,
deve ter como suporte o investimento
em capital humano (investimentos em
saúde, educação, etc.). Não podemos
esquecer que o objetivo maior de qual-
quer política pública é o bem-estar do
ser humano. Mais uma vez voltamos à
necessidade de priorização de políti-
cas públicas para o Norte de Minas,
pois somente assim a seca deixará de
ser, periodicamente, notícia para a im-
prensa e bandeira eleitoral.

A região gostaria que a seca fosse
página virada em sua história, deseja-
ria não mais ser obrigada a levantar

essas velhas questões.

Notas:

1) Área praticamente idêntica ao Norte de
Minas definido pela Seplan-MG.

2)Sudene/Unimontes. Boletim Conjuntural

� Região Mineira do Nordeste � dez 1997.
Montes Claros - MG

3) A participação do PIB per capita da RMNe
no de Minas Gerais é de 50,03% no ano
de 1995 (op. cit.)

4) ROMÃO (1993). �Distribuição de Renda
e Pobreza: uma análise preliminar da na-
tureza do problema no Nordeste Brasilei-
ro�. Encontro Nacional de Economia
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À
primeira vista, o mundo
está ficando demasiada-
mente simples. Em poucos
minutos e simultaneamen-
te, na internet, através de

texto, som ou imagem, é possível con-
versar com alguém em Quebec sobre
uma nova marca de tênis, trocar recei-
tas de abóbora com outra pessoa em El
Salvador ou indicar o último disco de
Milton Nascimento para um amigo na
Colômbia. A iminência de uma rede
baixa de satélites sobre as nuvens, tão
extensa e comum como os hidrantes das
esquinas, vai tornar ligações interurba-
nas tão baratas e acessíveis que será
possível se despreocupar com a filha
paquerando ao telefone com o novo
amiguinho de Israel.

Com a disseminação do acesso a ca-
nais exclusivos de satélite, cujo resulta-
do mais visível é a proliferação como
cogumelos das parabólicas familiares,
é possível vislumbrar canais de televi-
são de cada bairro, cada condomínio ou
mesmo de cada família. Mesmo com
grandes limitações técnicas e razoável
desinteresse por parte dos receptores,
cada indivíduo já pode ser a sua pró-

OPINIÃO

Excesso de informações
gera intranqüilidade?
As novas tecnologias da comunicação tornaram o mundo mais simples, mas criaram
novas necessidades que não resolvem as inquietações do homem, cada vez mais
necessitado da família,  da escola e da sociedade para descobrir seus caminhos

Ramiro Batista

Chefe de Redação da TV Assembléia

pria emissora, bastando uma câmera
no computador e uma melancia na ca-
beça. Pode emitir som e imagem e ser
captado em qualquer ponto do plane-
ta, via internet.

Nunca uma tão boa teoria como a
da aldeia global, com as vontades con-
troladas por umas poucas grandes
corporações, ganhou tão rápida
obsolescência. Em seu lugar, surgiu a
idéia do cidadão senhor de suas esco-
lhas, com um infinito leque de possi-
bilidades aberto na tela e no teclado
de seu computador, que lhe permite
optar entre um passeio pela ala
renascentista do Louvre, a biblioteca
do Congresso norte-americano ou as
gôndolas de vinhos de um supermer-
cado em Miami. Politicamente, com o
avanço dos sistemas de pesquisa e a
rápida repercussão das informações na
ostensiva rede de comunicações via
jornal, rádio e tevê, esse cidadão vota
e opina a cada minuto do dia, mesmo
que não o saiba.

Se, por volta das 21h, um prédio
desaba na Zona Sul do Rio de Janeiro,
às 22h o País já sabe as causas, às 23h,
quem é o dono, às 24h, quais as rela-
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ções perigosas desse dono com o mun-
do político, e, pela madrugada, as in-
formações vão se somando a ponto de,
pela manhã, os jornais resumirem toda
a história do engenheiro que era de-
putado, que comprava votos, que pra-
ticava contrabando e tinha uma vida
de tal forma indecorosa que, por volta
do meio-dia, já era possível defender
o seu impeachment. No caso do líder
do governo que fez cooper de 11 qui-
lômetros até meio-dia e meia, o País
soube às 13h que teve um infarto, às
20h01 que morrera às 20h e saberia,
até 20h30, além de sua biografia e suas
relações políticas, que o futuro políti-
co do governo estava comprometido.
Com as repercussões até a meia-noite,
já era possível ao presidente da Repú-
blica amanhecer tomando medidas que
reduzissem o impacto da pecha de fra-
gilidade ou armando novas estratégias
para explorar, em seu proveito, a co-
moção nacional do País apiedado pelo
senador de cabeça branca, que ocupa-
ra o vídeo de todos os lares, na noite
anterior, despencando em lágrimas.
Qualquer medida de governo, anunci-
ada no fim da tarde, é de tal forma
repercutida até o fim da noite que é
possível que seja mudada logo no dia
seguinte, quando não ao fim do mes-
mo dia. Em menos de 12 horas, diante
da repercussão nacional de um país
cheio de desabrigados, o governo re-
cuou no propósito de indenizar as víti-
mas do prédio desabado no Rio.

Em cada caso que afeta diretamen-
te a vida do País, uma teia de consen-
so invisível se forma rápida e sólida
no céu e influi nas grandes decisões,
para o bem ou para o mal. Cada cida-
dão, diante de uma banca de jornal,
passando os olhos pelas manchetes, sai
formulando imagens e opiniões que
vão-se multiplicando geometricamen-
te. Como na Grécia antiga, os cidadãos
opinam e votam em praça pública, na
grande praça virtual em que todos se
encontram. O que isso mudou no seu
modo de agir e nos hábitos políticos é
outra história.

Paradigma � Não é seguramente a
primeira vez na história da humanida-
de que o homem olha para os lados e
tem a sensação de que o mundo ficou
pequeno. É, pelo menos, a quarta vez
que uma grande onda de globalização
dos mercados e eliminação das fron-
teiras sacode a calmaria das posições
confortáveis de cada aldeia e das cer-
tezas absolutas. Antes da que vivemos,
os 700 anos do Império Romano inau-
guraram a idéia de um mundo único, a
era dos descobrimentos mostrou que o
mar não era obstáculo para unir os con-
tinentes, e a revolução industrial fez
imaginar o mundo como um grande
parque de máquinas habitado por ope-
rários e consumidores.

Também não é a primeira vez em
que se acredita que o mundo virou de
cabeça para baixo. Cada uma das on-
das anteriores, a seu modo, provocou
profundas mudanças de paradigma e
empurrou seus atores para novas rea-
lidades com que não contavam � do
camponês iletrado no modelo
agropastoril pré-Roma que precisou
virar guerreiro, passando pelos
contemplativos da Idade Média ante a
nova realidade de que lucro não é pe-
cado, até burgueses e operários do
século passado, estupefatos com a idéia
de que tudo que é sólido desmancha
no ar.

O que a nova era trouxe é um alto
grau de sofisticação dos arsenais de
sedução e domínio, sem que todos, em-
bora escravos e senhores, saibam a
quem obedecem ou em quem man-
dam. Contraditoriamente, a era anun-
ciada como a de redenção do homem,
que o faria senhor de suas escolhas e
abriria a perspectiva de um mundo
novo, de cidadãos ativos e exigentes,
está se revelando o seu contrário. O
aluvião de informações, na maioria inú-
teis, e o caldeirão de falsos valores
produzidos pela publicidade estão pro-
duzindo cidadãos passivos, meio ve-
getais diante de um aparelho de tevê,
inseguros e de vontades determinadas
pelas suas necessidades mais imedia-
tas. Uma deformação que gerou uma
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espécie de consumidor mais sofistica-
do, tão preocupado com a escolha de
um novo tipo de macarrão importado
quanto na discussão de uma nova me-
dida de governo. Um outsider que con-
some informação como entretenimen-
to, não consegue selecionar o que in-
teressa à sua formação e não divisa a
fronteira entre prazer e educação, cul-
tura e comportamento, erotismo e por-
nografia, religião e fanatismo, interes-
se público e interesse corporativo, de-
mocracia e assembleísmo.

Nesse emaranhado de informações,
valores e tendências, dispersas nas
mais diferentes opções oferecidas ao
dedo do cidadão/ouvinte/telespectador,
o que não está determinado é quem
seduz e domina, e os principais atores
se reciclam para assegurar o controle.
O discurso político e o publicitário,
cada um a seu modo, descobriram for-
mas mais sofisticadas de manipulação.
Ao invés da oratória do passado, os
políticos fazem cursos de postura frente
ao vídeo, para dominarem a engenha-
ria da comunicação rápida, de ênfases
que dificultam o corte do editor na tevê.
Ao invés da mentira mil vezes repeti-
da para virar verdade, os publicitários
trabalham agora com percepções, uma
maquinaria infernal de cutucar frustra-
ções e desejos reprimidos. Em meio
aos dois, o cidadão seleciona aleatori-
amente, engole a mensagem,
maldigerida, e vai em frente,
realimentando um ciclo de dominação
do qual mal se sabe sócio.

Diluiu-se a idéia em vigor até re-
centemente de que uns poucos domi-
nariam o resto. Em que pese a exis-
tência de monopólios e fusões de gran-
des corporações, sobretudo na área de
comunicação e entretenimento, é um
grande desafio hoje, para o emissor,
descobrir a fatia de público que lhe
será possível atingir e, atingindo, sa-
ber que discurso utilizar para manter
sua fidelidade. Para trás, definitivamen-
te, está a idéia vigente até meados da
década passada de que uma grande e
única corporação, como a Rede Glo-
bo, iria ditar todos os valores, regras e

vontades. O cidadão parece, a priori,
fora do alcance de quem quer seduzir
e dominar. Para o mercado, os políti-
cos e as grandes corporações que um
certo discurso de esquerda enxergava
atrás de todas as coisas, a vontade do
cidadão é volátil, sobre a qual ele mes-
mo tem poucas certezas.

No novo mundo da comunicação, a
idéia é que o mundo, além de estar de
cabeça para baixo, está sem limites. É
possível imaginar que os romanos, os
contemporâneos das navegações e os
burgueses e operários do século pas-
sado sabiam onde queriam chegar, até
mesmo pelas limitações da natureza e
a inexistência das tecnologias para
dominá-la. Se, nas ondas anteriores, era
possível pensar num fim após a bata-
lha, como o paraíso prometido pelo
cristianismo ao fim de todos os sofri-
mentos na terra, nossa era é marcada
por profunda descrença na eficiência
de nossas armas, na importância das
batalhas, nos valores da sociedade e
nas possibilidades de mudança. Nosso
paraíso é o frugal e passageiro prazer
de cada novidade da tecnologia, que a
cada dia cria novas necessidades, ao
resolver as anteriores. Alguém já disse
que o computador resolve todos os
problemas que não tínhamos, criando
novos tipos de obsessões e angústias.

Não é à toa que, como no fim de
todos os grandes cataclismos da hu-
manidade, o escapismo para algum
tipo de sentido além da realidade
sem referências esteja centralizando
as sensações, da patuléia aos bem-
pensantes. Nunca se encheram tan-
tos templos, jamais se venderam tan-
tos livros de auto-ajuda, nunca se
abr i ram tan tas  academias de
embelezamento, nunca se oferece-
ram tantos cremes e poções mágicas
de rejuvenescimento. Os pensantes
continuam meio cegos, à cata de uma
teoria que os justifique, depois que
o fim da história e o pós-modernis-
mo foram rejeitados como teoria �
sem que outra tivesse plantado ba-
ses em seu lugar. �Existirmos, a que
será que se destina?�, continua sen-
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do a grande pergunta, velha como o
mundo, mas potencialmente grave e
angustiante num tempo que se jul-
gava novo, venturoso, em que as
tecnologias serviriam ao homem e
lhe trariam lazer, conforto e prosperi-
dade.

Tarefas � Recolocar o homem no cen-
tro das prioridades é a promessa que a
era da comunicação continua deven-
do, antes de se esgotar. Nessa tarefa,
hão de estar envolvidos todos os ho-
mens de boa vontade, nas escolas, no
seio das famílias, nas associações di-
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versas, nos conselhos comunitários, em
todas as formas de organização. Ao
poder (que se espera) público, cabe a
tarefa de induzir a busca de soluções,
respaldá-las e ajudar a implementá-las.

O passo primeiro parece ser o de
ajudar a formar o cidadão conscien-
te, capaz de manejar com objetivi-
dade os poderosos instrumentos que
as novas tecnologias de comunica-
ção estão colocando à sua disposi-
ção, em casa, na fábrica, no escritó-
rio, na escola. Nesse caso, há que se
exercitar uma vigilância canina, qua-
se coerção, sobre os veículos de co-
municação, a fim de chamá-los à sua
responsabilidade de principais for-
madores de opinião. Em nenhum país
há tanta licenciosidade na televisão
e tamanha ausência de controle como
no Brasil. Ainda traumatizados do
período de censura do período mili-
tar recente, nossos intelectuais te-
mem discutir limites em praça pú-
blica, confundindo entretenimento
com cultura, assombrados com um
fantasma que lhes parece eternamen-
te escondido debaixo da cama.
Acredtiar que os próprios pais pos-
sam estabelecer limites pelo contro-
le remoto é desconhecer o poder de
um s is tema o l igopol izado,  que
açambarca quase toda a indústria cul-
tural nos seus valores, crenças e cer-
tezas.

Um dos últimos redutos do
experimentalismo, o sistema de tevês
públicas, reforçado agora com os ca-
nais legislativos e comunitários em pro-
liferação, pode dar uma boa parcela
de contribuição. Com espaço para ex-
perimentar projetos de educação para
a cidadania e investir no
aprofundamento de questões que o
imediatismo das tevês abertas abomi-
na, o trabalho penitente de algumas
dessas tevês vem ajudando a puxar o
nível do debate para um grau acima
da média. Desde que tenham vocação
eminentemente pública e compromis-
so com a pluralidade de opiniões, elas
podem ajudar a construir um novo
modelo de sociedade em que os inte-

resses públicos e coletivos transcen-
dam o personalismo e a vulgaridade.
O desafio aqui � resguardadas as li-
mitações técnicas, financeiras e huma-
nas � é evitar um modelo com voca-
ção para o enfadonho e trabalhar por
profundidade com leveza.

No que se refere à internet, que se
apresenta como um poderoso � em-
bora ainda incipiente � instrumento
de vocalização da vontade individual,
há que se otimizar seu uso e canalizar
seu impacto para causas maiores que
não as do entretenimento. Seu uso, e
seu melhor manejo, deve ser tratado
em sala de aula como uma questão de
formação básica, tanto quanto as disci-
plinas nascentes de educação sexual e
direitos humanos.

Em ambos os casos, é preciso re-
forçar o papel dos conselhos ou agên-
cias de controle, com participação da
sociedade civil. Se é necessário for-
mar instâncias de discussão da progra-
mação de tevê e seus impactos na vida
da criança e do adolescente, mais ain-
da é fortalecer agências de regulamen-
tação. Com elas se poderá evitar que
se amplie � sobre as redes de satéli-
tes e os mais de 500 canais de tevê
que vêm por aí � um tipo de mono-
pólio como o que, até recentemente,
vitimou a tevê aberta e padronizou
comportamentos e culturas sob um
modelo que deu no que deu.

E tudo se complementa com o tra-
balho de casa, evidentemente. Ajudar
a criança a discernir o que é certo ou
errado, frente a cada cena de violên-
cia ou de nudez gratuita, é tarefa com-
plementar indispensável se se preten-
de formar novos homens e uma nova
era.

Tarefa pesada, é verdade, mas bela
e rica: a de ajudar o homem a encon-
trar o homem e seus valores mais pro-
fundos e verdadeiros. Ajudá-lo na
�delicadíssima, dangerosíssima, viagem
de si a si mesmo�, de que falava
Drummond, que nem a busca de ou-
tros impérios, nem as viagens, nem as
revoluções e nem mesmo as novas
tecnologias o ajudaram a conquistar.
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