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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais promoveu de 21 a 24 de outubro de 1991 o Seminário

EDUCAÇÃO: A HORA DA CHAMADA. A realização desse encontro

reflete a crescente preocupação dos deputados mineiros com a

qualidade do ensino oferecido às crianças e jovens de nosso

Estado.

Pela sua re1evncia para Minas Gerais, estamos

publicando a conferncia do Professor Walfrido Silvino dos

Mares Guia Neto, que discorre sobre a reorganização do sistema

estadual de ensino e descreve os compromissos assumidos pelo

Governo Hélio Garcia com o aluno, o pai e o professor visando

melhoria da escola piblica mineira,

Li
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Foi-nos solicitado falar sobre a realidade da

escola pública de Minas Gerais. Como não queremos nos limitar

a citar estatÍsticas que demonstram o descaso a que foi

relegada a educação ao longo dos últimos vinte ou trinta anos

em nosso Estado e em nosso País, mencionaremos apenas alguns

indicadores que caracterizam e dimensionam os problemas educa-

cionais que estamos enfrentando. Estamos certos de que, à

medida que formos falando, o auditúrio terá inúmeras contri-

buiçes a fazer pois quem trabalha na área da educação se

apaixona.

O nosso primeiro desafio como Secretário da

Educação foi organizar um plano de ação completo, coerente,

com principio, meio e fim, e que agora submetemos à apreciação

dos senhores para que seja criticado e, a partir dessas

críticas, melhorado. Mas antes, gostaríamos de levar aos

senhores uma idáia da dimensão dos problemas que afligem a

educação em Minas Gerais.

A escola pública em Minas Gerais - federal,

estadual e municipal - atende a 3,4 milhes de alunos do

prá-escolar, do primeiro e do segundo graus, e a rede privada

outros 400 mil alunos, totalizando 3,8 milhes de matrículas.

Na faixa etária de sete a quatorze anos, correspondente ao

primeiro grau - que á a prioridade estabelecida pela Consti-

tuição - temos uma população alvo estimada em 3.050.000

crianças das quais 2.700.000 estão matriculadas. Cerca de 10%,

portanto, estão fora do atendimento. Esse á um indicador

favorável pois mostra que, de cada dez alunos do primeiro

grau, nove estão freqientando a escola. Não podemos, entre-

tanto, nos iludir com essa estatística porque ela não nos fala

sobre a qualidade do ensino oferecido aos que estão na escola

e sobre o rendimento dos alunos.
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Na faixa da pré-escola, os números do déficit

escolar so Impressionantes. A população alvo é de 1.153.000

crianças e apenas 346.000 estio sendo atendidas. Temos aqui um

problema sério pois 70% das crianças estio excluídas da

pré-escola. De cada dez crianças de quatro a seis anos, sete

estio fora da escola.

Os números do segundo grau são também alarman-

tes. E o problema se agrava quando consideramos as centenas de

milhares de estudantes maiores de quinze anos matriculados no

primeiro grau.

Temos na faixa etária de quinze a dezenove anos

1.861.000 jovens que constituem a população alvo de segundo

grau. As redes pública e particular atendem a apenas 230.000.

Cerca de 88% dos jovens nessa faixa etria estio, portanto,

fora da escola de segundo grau. Os milhares de alunos entre

quinze e dezenove anos ainda no primeiro grau atestam a baixa

produtividade do Sistema, que vem se mostrando incapaz de

mantê-los nas séries apropriadas à sua faixa etária.

A baixa produtividade e o grande número de

jovens fora da sala de aula recomendam que o governo dê

prioridade é melhoria da qualidade do ensino bésico, que vai

do pré-escolar ao segundo grau.

A rede pública estadual é gigantesca. Os alunos

do ensino bésico totalizam 2,7 milhes de estudantes distri-

buÍdos em 6.500 escolas servidas por 204 mil professores e

funcionérios. Esse sistema é iriadministrével tal como o

encontramos. No se conhece no planeta nenhuma experiência de

administração bem sucedida de um sistema dessa dimensão e com

tal grau de central1zaço.
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Portanto, a solução para o problema de gerir

esse Sistema requer a sua descentralização, devolvendo as

dec1ses para a escola, de onde elas nunca deveriam ter saído.

A imensa maioria dos problemas do nosso dia-a-

dia no são resolvidos em benefício do aluno, a razão de ser

da educação; ou em beneficio do professor, o agente funda-

mental da educação; ou em favor da escola, o espaço educativo

onde os fatos acontecem. O prúprio conceito de escola tem que

ser rediscutido, tamanho o desrespeito a que essa instituição

foi submetida durante os últimos anos.

COMPROMISSOS

Estamos absolutamente convencidos de que, para

resolvermos o problema da baixa qualidade do ensino oferecido

pelas escolas públicas estaduais, teremos que descentralizar

rapidamente o Sistema, o que significa perda de poder pelo

úrgo central, constituÍdo pela Secretaria da Educação e pelas

Delegacias de Ensino, e transferncia de decisões para a

escola.

Para que tal reorganização do Sistema no seja

feita de forma atabalhoada, procuramos contar desde o inicio

com um grupo de pessoas capazes, compromissadas com a educação

e que militam na área 
há 

anos. A primeira missão desse grupo

foi a identificação de prioridades de ação pois no querÍamos

correr o risco de dar igual atenção a todas as questes e, no

final desta administração, chegar ú conclusão de que fizemos

um pouco de tudo mas falhamos na solução das questes mais

relevantes. Para no reinventarns a roda, tivemos o cuidado de

ouvir e dialogar com os especialistas mais renomados do País.

Traçamos então um plano de ação, em que estio claras as nossas

prioridades.
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Vamos medir periodicamente os resultados para verificar se

estamos tendo ou nao sucesso nesta missao.

Os principais agentes da educação são: em

primeiro lugar, o aluno; em segundo lugar, os pais do aluno;

em terceiro lugar, o profissional da educação, ou seja, todas

as pessoas que trabalham na escola - o professor, o especia-

lista, o funcionário, o serviçal, a direção, bem como o

inspetor que leva as diretrizes da Secretaria at a escola; e

em quarto lugar, a escola.

Estamos assumindo com esses quatro agentes da

educaço os compromissos estabelecidos pela Constituição, que

propõe um sistema de gestão democrático e participativo. Se j

tivssemos cumprido apenas as exigncias da Constitu1ço, sem

nenhum rasgo de intelig&ncia ou de inovação, as condições do

ensino no Brasil seriais completamente diferente das atuais.

Basta dizer - para nos limitarmos aos iltimos cinqüenta anos -

que a	Constituição de 1946 j& afirmava ser obrigação da

Unido. Estados e Municípios oferecer escola pública uni-
versal e gratuita para todas as crianças de mete a dez anos -

o antigo curso primário. Passados 45 anos, os que detiveram o

poder ou tiveram condições de influenciá-lo, quaisquer que

sejam os nomes que lhes queiramos dar - governantes, elites,

formadores de opino ou críticos - no tiveram motivaçO OU

competncia para organizar um sistema capaz de oferecer aos

brasileiros ensino de qualidade. A maior prova desta afirmação

são os milhes de analfabetos no Pais.

Compromissos com o aluno

A luta em favor da educação nos ultimos cin-

qüenta anos - se ficarmos apenas neles - no foi	suficiente
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para liberar a atual geração de educadores e de dirigentes da

herança educacional caracterizada pela baixa qualidade do

ensino. Dissemos que 90% das crianças na faixa etária do

primeiro grau estio matriculadas; mas desses 90%, somente 18%

concluem o primeiro grau. Vale dizer que, de cada 100 alunos

que ingressam na escola, somente 18 conseguem o diploma de

primeiro grau. Os outros 82 alunos se perdem pelo caminho e

ficam margem do sistema educacional e. às vezes, da

sociedade.

A cada dia que passa, a situação se agrava,

como ressaltou ontem o Senador Fernando Henrique Cardoso. O

Senador chamou a nossa atenção para a nova realidade do

mercado de trabalho em que a mão-de-obra desqualificada tende

a ser abandonada pela sua incapacidade de conviver com os

mtodos e técnicas mais modernos de produção. Essa constatação

põe por terra o mito das décadas de 1950 e 1960 de que

mão-de-obra e matr1a-prima baratas seriam suficientes para

promover o desenvolvimento do Pais. Muitos não se aperceberam

de que havia uma nova variável chamada desenvolvimento cient{-

fico-tecno16gico que acabou jogando por terra aquele modelo

como uma grande falácia.

As sociedades do terceiro mundo que se mostra-

ram capazes de perceber a crescente importância do conhecimen-

to científico e tecno16gico e por isso investiram maciçamente

em educação - os chamados tigres asiáticos - estão hoje sendo

recompensadas com o ingresso no primeiro mundo. Infelizmente,

não foi o nosso caso. Mas podemos reverter esse quadro.

Como dissemos, não precisaremos ir além dos

compromissos estabelecidos pela Constituição. O primeiro deles

á o de garantir vaga ao aluno. Garantida a vaga, temos que

assegurar a sua permanância na escola pelo menos por oito anos:
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esse á o imperativo constitucional de permanância do aluno
na escola.

Garantir vaga á muito fácil. Basta construir
predios. Temos recursos para isso. Mas manter o aluno na

sala de aula, ensiná-lo durante oito anos a ler, escrever,

fazer contas, pensar, analisar, criticar, conhecer a Geogra-

fia e a Histária do Brasil e compreender a relevância do

desenvolvimento científico e tecnológico para qualquer

sociedade do terceiro milânio á o nosso grande desafio
e á o papel da escola. É esse conhecimento que vai propiciar
ao aluno tornar-se um cidadão capaz de fazer escolhas,

conhecer opçães e almejar responsavelmente uma vida social

e economicamente digna.

Os nossos educadores devem, portanto, estar

conscientes do seu papel de ensinar. Devem ter sempre em

mente que os jovens vão à escola para aprender. E que absor-

vem os valores do professor que os ensina. O professor

tem portanto a obrigação de ajudar o estudante a adquirir

senso crítico para a questão dos valores, pois á assim
que ele se educará e aprenderá a tomar consciáncia de si.

O compromisso da vaga e da permanância do

aluno na escola demandarão um grande esforço dos mineiros

em função do tamanho do Sistema. Mas temos ainda outros

compromissos constitucionais. Para se tornar um sujeito

critico, o aluno tem que ser submetido a um currículo consti-

tuÍdo de conteúdos programáticos de várias disciplinas.

É preciso que esse currÍculo tenha algo a ver com a sua

vida e não apenas com uma teoria que pouco se relaciona

com a sua realidade.

A constituição garante ainda ao aluno alimen-

tação, material escolar e assistância especial se for porta-

dor de deficlância.
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Apenas para cumprir a Constituição seré

necessério que trabalhemos quatro anos com a maior dedicação.

Portanto, a solução desses primeiros problemas essenciais

-- a garantia da vaga, a permanência na escola, o currículo

e o programa, a alimentação e o material escolar, e a questão

do portador de deficiência -- previstos na Constituição, já

compõem um grande desafio. As estatísticas indicam a existência

rio Estado de 280 mil crianças e jovens portadores de deficiên-

cia que esperam a nossa atenção pois assistimos apenas 30

mil deles ou 12% do total.

compromissos cosi os pais

Todavia, há ainda outras obrigações como

a de informar os pais a respeito do desenvolvimento de seus

filhos dentro da escola. Poucos sabem que esse é um direito

constitucional dos pais. A escola precisa respeitar a família

do aluno para que seja respeitada por ela.

Temos também que criar mecanismos que permitam

cobrar doa pais o seu dever de participar da vida escolar.

A pr6pria Constituição enfatiza que a educação é um direito

de todos, dever do Estado, da família e que se desenvolveré

com pleno apoio da sociedade. Então, a educação não é um dever

apenas do Estado.

E como ficam os filhos de famílias carentes,

muitas vezes completamente desestruturadas, e que mal conseguem

Sobreviver? Diante de famílias sem condições de cumprir a

sua parte, cresce a nossa responsabilidade com a formação

de indivíduos socialmente ajustados e integrados. Entretanto,

precisamos criar dentro da escola ambiente para que a família,

por mais humilde e simples que seja, participe da vida escolar,

até mesmo para que os pais se eduquem como cidadãos.



e

CO.prOaiSBOa com 08 professores

Temos, também , que pensar nos compromissos

com os professores, os agentes do aprendizado. É preciso

dar-lhes condições adequadas de trabalho e, muito mais

do que isso, dar-lhes uma motivação para o trabalho. Esses

compromissos significam a convergflCia na escola de vários

fatores como condições físicas adequadas de trabalho, salário

digno, plano de carreira e incentivos para crescimento

intelectual.

No adianta repetir que, se aumentarmos

apenas o salário, as coisas permanecem como estio. Se fizermos

um plano -de--earre-ira, sem organizar o salário, as coisas

taxnbm continuam como estio; se no adaptarmos a escola

para que os professores tenham condições adequadas de tra-

balho, as coisas novamente permanecem como estio. As

mudanças tem que ocorrer de forma coordenada e s1mu1tnea.

É preciso lutar por melhores salários e por tudo mais.

Como a rede estadual de ensino	grande

demais, torna-se difícil promover tais mudanças a curto

prazo. Mas no	difícil implementa-las de uma maneira

organizada, em um prazo pra-determinado	o que nos propomos

fazer.

O maior compromisso que assumimos com o

professor o de lhe propiciar uma carreira, para que possa

se desenvolver profissionalmente e ter motivação para o

trabalho. Esse compromisso, repito, será cumprido embora

o Estado no saiba ainda como faz-lO porque nunca o fez

nos iltirnos trinta anos. O que existe hoje	uma

pseudo-carreira. o professor progride apenas por estar
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trabalhando, por estar vivo, sem precisar desenvolver qualquer

esforço intelectual. Hoje, ele inicia com um salário "X"

e aposenta-se com um salário 1 3X", simplesmente pelo fato

de continuar vivo, por conta dos binios, quinqunioS,

progressão horizontal e gratificação tr1ntenria. Para

os que se aprimoram intelectualmente - exceções a essa

regra geral - existe o acesso a níveis mais altos; de

professor das quatro primeiras séries a professor de quinta

a oitava séries e a professor do segundo grau.

O Sistema hoje to mal administrado e

incompetente que nem esses direitos, que estio na lei,

são recebidos imediatamente pelos professores. À medida

que vencem os binios e quinqunios, os professores tm

que se empenhar para receber os aumentos correspondentes.

Trn que fazer um requerimento quando tal concessão deveria

ser automática pois no 
há 

nada mais fácil do que contar

o tempo de um professor na sala de aula.

compromissos com a escola

O nosso comprometimento com a escola e muito

simples; os compromissos que estamos assumindo com os alunos,

pais e profissionais da educação devem ser resolvidos dentro

da pr6pria escola. Assim, a escola deve ter autonomia para

proceder desde a simples troca de um vidro quebrado at

a substituição de um professor no aceito pelas famflias

ou pela escola. A gestão do dia-a-dia será completamente

resolvida pela escola. No podemos mais depender de decisões

do Secretario da Educaçao o do Senhor Governador para trocar

um vidro quebrado ou para alugar uma sala de aula.

Em um sistema centralizado com o nosso nada

pode ser resolvido com simplicidade, mesmo que contássemos
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com 723 delegacias de ensino, uma em cada cidade. A situação

se modificara quando esses problemas forem resolvidos

pela própria escola.

Esclarecidos os compromissos com os agentes

da educação alunos, pais, profissionais da educação

e escola - pudemos estabelecer as cinco grandes prioridades

que nortearo os nossos trabalhos durante os quatro anos

deste governo.

PRIORIDADES

As prioridades são; (1) autonomia da escola;

(2) fortalecimento da direção da escola através da liderança

da diretora e do colegiado; (3) programa de aperfeiçoamento

• capacitaço, com o treinamento de professores, especialistas

• funcionários; (4) avaliação do Sistema Estadual de Educação,

prevista pela Constituição; (5) integraço com os municípios.

Veremos como essas cinco prioridades asseguram o cumprimento

dos compromissos a que nos referimos.

autonomia da escola

Em nosso modelo, a escola se agiganta como

centro de decisGes enquanto as delegacias de ensino e a

Secretaria da Educação redefinem seus papis e competncias.

A escola passa a ser o centro da questão educacional.

Autonomia significa que a escola assume

uma nova gama de responsabilidade. Assume a responsabilidade

de resolver os seus problemas. Para tanto, ela passa a

a contar com autonomia administrativa, financeira e pedagó-

gica. Quando falamos 'escola", estamos nos referindo às



li

pessoas que nela trabalham, aos pais e aos alunos.

autonomia financeira

A autonomia financeira a mais fácil de

ser conquistada ou praticada, bastando para isso vontade

política. Se o governo quiser repassar o recurso para a

escola, ele o repassa.Hoje, dia 23 de Outubro, passados

sete meses desde que assumimos a Secretaria, pioneiramente

Já repassamos para as escolas de primeiro grau Cr$ 6 bilhões

para custeio, isto	, para as despesas do dia-a-dia da

escola.

Queremos mudar algumas regulamentações para

que as diretoras façam com esse dinheiro o que bem entenderem,

desde que obtenham a aprovação do Colegiado. Ao receber

um recurso, a diretora fará um pequeno plano de aplicação.

Caso ela pretenda comprar uma televisão ou pintar a fachada

da escola devera submeter previamente esses gastos ao Cole-

giado. O Colegiado devera aprovar o seu plano de aplicação,

seja ele de 300 mil ou de 3 milhões. Esse plano, que pode

ser analisado em uma reunião de duas horas, dirá como a

diretora irá gastar o dinheiro. Aplicado esse dinheiro,

o mesmo Colegiado aprovara as contas, conferindo os recibos

e os gastos e fazendo uma ata que será enviada diretamente

para o Tribunal de Contas, sem passar pela delegacia ou

pela Secretaria.

Nao seremos fiscais de escolas que pretendemos

autnomas. No lhes diremos como gastar os recursos recebidos.

Temos certeza de que a escola saberáutiliz-ios melhor

do que a Secretaria da Educação ou as delegacias de ensino
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porque estamos muito afastados dos problemas que ela enfrenta

em seu dia-a-dia. Sabemos que a comunidade escolar, formada

de pais, alunos, professores e funcionários da escola,

tem muito a nos ensinar. O envolvimento dos pais á fundamental

pois qualquer pessoa, por mais despreparada que seja, não

irá prejudicar o seu filho em favor de outros objetivos.

A participação do Colegiado á essencial.

Sem ele, tudo de que estamos falando perde a sua razão

de ser; ele á a comunidade dentro da escola. Por isso respei-

tamos o esforço feito em administraçoes anteriores para

criá-lo em todas as escolas. O Colegiado não precisa ser

formado de trinta ou quarenta pessoas. Estamos pensando

em, no máximo, doze membros.

Partimos do princípio de que as transforTnaçaes

que estamos promovendo são irreversíveis. Não pretendemos

garanti-las por decreto pois estamos cansados de ver leis

revogadas ou simplesmente ignoradas. O que garantirá a

irreversibilidade das mudanças que estamos promovendo será

a entrada definitiva da família na escola. Entendemos que

ap6s a sua entrada, ninguám mais conseguirá tirá-la.

A introdução da família na escola demandará

um certo tempo e muito trabalho. É um exercÍcio cotidiano.

É, porás, condição Il sine qua non para que qualquer estrutura

educacional funcione, em qualquer parte do mundo. Apenas

as sociedades em que a famÍlia participa do processo oferecem

educação de qualidade aos seus cidadãos. A escola funciona

mal ou não funciona onde a família está ausente, mesmo

havendo recursos disponÍveis.

A autonomia financeira está sendo implementada

rapidamente. Nas negociaçeS que fizemos no início do ano
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com o Sindicato, assumimos o compromisso de transformar

em lei os critérios de transferncia de recursos para a

escola. Assumimos pessoalmente o compromisso de criar

um instrumento legal que garantisse a transferncia automtica

de verbas para a escola at o meio do pr&ximo ano— de forma

a assegurar que em futuras administrações tais transfernCia$

ocorrerão independentemente da boa vontade de quem esteja

no comando do Sistema. No momento estamos estudando a melhor

maneira de realizar tais transferncia8.

Queremos que o montante de recursos canalizado

para a escola seja calculado levando-se em consideração,

alm do número de alunos, alguns indicadores scio-econômicos

das carncias regionais, e a qualidade da administraçao

da escola, privilegiando as escolas que precisam mais e

que aplicam melhor os recursos recebidos. No queremos

adotar uma distribuição linear proporcional ao número de

alunos, como fizemos ao destinar 2 mil cruzeiros por aluno

para as escolas beneficiadas com os Cr$ 6 bilhões repassados

este ano - valor superior ao orçamento de muitas de nossas

Secretarias de Estado. Assim o fizemos porque no tinharnos,

este ano, condições de proceder de melhor forma pois os

mecanismos de transferncia n.o eram familiares à Secretaria.

Se tais transferncias ocorreram no passado, foram concedidas

como benesse, resultado de decisões paternalistas que não

mais nortearo as nossas decisões. Os repasses de verba

no podem ser entendidos pela escola como favor e sim como

um direito assegurado pela ConstltUlço.

As escolas terão dotação anual. Os recursos

correspondentes a essa dotaç.o tm que ser transferidos

com regularidade para que a escola possa programar a sua
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utilização. Caso contrario, teremos um movimento de

vai-e-vem que inviabiliza qualquer planejamento. A escola

nio pode ter dúvidas quanto as datas em que os recursos

irio chegar. Estamos convictos de que esses recursos podem

seguir um fluxo previsível porque sio originários do salário-

educação, que i arrecadado pelo governo federal mensalmente,

e í intocável.

A autonomia financeira í a mais fácil de

implementar. Temos a impressão de que dentro de um ano,

no máximo, estaremos com toda ela regulamentada, fazendo

parte da rotina da escola e da Secretaria.

A autonomia financeira não consiste apenas

em receber o recurso, fazer um plano de aplicação atravís

do Colegiado, gastá-lo, prestar contas ao Colegiado e mandar

os relatúrios para o Tribunal de Contas. Autonomia financeira

tanibím significa saber qual í o custo real da escola.

A educaçio não tem poder de barganha junto

a esta Assembluia porque, apesar de a imensa maioria dos

seus 77 deputados estar interessada em colaborar na solução

dos problemas educacionais, a Secretaria da Educação não

tem hoje condições de apresentar-lhes um orçamento fundamen-

tado, consistente. O nosso pleito tem se limitado a uma

folha de pagamento e a uma estimativa grosseira das despesas

de custeio. Ora, se recursos para despesas de custeio e

de pessoal sio insuficientes para assegurar ensino de qualida-

de, estamos condenados, eternamente, a repetir resultados

medfocres. Isso acontece porque nenhuma escola sabe qual

o seu custo, em quanto fica o pagamento dos salinas

de seus professores, qual o montante de suas despesas de

custeio: água, luz, telefone, papel, lápis, etc, e quanto
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precisa para atender a outras necessidades, como, por exemplo,

treinamento de seus professores.

Aprovamos até agora 1.300 convnios para

reformas de prédio. São 1.300 escolas piiblicas, vergonhosa-

mente depredadas, melhorando suas condições físicas. No

entanto, poderÍamos ter 2.500 e não as temos porque muitas

vezes somos incapazes de preencher uma planilha corretamente,

exigncia do Tribunal de Contas para a celebração de um

convnio. Atéisso é um desafio para nas. Alguns deputados

são testemunhas dessa realidade pois tivemos oportunidade

de lhes mostrar o saldo do salário-educação para reformas.

Estamos solicitando a todos - prefeitos,

delegados de ensino, líderes comunitários - que nos mandem

a planilha de todas as escolas em más condições. Nosso

Sistema ainda não está perfeito, mas, em breve, teremos

condições de receber as planilhas e, se os valores estiverem

corretos, fazer o convânio para melhorar as instalações

dessas escolas.

A escola tem que saber o quanto custa.

preciso que ela conheça seus gastos mensais para que, ao

final do ano, possa preparar o orçamento para o ano seguinte.

Cada diretor terá um Orçamento organizado de sua escola.

E a soma dos orçamentos das 6.500 escolas será o orçamento

da Secretaria da Educação. Cada município poderá saber

quanto custam suas escolas públicas. Será então possível

dirigir-se aos senhores deputados para negociar os recursos

de que a escola realmente precisa para funcionar normalmente

e oferecer ensino de qualidade.

Assim, o Sistema Estadual de Ensino se encontra

tão desorganizado e desprestigiado que não tem poder de
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barganha para lutar por mais recursos porque no e capaz

de comprovar suas necessidades. Temos que partir para uma

denuncia fundamentada, baseada em dados quantitativos, demons-

trando com números a situaço de calamidade das escolas e

assim solicitar mais verbas para a educação. A recuperação

do Sistema deve partir de dentro da escola. A nossa experincia

mostra que o orçamento da estola pode ser feito por um funcioná-

rio que tenha segundo grau, com treinamento de doze horas.

O maior desembolso de uma escola é com o

seu pessoal. O sistema de pessoal que estamos implantando

ser& descentralizado. Numa folha de Computador teremos a lista

de todos os funcionários da escola com seus salários, dados

pessoais gratificações a que tm direito como binios e qdinqfJ-

nios, a sua progressão horizontal, etc. A pr6pria escola cuidara

disso.

autonomia administrativa

A autonomia administrativa	mais complexa

do que a financeira. Contudo, sua implantação no impossível.

Acreditamos que at& Junho do próximo ano a teremos introduzido

nas escolas.

O item mais diflcil e desafiador da autonomia

administrativa a gerncla de pessoal, assunto em que todos

se intrometem. Em geral, as regras são boas, mas o pr6prio

funcionário não respeita a 1egislaço. Por exemplo: há 18

mil pessoas pagas pela Secretaria da Educação que deveriam

estar dentro da sala de aula, e nao onde est&o. Elas prendem
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uma vaga que	preenchida por um designado que no tem

os mesmos direitos do efetivo ou do estável. Isso porem

apenas um detalhe. O próprio funcionário que trabalha

no Sistema Educacional o v tão desorganizado que trata

de se ajeitar. E esse ajeitamento feito através do cliente-

lismo, sempre em prejuízo da escola.

Confessamos aqui - e fazemos questão de

dizer isso - que achávamos que o clientelismo tinha origem

no deputado. Mas reconhecemos que n.o	verdade. A causa

principal do clientelismo o funcionário que procura

o deputado com uma história, freqüentemente duvidosa, para

conseguir uma vantagem. Por isso estamos pedindo aos deputados

- já conversamos com vários deles pessoalmente - para

que nos ajudem. Eles nos entenderam e o número de pedidos

de remoção e de disponibilidade, de junho para c, caiu

assustadoramente. Quando iniciamos na Secretaria, encontramos

6 mil pedidos de remoção. Ao examina-los, vimos que no

poderÍamos atender nem a duzentos. A história quase sempre

a mesma: "passei no concurso mas estou morando em outra

cidade". Na verdade, quando fez o concurso j a morava em

outra cidade. Outros pensam: "estou há cinco anos na sala

de aula; esta na hora de sair pois não agüento mais. "Esse

sistema inadministrvel. Podem colocar um gnio na Secreta-

ria que ele não conseguirá gerir o sistema atual. Temos

a regras. Todos sabem quando uma pessoa tem direito à remoção

de uma escola; entretando, recebemos centenas de pedidos

de exceçao que nao podemos atender porque ferem a legislaçao.

O Sistema, tal como existe hoje,	atrasado

e sú leva ao retrocesso, dificultando, em nossa opinião,
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o desempenho da maioria dos deputados, que poderiam estar

usando a sua inteligncia e a sua experincia na defesa

de causas mais nobres da educação. Gostarlanios de ilustrar

a nossa fala com um exemplo. Um prefeito nos procurou seis

vezes para pedir a adjunção de sua filha durante o estagio

probatório. Mostramos que a lei é clara: durante o estagio

probatrio o funcionário no pode ser removido, com uma

única exceço que no era o caso. Ele insistiu:'Senhor

Secretario, d um jeito nisso. Ao negar tais pedidos,

podemos estar criando problemas "políticos' mas estamos

agindo de forma consciente e temos certeza de que, com

o passar do tempo, a grande maioria, inclusive aquele pre-

feito, nos apoiara. É preciso ir ao nosso gabinete para

ver os absurdos que chegam. Às vezes, os pedidos são escritos.

Temos de responder a todos eles e com isso perdemos tempo.

Vamos acabar com esses pedidos atravs

da autonomia da escola. Se o professor quiser sair da escola,

deverá preencher uma ficha e entregá-la diretora, que

reunira o Colegiado e examinara o pedido. É fundamental

que o Colegiado participe desse processo porque, quando

as remoçaes tiverem que ser por ele aprovadas, em vez de

seis mil pedidos, teremos apenas sessenta. A escola estudará

o mrito do pedido e, caso ele esteja dentro da lei, o

Colegiado passara a examinar o interesse do aluno, o que

nunca feito. O que não pode continuar acontecendo a

saída de professores das escolas, deixando os alunos sem

aulas, com a diretora tomando conhecimento do fato atravs

do Minas Gerais, É então convocada, às pressas, uma substi-

tuta e esta instalado o caos naquela sala de aula.



19

Um pai, em Murlaá, nos relatou que sua

filha teve sete professoras apenas este ano. Ora, não há

sistema escolar que resista a uma desorganização dessa

natureza, em nenhum lugar do mundo. Isso acontece porque

a prioridade não á o aluno e sim o funcionário. Temos que

equilibrar os interesses do aluno com os do professor,

atravás da escola.

A administração de recursos humanos gera

muitos problemas porque os cálculos de muitos benef{cios

são feitos de forma ineficiente pelas Delegacias. A centrali-

zação da concessão desses benefícios nas delegacias cria

um clima de insatisfação nos funcionários das escolas que

muitas vezes não recebem em dia as vantagens que a lei

lhes garante. Chegam a receber os priprios salários com

quatro ou cinco meses de atraso. O Sindicato tem feito

deninc1as a esse respeito e nás, pessoalmente, já trabalhamos

horas a fio em cima desse assunto. Mas, nas condições de

hoje, não foi ainda possÍvel resolver esse problema. A

solução definitiva virá naturalmente quando essas decisões

forem tomadas na prápria escola.

Com a autonomia da escola, a professora

que constatar alguma irregularidade em seu contra-cheque

terá o problema sanado na escola pela diretora. A assinatura

da diretora será o aval de uma autoridade escolhida em

função de uma prova e de uma avaliação pela comunidade,

dispondo , portanto, de fá pública. A escola passará, então,

a contar com um poder de decisão que dela nunca deveria

ter saldo.

Estamos falando por meia hora e somente

fizemos referância a entraves à administração da educação

que estão na esfera do prúprio Estado de Minas Gerais,
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sem qualquer envolvimento do Governo Federal. Trata-se

portanto de problemas que cabe a ncs resolver.

Esperamos que at o final do próximo ano

as escolas sejam capazes de administrar os seus recursos

humanos, organizar a vida dos seus professores garantindo-

lhes automaticamente as vantagens expressas em lei como

o binío, o qtinqnio e a progresso horizontal. Assim

os funcionários da educação terão seus direitos garantidos,

sem necessidade de pedir, sem serem destratados como muitas

vezes acontece nos guichs das grandes delegacias de ensino.

Infelizmente, há em enorme aparato burocrático que nada

resolve, um problema que tivemos oportunidade de constatar

in loco". Vamos acabar	com a burocracia da Secretaria

e das delegacias, dando às escolas poder e competricia

para solucionar os problemas de seu professorado.

Em vez de a delegacia de ensino manter

6 mil pastas relativas a 6 mil professores, a escola terá

trinta pastas de trinta professores. Uma única pessoa ser

capaz de cuidar bem desses documentos. Se o professor mudar

de escola, leva consigo a sua pasta; a sua vida. Ele

a entrega para nova escola e começa mais uma etapa. Se

o professor tiver dois empregos no Sistema, a pasta ficara

na escola em que ele desenvolve maior atividade. E uma

escola fornece informação para a outra, como vasos comunican-

tes. Não precisamos dessa burocracia que emperra o Sistema.

Falamos em autonomia administrativa, limi-

tando-nos à questão do pessoal. Antes de passar à autonomia

pedagcSgica, desejamos ressaltar que a conservação e a melhoria

dos prdios vão ser feitas pela própria escola. Ela ter
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recursos para 'se consertar' quando houver algum problema

de manutenção. Esses recursos sero repassados para a escola

via convn10 com a caixa escolar ou com a prefeitura, confor-

me a prioridade "cinco' que prev uma maior integração com

os municípios.

autonomia pedagógica

A autonomia pedagógica é o nosso grande
desafio, porque a escola tem que conhecer a sua razão de

ser, o que pretende fazer, a sua opção de como atuar.Implici-

taxnente, a escola tem conscincia dos seus objetivos mas

normalmente tem dificuldades em explicitá-los. A simples

interação da escola com a comunidade, buscando identificar

com clareza a sua missão, j capaz de mudar o clima dentro

dela. A partir das discussões sobre o papel da escola,

as pessoas passarão a se sentir mais motivadas a entender

por que vale a pena esforçar-se para que a escola funcione

bem. E perceberão que no vale a pena deixar que os proble-

mas se compliquem antes de serem resolvidos.

A autonomia pedagógica tem que ser conquis-

tada pela escola. No possível garantir apenas com mudanças

estruturais - descentralização e reorganização - a conquista

dessa autonomia. Entre inspetoras, delegadas de ensino,

diretoras da secretaria e superintendentes, temos 1.100

pessoas.	O grande trabalho que esses profissionais irão

realizar	o de ajudar a escola a conquistar a sua autonomia.

Não	preciso nem se preocupar com a fiscalização do ponto

de vista financeiro porque esse trabalho será feito pelo
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Tribunal de Contas. Com relação à parte administrativa, as

inspetoras tm um conhecimento muito valioso e podem ajudar

a dirimir dúvidas.

Procuraremos melhorar a comunicação interna

do Sistema Estadual de Ensino. Porém, dado o gigantismo do

Sistema, as cifras são sempre enormes. A instalação de um

centro telefúnico em todas as escolas de Minas Gerais custa

Cr$ 3,2 bilhes. O telefone mais caro do que o computador.

Mas vamos instalar os dois.

O Sistema Educacional vai ter que funcionar

desde o nosso Gabinete at a sala das escolas mais longínquas,

com a cooperação das inspetoras. Teremos que aprender a trabalhar

de forma coordenada para auxiliar as escolas a conquistar

a sua autonomia. Em vez de ficarmos presos aos aspectos formais

da Lei n g 5.692 e às resoluç6es do Conselho Estadual de Educação,

temos que nos reunir dentro da prúpria escola com toda a

comunidade escolar: professores, funcionrios, especialistas

e pais. Devemos conversar com eles para saber o que esta

acontecendo, quais são as dificuldades e os problemas que

estio vivendo. Precisamos motivar os pais a trabalhar pela

melhoria da escola pública mostrando que eles podem contribuir

com pequenas providncias que, somadas, farão uma grande dife-

rença, desde que sejam convergentes e sistemáticas.

O trabalho fundamental das quarenta e duas

delegacias será o de fomentar a autonomia das escolas, sobretudo

a autonomia pedagúgica. As escolas deverão trabalhar os seus

programas e currÍculos. Nesse campo, o espaço para a criatividade

total. Mas isso	uma conquista a ser feita com responsabili-

dade	e	competncia	pelos	que	dirigem	a	escola

e por toda a comunidade escolar.	No se faz autonomia
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pedaggica apenas com boas intenç6es. É preciso um projeto

escrito, fundamentado. A elaboração de um projeto pedagógico

uma tarefa difÍcil mas essa	a verdadeira missão da escola.

fortalecimento da direção da escola

Falamos sobre a autonomia da escola, que

o cerne do nosso piano de ação. Agora abordaremos o forta-

lecimento da direção da escola, a prioridade número "dois'.

Prestem atenção ao termo: no fortalecimento da diretora

e sim da direção da escola. A direção da escola compreende

a diretora mais o Coleglado. A liderança da diretora contara

com o apoio do Colegiado.

É muito importante que todos entendam que

nao queremos uma diretora "forte para que ela saia dando

ordens. O nosso objetivo exatamente o contrário. A nova

diretora será suficientemente forte para no precisar de

"mandar". Poderáassim, permitir que compet&ncias floreçam

ao seu redor. A nova diretora, legitimada pelo mérito demons-

trado na prova realizada em 13 de outubro e aceita pela

comunidade através da votação de 24 de novembro, estar

preparada para liderar a escola e no para mandar na escola.

Fazemos esta afirmação com bastante clareza porque a época

da gestão 'do mandar", do Il autoritarismo ll voltado para publi-

caço de portarias dizendo "cumpra-se", já passou. "Mandonismo'

sintoma de atraso. Nenhuma hierarquia, hoje,	dirigida

na base do "cumpra-se".

Temos que aprender a criar um ambiente de

participação na escola.	Professores,	funcionários, pais

e alunos tm que se sentir parte de um todo com o qual
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estejam comprometidos. Se no for assim, no há magico

capaz de melhorar o ensino. A boa diretora aquela que

aparece POUCO e faz as pessoas aparecerem muito. Ela tem

que ser suficientemente forte para no ter receio de parecer

fraca diante da força das pessoas que estarão à sua volta

representando a comunidade escolar. No terá que explicar

como foi escolhida diretora porque seus direitos foram

conquistados. Na medida que ela se fez diretora por seus

pr6prios mritos - e a comunidade escolar a legitimou

-. ela poderá cobrar apoio da comunidade, assim como a

comunidade poderáreclamar de posturas e decisões que reflitam

uma mentalidade autoritária e arbitraria.

O professor Jamil Cury falou brilhantemente,

em Brasilia, no Plenário do Conselho dos Secretários Estaduais

de Educação, que o excesso de consultas e de "democratite"

uma decorrncja do autoritarismo de trinta anos. Queremos

que o gerenciamento da escola seja feito de forma simples,

objetiva e clara. Queremos que a nova diretora, qualificada,

crie condições para que as pessoas participem das decisões,

mas sem recorrer a uma votação a cada minuto. Basta que

ela tenha um sistema de consultas organizado e saiba ouvir

alunos e professores. Porém, esse "ouvir	no é juntar

todas as pessoas a cada momento para uma reunido.

Para as decisões mais difíceis existe o

Colegiado, tambm eleito, composto de representantes de

pais, alunos, professores e funcionrios. Estamos seguros

de que,	medida que o Colegiado trabalhe com a direçao

da escola de modo eficaz e comprometido, a diretora	ir

errar menos. Ela vai mandar menos, vai ser menos autoritária

e vai dar mais oportunidades para as pessoas opinarem.
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A organização de um sistema de tomada de decisões mais

simples permitirá uma participação mais ampla de pais e

funcionários. Quem já fez esse trabalho conhece a energia

que existe nas pessoas e que pode ser liberada e canalizada

para a melhoria do ensino. A escola melhora em relação

a si mesma. Todos identificarão as falhas e os problemas

das escolas e do Sistema e irão cooperar para soluciona-

los.

A liderança da diretora tem que ser aprendida

pois ninguém antes a ensinou a trabalhar com autonomia,

entrosada com a comunidade. Vamos fazer um plano de treinamen-

to competente para que ela possa dar conta do recado. Estamos

pedindo a quem tem experincia que nos ajude a organizar

um plano eficaz e de alto nÍvel para treinamento gerencial

das novas diretoras. É fundamental a liderança da diretora,

apoiada pelo Colegiado, na criação de um ambiente propício

participado de todos.

Queremos ressaltar que a forma de acinistraç.o

proposta no tem nada a ver com a co-gestão. Trata-se de

uma gestão em que a diretora a autoridade responsável.

Ela assumira a responsabilidade pelas decisões nesse gerencia-

mento participativo. O Colegiado iráapoia-la nas decisões

mais essenciais: planejamento dos investimentos, fiscalização

dos gastos, gerenciamento e movimentação de recursos humanos,

avaliação do Sistema, participação nas discussões sobre

a melhoria pedagógica da escola.

O Colegiado ajudara a diretora - sem ser

indelicado com ninguém e sem lançar mão de medidas autori-

tárias - a evitar impropriedades como os atestados módicos

falsos, as ausncias provocadas por doenças que n so doenças.
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Os funcionrios do Sistema que recorrem a tais expedientes

prejudicam aqueles que realmente estio enfermos e que muitas

vezes precisam de um apoio que no estio recebendo. Esses

abusos deixarão de existir quando o Colegiado assumir a

atitude de ajudar aqueles que de fato estão doentes.

Se o funcionrio que no puder trabalhar

receber a visita de solidariedade de um membro do Colegiado,

mereceremos o seu reconhecimento e acabaremos com os casos

de falsos atestados mdicos. No conhecemos as estat{sticas

sobre o assunto, mas todos ns sabemos da enorme quantidade

de abusos e de absurdos. E nada acontece. Em vez de ficarmos

apenas lamentando e criticando, vamos sugerir medidas praticas

e simples como esta da visita ao doente. O funcionrio

que adoece recebe a visita do membro do Colegiado que more

mais pr6xjmo. E esse membro leva o apoio dos colegas para

o enfermo que, às vezes, no tem dinheiro nem para comprar

o remédio de que precisa. E com essa açao de solidariedade,

o Colegiado tambm inibe os aproveitadores.

Sintetizando, a primeira prioridade a

autonomia da escola nos seus aspectos financeiros, administra-

tivos e pedaggicos; a segunda, o fortalecimento da direçao

da escola atravs da liderança da diretora e do Colegiado;

a terceira, a capacitaço, o treinamento de professores;

a quarta, a avaliação do Sistema; e a quinta, a integra

çao com os municipios.

aperfeiçoamento e capacitaço de professores

O treinamento dos professores e o nosso

maior desafio. Faremos um pequeno exerc]cio para que os

senhores possam ver a dimensão desse problema atravs da
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quantificação dos recursos e do esforço gerencial que ele

requer.

Temos 125 mil professores dentro da sala

de aula. Desses 125 mil professores, 4.730, no primeiro

grau, no têm o curso de magistrio. Dos 4.730 que no

tm o curso de magistério, 3.199 no tm o segundo grau.

Desses 3.199, quatrocentos no tm nem mesmo as quatro

primeiras sries do primeiro grau e estio dando aula para

os nossos alunos.

Os 4.730 professores sem o curso de magistério

estio identificados em cada escola, em cada delegacia,

em cada núcleo. Agiremos imediatamente para habilitá-los,

mas isso leva tempo, a menos que os tiremos da sala de

aula para treina-los em tempo integral.

Dos professores de segundo grau, 11.602

no tm o curso superior. No estou falando como denúncia,

mas simplesmente constatanto um fato que nos desfia: 11.602

professores estio dando aulas da quinta série em diante

sem terem curso superior. Tm apenas o segundo grau completo,

ou nem isso.

Está entre os presentes o Professor Pompeu,

diretor da Faculdade de Educação. Gostaríamos que a Faculdade

de Educação, se possível, assumisse os 11.602 professores

para transforrn-los em professores qualificados, em trs

anos. Sabemos que	uma tarefa gigantesca treinar mil pessoas

e imaginamos o que seja treinar 11.000. Na verdade, estamos

falando de 11.602 professores sem curso superior lecionando

para o segundo grau acrescidos dos 4.730 sem o curso de

magistrio, perfazendo um total de 16.332 pessoas.

Portanto, 16.332 ou 12% dos professores

do Sistema no tm habilitação mÍnima para exercer sua

função, independente de qualquer avaliação de mérito. No

estio incluídos nessa estatística os advogados, os engenhei-

ros, os bioquímicos e os médicos que estio dando aula de
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Física, Matem.tica e Portugus e que tm curso superior. Além

desses 16 nili, tesos os outros 109 mil para serem treinados.

Às vezes, a1gum nos diz que ir fazer um

plano de treinamento. Perguntamos: para quantos? Respondem:

para 40. Dizemos: Ótimo, mas estio faltando 124.950 para serem

treinados. E como fazer isso? Olhem a dificuldade. Mas no

estamos dizendo que seja impossível. É possível at que o

possamos fazer depressa, em trs, quatro anos. O treinamento

de professores o maior desafio que encontramos, maior do

que a pr6pria autonomia da escola, mas vamos enfrenta-lo e

vence-lo.

Vamos dimencionar o problema do treinamento

imaginando um programa de reciclagem para todos os 125 mil

professores durante os anos de 1992, 1993 e 1994. A cada ano

proporcionaríamos a 1/3 de todos os professores, ou 42 mil

professores por ano, um mínimo de 80 horas-aula. Se treinssemos

esses 42 mil em tempo integral, durante um mas, quatro horas

pela manha ou quatro horas tarde, teríamos sempre 3.500

professores em treinamento. Se dividíssemos os 3.500 professores

em turmas iguais de vinte, teríamos, sistematicamente, 175

turmas por mas. Isso custa aproximadamente doze milhões de

d1ares por ano. Teremos esse dinheiro. O que no temos so

mecanismos gerenciais para treinar 10% dos 125 mil professores.

Teremos o dinheiro, mas não sabemos ainda como fazer. Por

isso, temos que recorrer a todos que puderem nos ajudar.

Vamos ver por que tal treinamento custa 12

milhões de dólares por ano. Se oferecermos aos professores

que ministrariam as 20 aulas semanais um milhão de cruzeiros

por mas, estaremos pagando o melhor salrio a um professor

qualificado no Estado. Esses 'professores de professores'

custariam Cr$ 175 milhões por ms. Se tirarmos da

sala de aula os 3.500 professores a serem treinados, pagando
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Cr$ 150.000.000, em mdia, para o substituto, estaremos

dispendendo por ms Cr$ 525 milhões. Considerando os demais

custos de treinamento, chegaremos a um valor da ordem de

Cr$ 800 milhões por ms ou Cr$ 9,6 bilhões por ano, equivalen-

tes a US$ 12 milhões anuais. Cr$ 9,6 bilhões correspondem

terça parte dos recursos do salário-educaço.

No estamos dizendo que o treinamento será

feito desta maneira. Estamos apenas fazendo um exercÍcio

para demonstrar que a nossa limitação em matéria de reciclagem

e treinamento de pessoal no o dinheiro mas sim a capacidade

gerencial do Sistema.

Apresentamos ao Banco Mundial, no ms de

fevereiro, um projeto de investimento em educação, quando

o Governador eleito esteve nos Estados Unidos. O Banco

Mundial aceitou, em princípio, financiar o projeto e veio

a Belo Horizonte para discuti-lo conosco. O principal item

comtemplado no projeto o treinamento de professores.

o financiamento do Banco Mundial devera ser aprovado no

decorrer de 1992, iniciando-se os desembolsos em 1993.

Mas, em 1992, com o dinheiro do salário-educação, 
já 

poderemos

começar o treinamento de professores porque não teremos

tantas escolas a recuperar como neste ano.

Estamos solicitando ao Banco Mundial um

emprstimo de 200 milhões de dlares para um programa de

investimentos que se estendera por dez anos, com desembolsos

anuais da ordem de 20 milhões de d61ares. Desse total anual,

cerca de 10 milhões de dólares, ou 50%, serão destinados

ao treinamento de professores. Teremos, portanto, recursos

suficientes para que, a cada trs anos, todos os professores

do Sistema possam se beneficiar de uma reciclagem de um

mas, fora da sala de aula, com seu salário pago integralmente.
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o treinamento de professores, tarefa desafiadora sob a

perspectiva gerencial, é compat{vel com a disponibilidade

de recursos para a educação.

O aperfeiçoamento intelectual dos professores

será um passo importante em direção i sua valorização profis-

sional. A carreira do professor possibilitará outros treinamen

tos. Estamos negociando ainda com o banco Mundial, na linha

de desenvolvimento de pessoal, US$ 10 milhées para o treinanien

to das diretoras. E estamos também negociando com aquela

Instituição US$ 50 milh6es para a construção de pré-escolas

nos municípios que desejarem operá-las.

Dos 723 municípios mineiros, cerca de 300

não gastaram com educação os 25% previstos na Constituição.

Concluímos que, em vez de ficarmos brigando com esses municÍ-

piOs, vamos motivé-los a investir em educação. Um caminho

pode ser a pré-escola. Pretendemos colocar, pelo menos,

500 mil crianças na pré-escola ao longo dos. préximos seis

a oito anos, em escolas municipais.

avaliação do sistema

A quarta prioridade é a avaliação do Sistema.

Para nos ensinar a avaliar o Sistema - o que ninguém tem

sabido fazer nos (iltimos tempos - estamos contratando

a Fundação Carlos Chagas. Dessa maneira, veremos se o Sistema

melhora em relação a si mesmo. Essa serátambém uma forma

de medirmos os resultados do nosso prcSprjo trabalho.

A avaliação se fará de duas maneiras: (a)

aplicaremos questionários nas escolas para conhecer a sua

situação através dos professores e dos especialistas; (b)

e em seguida mediremos o desempenho dos alunos.



31

A avaliação dos alunos será realizada no mesmo dia e

na mesma hora em todas as escolas do Sistema Estadual,

Com esse teste poderemos comparar a performance de diferentes

escolas, cidades e regiões. Poderemos então ajudar as

escolas que necessitarem de auxílio. Estaremos *também

identificando as escolas de maior sucesso para levar a

sua experincia às outras unidades de ensino. Pretendemos

no futuro estender a avaliação externa às escolas municipais

e particulares interessadas, de forma a poder comparar

os sistemas estadual, municipal e particular.

integração com os municípios

A quinta prioridade se refere à integração

do Estado com os Municípios. O Município, o Estado e

a Unido são autânomos. A legislação federal tem que ser

diretiva no que diz respeito ao Estado e o mesmo se aplica

à legislação estadual no que se concerne ao MunicÍpio.

o Município tem que gastar 25% de seu orçamento com educação;

o nosso Estado já está gastando 32%. Porém, se o Estado

não gastar com competância e em sintonia com o Município,

a nossa soma de dois mais um não dará trâs. Perderemos

por falta de entrosamento.

O orçamento do Estado de Minas Gerais,

apenas para a educação, á de cerca de US$ 600 milhões

por ano, sem contar os recursos do salário-educação. As

prefeituras, apenas aplicando os 25% da receita fiscal,

gastarão, pelo levantamento que fizemos junto á Secretaria

de Planejamento, de IJS$ 220 a 250 milhões. Estamos portanto

falando em US$ 820 a US$ 850 milhões, excluídos o salário-

e.ducação e outras contribuições que o práprio Sistema

pode conseguir com o financiamento do Banco Mundial.
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Então, se o Sistema Estadual possui 2,7

milhes de alunos e os Municípios somados 0,7 milhões,

temos cerca de 3,4 milhões de alunos nas redes estadual

e municipal em Minas Gerais. Estamos gastando, portanto,

US$ 240,00 por aluno, a cada ano, excluídos às recursos

do salário- educação. Segundo o UNESCO, US$ 200,00 & o patamar

mínimo para se oferecer uma educação de razoável qualidade.

Estamos ligeiramente acima desse patamar. Portanto, quanto

aos recursos, no adianta reclamar pois eles e5to a{,

sendo gastos.

Algumas prefeituras estio realizando trabalhos

admiráveis. A Prefeitura de Varginha, por exemplo, esta

investindo 43% do seu orçamento bruto em educação; a Prefeitu-

ra de Contagem esta gastando 40% pelo terceiro ano consecu-

tivo; e a de Belo Horizonte esta fazendo um grande trabalho.

Depois de amanha, a rede municipal de Belo Horizonte estar

assumindo trs prdios estaduais e vai contratar professores

para essas trs escolas municipalizadas. Estão aumentando

consideravelmente o nimero de alunos e pagando razoavelmente

bem aos professores, em relação a media nacional. A mesma

atenção à educação esta ocorrendo em muitas outras cidades

que no citaremos para no cometer injustiças com aquelas

cujos nomes poderemos esquecer.

Um problema srio que constatamos é a falta

de identificação da imensa maioria dos prefeitos com a

escola estadual. Eles enxergam uma separação entre as duas

redes -- rede municipal versus rede estadual. É quase uma

competição. Vimos recentemente em uma cidade do Triângulo

um prédio piibllco municipal maravilhoso ao lado de uma

escola estadual em condições lastimáveis. Com 10% do que

foi gasto no prdio municipal teria sido possível colocar

a escola estadual em condições iguais à municipal.
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Mas o raciocÍnio que prevaleceu foi o de que cuidar do

segundo prédio obrigação exclusiva do Estado, como se

os alunos da escola estadual não morassem na mesma cidade.

Precisamos convencer os prefeitos a fazer

mais, tanto pela rede municipal quanto pela estadual. Todavia,

não faremos isso por decreto, com autoritarismo, e sim

com esclarecimento e dialogo. Temos viajado muito pelas

36 associaçGes microrregionais de municípios e ficamos

entusiasmados com a receptividade que as nossas propostas

estão tendo. Colocamo-nos às ordens dos prefeitos para,

caso desejem, trabalharmos em parceria, ajudando-nos mutuamen-

te. Eles vâm o que podem oferecer e n6s o que podemos fazer

para ajudá-los. Não pedimos nenhum comprometimento; propomos

apenas um convânio denominado guarda-chuva" que o prefeito

assina, sem nenhuma obrigação e que lhe permite contabilizar

todos os gastos realizados em escolas do Estado para efeito

do cálculo dos 25% exigidos pela Constituição. Precisamos

trabalhar juntos e se a comunidade participa, a escola

estadual estará em melhores condições para cobrar apoio

da prefeitura.

Um problema sário a ser resolvido á o recebi-

mento incorreto do Salário-Educação pelo Estado. O Governo

Federal deveria transferir o Salário-Educação para os Estados

em duodácimos, à medida que ele á recolhido, sem retá-lo.

O Ministro da Educação se comprometeu conosco a tentar

repassar os recursos do Salário-Educação de forma organizada,

e não como vem sendo feito hoje. Este ano recebemos

Cr$ scú milhes em um mâs, outros 500 milhães no más seguinte

e finalmente 3,5 bilh6es, em vez de prestaçes regulares

de 1,5 bilháes. Se esses recursos fossem transferidos em

um fluxo programado, poderÍamos planejar melhor a sua utiliza-

ção. Alám disso, estamos recebendo menos do que deverÍamos.
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Resumindo, formulamos o seguinte raciocínio:

em primeiro lugar, procuramos saber qual o compromisso minimo

a ser assumido com os alunos, pais, professores e demais profis-

sionais do ensino no que diz respeito à escola e à educação.

Enfatizamos que o nosso piano de ação n.o tem nada de fantstico

ou de original pois consta das prúprias obrigações estabelecidas

pela Constituição. O nosso compromisso ú portanto o de trabalhar

para fazer a Constituição tornar-se realidade. Para tanto,

estabelecemos cinco prioridades: (1) autonomia da escola;

(2) fortalecimento da direção da escola - da diretora e do

Colegiado; (3) aperfeiçoamento e capacitaço de professores;

(4) avaliação do Sistema; (5) integração com o Município.

Essas cinco prioridades se desdobram em mais de cem planos,

alguns deles em andamento.

A maioria das pessoas que estio aqui do

ramo e sabe que em educação os resultados no são visÍveis

de imediato. As mudanças no so observadas no dia-a-dia mas

no ano-a-ano. É um processo lento, demorado. Investir em educação

de qualidade	, porm, o único caminho para a cidadania e

o único passaporte para o primeiro mundo. Nosso plano de açao

um plano para fazer, para agir, e apresenta a simplicidade

demonstrada. Esta disposição para ser discutido, criticado

e melhorado. Vamos monitorú-io com tranqüilidade e objetividade

pois no somos os donos da verdade. Periodicamente a Secretaria

da Educação se reunirú para analisar o que esta e o que no

estú dando certo. Temos, porrn, orgulho de poder mostrar-lhes

um plano concreto em andamento, que busca a melhoria da Educação

em Minas Gerais.
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RESPOSTA ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO PLENÁRIO

colegiado e gestão democrática

No que concerne a participação do estudante

no Colegiado, somente fizemos referncia a professores

e pais porque a maioria das escolas públicas estaduais

de primeiro grau, com a grande maioria dos alunos menores

de dezesseis anos. Mas queremos e vamos propor que os alunos

maiores de dezesseis anos estejam representados.

Desejamos ainda um Colegiado ágil, próximo

da escola, funcionando permanentemente, com poderes delibera-

tivos. Recebida a consulta, dá-se uma resposta; se necessário,

promove-se uma reunido extraordinária; se preciso, outra.

O Colegiado deverá reunir-se em sessões ordinárias pelo

menos uma vez por mas.

A idéia é que o Colegiado seja composto

metade de profissionais da educação e metade de pais e

alunos. Os alunos serão maiores de dezesseis anos. Teremos

oportunidade de discutir a regulamentação do Colegiado

com as categorias da educaçao, de forma a obter, atéo

final de novembro, soluções de consenso.

Quanto & questão da gestão democrática,

somente apús enviar à Assembléia o projeto da seleção compe-

titiva para a escolha de diretores, regulamentando o artigo

oitavo da Constituição, percebemos o quanto ele era polmico.

O Senhor Governador retirou então o pedido de regime de

urgncia para a sua tramitação. Olhando retrospectivamente,
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a decisão do Governador foi multo apropriada pois permitiu

que houvesse uma ampla discussão da niatria. Tivemos at

uma sessão pública em que o assunto "escolha de diretores'

foi debatido.

Queremos deixar os senhores e senhoras muito

tranqLlilos quanto à gestão democrática, pois no acreditamos

na escola pública sem ela. Caso contrario, a escola será

fatalmente arbitraria, Incompetente e autoritária. A gestão

democrática deve contar com mecanismos que permitam avaliar

bem as lideranças que servem a Escola. Assim, a diretora

deve ser avaliada pelas pessoas que trabalham na escola

e pela comunidade.

Quanto mais democrâtica for a forma de gerir

a escola, no sentido de criar oportunidades para que profes-

sores, funcionários e pais participem das decisões, melhor.

Chamamos, porém, atenção para um erro muito frequente no

Brasil: existe um entendimento de que as pessoas tm que

se reunir para tomar decisões. Aqui, na Assembléia, natural

que isso ocorra, mas no dia-a-dia das organizações n.o

possível ouvir a todos para a tomada de todas as decises.

Quem tem que decidir e arcar com o únus da decisão	o

responsável por aquela mataria ou aquela área junto insti-

tuição. E para decidir bem, o responsável tem que ouvir

as pessoas que estio "com a mo na massa" com o objetivo

de se informar mas não para dividir responsabilidades.

Há um único responsável pela maioria das decisões. Precisamos

trabalhar na questão da gestão democrática com muita rapidez.

ensino tcnico

Quanto ao ensino tcnico, realmente	lamen-
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tvel que nesses anos todos, inclusive nos anos do "milagre"

econ6mlco, tantas iniciativas tenham sido desperdiçadas.

Infelizmente, o nosso Estado não tem sabido trabalhar com

o ensino técnico. o exemplo esta a{: os ginásios orientados

para o trabalho e as escolas polivalentes não funcionam.

Os cinco projetos financiados pelo BID, através do PROECI,

durante os últimos seis anos, não se justificaram, pelo

menos até o presente momento; as escolas politécnicas e

as fazendas de Unal, Tefilo Otoni, Poços de Caldas e Gover-

nador Valadares não funcionam, exceto a de Patos, e assim

mesmo porque a Prefeitura a assumiu. Visitamos essas escolas.

É crime o que se v. São instalações maravilhosas, com

o melhor equipamento existente. A escola de técnicos de

alimentos de Poços de Caldas tem tudo pronto para começar

a funcionar, mas esbarra na incompetncia gerencial do

Estado. O BID já esta recebendo o pagamento do financiamento
que fez e cobrando a nossa inadimpincia porque as escolas

não estão funcionando.

Não existe uma hist6ria, uma tradição, uma

cultura de trabalho com a escola técnica em Minas Gerais.

Pretendemos melhorar esse quadro aproveitando a oferta

de bolsas de estudo que o CNPq nos fez para treinar candidatos

a professor de escolas técnicas e o apoio prometido pelo

Ministro Goldemberg ao nosso programa de criação de escolas

técnicas em p61os regionais de Minas Gerais. O Estado

absolutamente carente em matéria de ensino técnico.

catprtmtiiintO C1D a JJTplfleflt	piam de ação

Com relação a essa questão, concordamos

em gnerO, número e grau com o "ver para crer". Se
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estivèssemos Ouvindo as palavras de qualquer dos Secretários

de Estado sobre o que deve ser feito, iríamos pensar: estamos

cansados de ouvir; queremos ver os resultados. Vindo do

meio empresarial, estamos acostumados a trabalhar com planos

que explicitam prazos e que do nome aos responsáveis pelas

tarefas. Estaremos sempre é disposiço da Comissão de Educação

e do Plenário da Assembléia para quaisquer esclarecimentos.

Se os senhores nos convocarem a cada três ou seis meses,

aqui estaremos para prestar conta do flOSSO trabalho.

Gostaríamos de receber essa cobrança pois, em contrapartida,

nos sentiremos mais fortalecidos para cobrar dos senhores

deputados apoio é educação.

Sentimos muita segurança quando conversamos

sobre o nosso plano de ação com os senhores professores.

O professor conhece as resistências é mudança na escola,

está ciente de quanto é trabalhoso buscar um novo caminho.

Por isso, fizemos questão de dizer que nada do que falamos

é original. A gestão da escola néo traz grandes desafios

intelectuais. O desafio é fazer as coisas simples funcionarem

todos os dias, a partir das sete horas da manhã, durante

oito anos, com eficácia, com organização, com critério,

com respeito é opinião das pessoas.

Repetimos que as pessoas que refletirem

perceberão que no há nada de novo em nossa fala. A nossa

missão é fazer funcionar o que está aí. É s6 isso. Mas

fazer funcionar o que está aí é um grande desafio.

salário

Quanto ao salário do professor, temos que
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andar de acordo com o tamanho da nossa perna, ou seja,

gastar somente o que temos. Vamos ver como estio sendo

gastos esses recursos hoje. 0 Estado arrecadou em setembro

Cr$ 97 bilhões, entre ICMS, Fundo de Participação do Estado,

outras transferncjas e as receitas patrimoniais. Desembolsou

73 bilhões para pagamento da folha. Teria que guardar,

em setembro, 6,5 bilhões para o décimo-terceiro salário

pois o Estado arrecada doze vezes, mas paga treze. Portanto,

o Estado comprometeu, em setembro, cerca de Cr$ 80 bilhões

apenas com a folha de pessoal, em uma receita total de

97. E o que fez com os 17 restantes? Gastoucom o custeio

normal da maquina perto de Cr$ 8 bilhões e os outros 9

bilhões estio comprometidos com o pagamento das dividas

do Estado.

A divida do Estado a que nos referimos

a divida fundada, aprovada pela Assembléia, com o Banco

Mundial, o Banco Interamericano, a Caixa Econmica Federal,

o Banco do Brasil, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

que financia as obras de saneamento. Essas dívidas tm

que ser pagas. O Estado no investiu "um cruzeiro em setem-

bro. Pagou o custeio, o serviço da dívida e gastou 82%

do que arrecadou com salários.

Os sa1rios de 362 mil funcionários do Estado

são baixos, enquanto os pagos a 45 mil são altÍssimos.

A própria folha de pagamentos do Estado reflete uma enorme

injustiça. No ms de maio deste ano, antes do abono, metade

da folha que era de Cr$ 52 bilhões se destinava aos 45

mil funcionários mais bem pagos; a outra metade para os

demais 362 mil funcionários. Um dcimo do funcionalismo

consumia a metade da folha enquanto os outros nove décimos,

em que se encontra todo o magistério, recebia a outra metade.
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A única opção que temos para melhorar o

salário do professor, neste momento, enquanto a economia

não cresce e consequentemente a arrecadação de Impostos

não aumenta - á melhorar a distribuição de renda dentro

do práprio Estado. Como a Constituição não permite reduzir

salários, o que o Governo pode e vai fazer á, por ocasião

dos aumentos do funcionalismo, privilegiar, sistematicamente,

aqueles que ganham menos e segurar os salários daqueles

que ganham mais. Os que ganham mais não são apenas os que

estão na ativa. São feitos 407 mil pagamentos, por mas,

dos quais 82 mil a aposentados. Muitos aposentados neste

Estado recebem mais de 4 mil dólares por mas, remuneração

de fazer inveja aos aposentados do primeiro mundo. Na Suíça

nenhum aposentado ganha mais de 1 mil dálares por más.

Mas apenas uma melhor distribuição de salários

no Estado não será suficiente para remunerar condignamente

os professores. Se a receita aumentar apenas no ritmo da

inflação, podemos amenizar o problema atravás de uma melhor

distribuição de renda mas não seremos capazes de resolvá-

lo. O único meio de solucionar esse problema será pelo

aumento da arrecadação. Nesse ambiente de queda de produção

e de inflação alta, a tendância á que a situação fique

ainda pior. Todos sabem disso. Sem o crescimento da economia

muito pouco pode ser feito. O Estado já compromete mais

de 80% de sua renda com salários. O Governo de Minas formou

uma comissão de políticas de pessoal que reúne os Secretários

da Fazenda, da Administração, do Planejamento e da Casa

Civil, para trabalhar seriamente visando à modificação

do quadro atual de injustiças.

Caso os Cr$ 73 bilh6es da folha de pagamentos
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de setembro fossem igualmente distribuídos, o salrio do

Estado, igual para todos, seria da ordem de 150 mil cruzeiros

per capita, o que no um salário alto e esta abaixo do

piso do DIEESE.

Nao h, portanto, recursos para pagarmos

hoje o piso do DIEESE. Mas contamos com a recuperação da

economia e a conseqUente elevação da arrecadação de Impostos.

Conquistar o piso do DIEESE um enorme desafio. E to

desafiador que nem a Prefeitura de são Paulo consegue paga-
lo apesar da vontade e do comprometimento de sua Prefeita.

O Município de São Paulo tem 10 milhões de habitantes,

rico para os padrões brasileiros, e sua Prefeitura conta

com o IPTU que é um imposto que no oscila com a economia

pois fixado e indexado no Início do ano. Precisamos fazer

a economia voltar a crescer para podermos pagar bons sal&rios.

capacitaço de professores

Faz parte do nosso trabalho explicar o que

estamos fazendo. O regime democrtico. Em momento algum

afirmamos que o treinamento de professores ter que ser

feito pela Universidade. Mesmo se pudéssemos contar com

todos os recursos de que a Universidade dispõe, ainda assim

ela no seria capaz de sozinha treinar os nossos professores,

tarefa que requer duzentos 'professores de professores"

em tempo integral. A Universidade n.o possui esses profissio-

nais.

A Universidade poder& nos ajudar em alguns

programas de treinamento de alto nível. Mas o treinamento

a que estamos nos referindo	aquele programado pela própria
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escola. No seremos nós que iremos organizar os programas

de treinamento da Secretaria da Educação. Quando falamos

em autonomia da escola, autonomia mesmo. A escola terá

que aprender a fazer o seu programa de treinamento de profes-

sores. Mas vamos ensina-la a fazer isso.

À medida que a escola apresente o seu programa

de treinamento, poderemos propor a organização de turmas

de professores de uma mesma regido. Quem serao os "professores

dos professores"? São os professores que as próprias escolas

identificarem. Não vamos ficar aqui na Secretaria alimentando

a ilusão de que seremos capazes de desenhar um programa

de tal dimensão e supervisionar trezentos "professores

de professores".

A nossa decisão de descentralizar tal

que pretendemos apenas repassar os recursos para a escola

que apresentar um bom projeto e estiver disposta a organizar

e gerenciar o treinamento. No queremos criar uma central

estadual de treinamento. Seria incoerente com a nossa convic-

ço de promover a autonomia da escola. Se a escola precisar

de apoio, ai sim, o Sistema iráajuda-la, inclusive, se

for o caso, auxiliando na identificação dos "professores

de professores".

Conceitualmente,	achamos	que	capacitaço

mais do que habilitação. O funcionário tem o titulo,

mas apenas a posse do título no uma garantia de que

ele seja capaz de desenvolver bem o seu trabalho. Por isso

estamos usando o termo "capacitaço" de forma genrica,

compreendendo habilitação,	reciclagem e treinamento. O

uso da palavra "treinamento" no significa que pretendemos
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fazer rob6s das pessoas.

Os custos de treinamento que apresentamos

so meros exercidos. Nao estamos propondo que a sua duração

seja de 80 horas e que deva repetir-se de trs em trs

anos, na sala de aula; ou que seja de 80 horas, fora da

sala de aula. Queremos que tais decis6es sejam tomadas

pela escola e no por nós. Fizemos aqueles exercIdos de

improviso apenas para mostrar as dificuldades de gerencia-

mento de programas dessa natureza. As propostas de treinamento

ainda no estio prontas e esperamos, como dissemos, que

elas venham da própria escola. Queremos realmente descen-

tralizar essas decls6es, dentro do modelo de autonomia

da escola. E queremos um treinamento com competnc1a. O

mximo que pretendemos fazer divulgar algumas diretrizes

gerais para que a diretora possa, juntamente com o Colegiado

e professores, com um m{nimo de ass1stncia, fazer o seu

projeto de capacitaço de professores.

Fizemos referncja aos recursos a serem

aplicados na educação usando dólares. Referimo-nos a dólares

porque uma grande parte dos investimentos em treinamento

de pessoal ser financiada pelo Banco Mundial, que trabalha

com dólares. Quando esses dólares vierem para Minas, serão

convertidos em cruzeiros. No estamos trocando a moeda

do País.

Concordamos que o melhor lugar para o professor

se desenvolver e treinar a própria escola. Os estudiosos

do assunto entendem que o treinamento em serviço e o mais

eficaz, o que produz melhores	resultados.	Mas,	enquanto

a escola no tem espaço físico para isso, lançaremos mo
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do espaço ocioso da escola durante as frias ou de outros

centros da regido. No podemos ficar lamuriando, temos que

agir. No podemos esperar que a escola tenha espaço físico

ou que os professores recebam salrios compatíveis para

iniciar os treinamentos.

Em matéria de capacitaço de pessoal, o

que existe hoje sao experincias isoladas, resultado de

esforços pessoais. Precisamos agora, ja que há um prop.sito

de Governo, de nos unirmos na busca de novas opçaes, temos

visto experiências muito interessantes. Há que mais nos

entusiasmou, atéagora, e que deu bons resultados em todos

os lugares em que se pretendeu reciclar e capacitar um grande

número de pessoas, é o treinamento em que a escola discute

com seus professores o que precisa ser feito, identifica

quem vo ser os 'professores de professores e promove o

treinamento no prprio ambiente de trabalho.

recursos para educação

O programa de investimentos para o prc5ximo

ano contempla a construção de novas escolas e a aquisição

de equipamentos. Para isso, temos os recursos do Salino-

Educação da ordem de 22 bilh6es de cruzeiros, além dos

recursos ordinínios do Tesouro. Queremos construir, rio ano

que vem, 157 novas escolas e ampliar outras 263, o que

representari um investimento de 55 bllh6es de cruzeiros.

Parte do Salírio-Educação será aplicado em treinamento e

capacitação de professores e parte seri transferido is

escolas para serem gastos segundo critérios elaborados
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pela escola. Alám disso, temos a cota federal do Salário-

Educação que não está prevista no orçamento mas que, por

direito, deverá destinar um grande volume de recursos adicio-

nais para Minas Gerais. O Ministro da Educação assumiu

pessoalmente conosco o melhor esforço em repassar 1/3 da

cota federal do Salário-Educação para os Estados, 1/3 para

os Municípios, ficando o 1/3 restante para projetos elaborados

pelo prúprio Ministário.

licenças

Quanto à questão das licenças, o professor

não á o responsável pelos problemas existentes, mas uma

pequena minoria entre eles, juntamente com os mádicos que

fornecem os atestados. Os falsos atestados mádicos são

uma pequena forma de corrupção do Sistema, que favorece

um funcionário aqui e outro acolá que, somados, dado o

gigantismo do Sistema, chegam a representar um número razoável

de pessoas. Essa situação não pode continuar.

Quando descobrimos que a licença era concedida

pelo poder público, redigimos uma norma interna acabando

com isso. O abuso chegava a tal ponto que o licenciado

comunicava à Secretaria que iria continuar em Ucença e

nem sequer procurava saber se a renovação havia sido conce-

dida. Por isso existem hoje muitas pessoas em situação

de abandono de serviço. Mas, a partir de dezembro, não

serão concedidas novas licenças para tratamento de interesses

particulares, a não ser que existam motivos relevantes,

previstos em lei. Não á correto fazer concesses utilizando

o dinheiro público.

Barraremos todo tipo de licença e para isso
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temos o aval do Governador. O mesmo raciociriio se aplica

para os pedidos de disponibilidade, remoço, adjunção.

No queremos apontar culpados, nem afirmar que o Sistema

no funciona devido a essa minoria. Somos testemunhas de

que, se alguém trabalha neste Estado, esse o professor.

É ele que luta para cumprir sua carga horária, enquanto

muitas outras categorias no o fazem. Sabemos que existe

uma enorme dose de idealismo no Sistema, sem o qual muitas

escolas no funcionariam.

No quisemos dizer que as falhas do Sistema

devam ser debitadas a alguns aproveitadores. Caso fiquemos

livres deles, amenizaremos, mas estaremos longe de resolver

os grandes problemas da educação. A melhoria da qualidade

do ensino passa pelo modelo construído a partir das cinco

prioridades que mencionamos.

autonomia administrativa e financeira

Quanto aos recursos enviados s escolas,

soube há menos de Sessenta dias que uma diretora no podia

comprar uma carteira, uma panela de vinte litros, um video-

cassete, ou uma televisão. Tais compras são proibidas por

lei. A lei dispe que a competncia para a compra de material

permanente da Secretaria de Administração. Ento, imaginem

uma diretora que se encontra em Espinosa, Cidade pr6xima

do Estado da Bahia; caso ela precise comprar um vídeo-cassete,

terá que fazer um pedido à Delegacia de ensino, que o enca-

minhará Superintendncja Administrativa, que por sua

vez o mandara para a Secretaria de Administração que aprovar&

a compra. Isso no funciona. Temos a satisfação de informar-

lhes que o nosso Governador estápara assinar um Decreto



47

autorizando a escola a proceder a compra de material perma-

nente.

Com relação às verbas liberadas para as

escolas, a diretora recebera o recurso, fará o planejamento

dos gastos e submeterá o plenejarnento ao Colegiado. Uma

vez aprovado o plano de gastos pelo Colegiado, ela poderá

aplicar a quantia recebida. Posteriormente o Colegiado

verificará se os d1spndios foram feitos conforme o planejado,

e, se tudo for confirmado, as contas serão enviadas pela

escola diretamente ao Tribunal de Contas, sem passar pela

Delegacia de Ensino ou pela Secretaria da Educação.

Vimos que temos muito a fazer. Precisamos

mudar uma parafernália de leis que impedem a descentralização.

Precisamos esvaziar o poder centralizado, a licitação centra -

lizada e a administração centralizada. A centralização

gera um poder que vaza pelas mãos, pois atrapalha a educação

e nada resolve. Defendemos que tudo seja feito pela escola.

Em todos os conflitos entre a Escola e Dele-

gacia, a nossa resposta será: escola, busque a sua autonomia,

Cobre da Secretaria apoio para conquistá-la, peçam o suporte

da comunidade para apressá-la. Se descuidarmos, a burocracia

toma conta de tudo. O instinto de poder do burocrata causa

todos esses problemas. As dificuldades internas que enfrenta-

remos para romper os vícios da burocracia e passar as decisões

para a escola não são desprezíveis, mas esta á a única

solução se queremos um ensino de qualidade. Para esse trabalho

que exigirá persistância e energia contaremos com o apoio

do nosso Governador que nos incentivou a ir em frente dizendo

que vai entrar em campo para valer' em favor da descentrali-
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zaço e da autonomia da escola.

A regulamentação da licitação será mudada.

Mesmo que algumas diretoras errem, será muito mais fácil

corrigir os deslizes cometidos - principalmente se contarmos

com a participação da comunidade - e as quantias envolvidas

serão em geral modestas. Ao contrario, um erro cometido

na ponta de um sistema centralizado como o nosso poderá

representar prejuízos de bilhões de cruzeiros.

Pretendemos transferir para a escola ate

a tarefa de reforma do prúdio escolar. Dependendo do tamanho

da ampliação, a própria escola poderá licitar a obra. Existe

uma lei que diz que as ampliações tm que ser feitas pelo

DEOP - Departamento Estadual de Obras Públicas. Esse úrgo

esta acostumado a realizar grandes obras e, de repente,

tem que construir uma sala de aula. Ora, isso tem que ser

mudado pois sabemos que a diretora poderáfazer tais obras

mais rapidamente e a custos mais baixos do que nús, que

estamos na Praça da Liberdade.

Queremos que os senhores nos cobrem coer&ncia

de ação. O projeto de autonomia da escola foi concebido

para que ela possa resolver os seus problemas. Em qualquer

rea em que a Secretaria ou a Delegacia de Ensino estiver

tolhendo a escola, os senhores podem nos cobrar coergncia.

Se estivermos errados, daremos a mo ú palmatória e agiremos

para ser consistentes com o modelo de autonomia que lhes

descrevemos.

Para terminar, gostaríamos de apresentar-

lhes a seguinte metáfora: tudo se passa como se a Secretaria
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e as Delegacias fossem uma gigantesca tora de madeira num

cais, à qual estariam presos por cabos 6.500 navios que
são as nossas escolas. Impossibilitados de procurar o seu

próprio rumo e navegar mar a dentro, os navios dispendem

toda a sua energia desgastando-se, batendo uns contra os

outros. Vamos cortar essas amarras e deixar que as escolas

procurem o seu caminho, a sua identidade, auxiliadas pela

comunidade. Os pais tm muito a dizer sobre aonde se quer

ir e sobre a rota a ser percorrida. Para que os navios

naveguem com pressa e com segurança, preciso que os pais

participem, entrem na escola; se a comunidade escolar não

se envolver para tornar possível a descentralização, não

haverá solução para o problema da qualidade do ensino porque

o Sistema é grande demais para funcionar de forma centrali-

zada.

Muito obrigado!
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