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REFORMAS NA EDUCAÇÃO: UMA LEITURA CRÍTICA

1- POLÍTICA EDUCACIONAL OU POLÍTICA DE
GOVERNO?

A partir de uma agressiva campanha de marketing, o
governo de Minas alardeia que realiza uma" revolução" na
educação.

O discurso oficial revela a implementação de
mudanças em todos os níveis de ensino como parte das
políticas neoliberais para o Brasil, visto não mais como uma
nação soberana, e, sim, como uma fatia do mercado mundial,
um espaço a ser incorporado ao mundo globalizado. Os
cidadãos são substituídos pelos consumidores, e os que não
são possuidores aumentam a leva dos excluídos sociais.

Ao pensara educação voltada exclusivamente para o
mercado, transforma-se a necessária política educacional,
aspiração de todos os que pensam e fazem a educação em
seu cotidiano (professores, especialistas, alunos, pais), em
uma política de governo, que não esconde mais o seu caráter
privatista, como atestam as reformas em curso.

Segue-se dessa forma o receituário imposto pelo
"pacote" do Banco Mundial para a educação. Os pontos
básicos dessa orientação pressupõem a formação de mão-
de-obra de baixa qualificação, destinada ao atendimento das
demandas das empresas; a reorientação das verbas
destinadas à educação, retirando-as dos níveis superior e
médio para o fundamental; incentivos para que a iniciativa
privada ocupe os vazios deixados pela redução dos gastos
públicos; adoção de critérios baseados em "produtividade"
e "eficiência" para a liberação de recursos; capacitação dos
profissionais em programas parciais e a distância, utilizando
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imanos e materiais financiados pelo próprio Banco
mo atestam os gastos com treinamento e compra

1amentos (computadores, parabólicas,etc.)
efetuados pela Secretaria da Educação de Minas.

Esse é o cenário que nacionalmente acolhe a nova
Legislação Educacional, particularmente a LDB, a Emenda
n2 14/96 e a Lei n2 9.424, de 1996, que criou o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério, e vários decretos do governo
federal.

2- AS NOVAS LEIS DA EDUCAÇÃO

A nova LDB, sancionada em dezembro de 1996, não
resultou exatamente no que esperavam os setores que
desde a Constituinte de 1988 se mobilizaram para garantir
a defesa da escola pública e uma educação de qualidade.
Acabou sendo aprovado o substitutivo do Senado, em
detrimento do projeto da Câmara dos Deputados, fruto de
amplo debate.

Registramos alguns avanços importantes em relação
à concepção da educação: a autonomia da escola em
implementar um projeto pedagógico adequado a sua
realidade; a inclusão da educação infantil como parte da
educação básica.

A LDB, porém, não aprovou um piso salarial unificado
nacionalmente para os professores, alterou profundamente
o ensino médio, desvinculando-o do ensino técnico, e retirou
da União responsabilidades com o ensino básico.

A Lei n2 9.424, de 1996, que cria o Fundo e que
regulamenta o financiamento da Educação, não garante
recursos novos, mantendo o Brasil na triste posição de 842
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lugar em gastos públicos com educação, menos de 4% do
seu PIB, segundo dados da UNESCO.

O Fundo também considera o "gasto/aluno" de
R$ 300,00 como razoável, sem considerar como referência
nessa definição a razão entre arrecadação e matrículas,
usando referenciais hipotéticos.

Um outro aspecto problemático do Fundo é o
aprofundamento do tratamento desigual dado aos diversos
níveis da educação básica. A educação infantil, a educação
de jovens e adultos e o ensino médio não contam nos
cálculos para o aporte dos recursos do Fundo, apesar da
crescente demanda por matrículas.

A Lei n2 9.424, de 1996, impõe ainda o processo de
municipalização do ensino, ao reter 15% das receitas
transferidas aos municípios. Para contar comesse recurso,
os municípios deverão ter um número correspondente de
alunos matriculados no ensino fundamental. Os Estados
devem complementar os recursos no caso das matrículas
excederem o número mínimo equivalente aos 15% retidos
no Fundo. Isso considerando como gasto/aluno os
R$ 300,00...

Um aspecto positivo da Lei n 2 9.424, de 1996, é a
destinação de 9% dos recursos do Fundo para a Valorização
do Magistério e a exigência da elaboração de planos de
carreira nos Estados e municípios, que correspondem a uma
antiga necessidade da categoria e apontam uma perspectiva
importante para os trabalhadores da educação.

O retrocesso em relação à educação infantil é enorme.
Após ser tratada durante anos pelo poder público como uma
questão assiste nc ial ista, a educação das crianças de zero
a seis anos tem merecido a atenção de estudiosos, que
consideram essa faixa etária como crucial na formação da
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inteligência cognitiva e emocional dos indivíduos, merecendo
o tratamento pedagógico necessário.

Os epígonos da modernidade neoliberal negam essa
evidência ao transferirem a educação infantil para os
municípios e retirarem os recursos necessários ao seu
financiamento, ameaçando a sua oferta em estabe-
lecimentos públicos.

Bom para o setor privado, que já responde por grande
parte do atendimento ao setor, tendendo a crescer. Pior para
as famílias mais pobres, que não podem pagar, e para as
crianças, que, dessa forma, não têm os estímulos e a atenção
adequados ao seu desenvolvimento.

Também é privatista a idéia que move as reformas no
ensino médio.

A nova LDB considera o ensino médio como a etapa
final da educação básica, na qual devem ser consolidados
e aprofundados os conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos.

Entretanto, o texto legal não considera a formação
profissional como parte desse nível de ensino, e trata-a
num capítulo em separado.

A visão de educação profissional contida no Decreto
n2 2.208, de 1997, que a regulamenta, deixa transparecer a
sua concepção reducionista, na medida em que a transforma
em um mero instrumento de qualificação e requalificação
de mão-de-obra, voltado para o atendimento das demandas
do mercado de trabalho.

As Escolas Técnicas Federais, reconhecidos centros
de qualidade educacional, também serão entregues aos
interesses do mercado. O curso profissionalizante já vai
formar o técnico de nível médio sob orientação das
empresas, que participarão também da gestão pedagógica
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do curso. Estarão suprimidas as disciplinas de caráter
humanista, uma vez que quem aperta botões não precisa
pensar. As chamadas parcerias, feitas principalmente com
instituições ligadas à iniciativa privada (SESI, SENAI,SESC
etc.), revelam-se formas veladas de terceirização dos
serviços e pnvatização.

A formação profissional, no sentido mais amplo do
termo, deve significar a compatibilização entre formação
técnica, política e cultural da força de trabalho, de acordo
com as necessidades da sociedade e vinculada à formação
acadêmica, uma vez que o desenvolvimento tecnológico
autônomo e auto-sustentado de que o País necessita é
produto da combinação entre pesquisa e produção científica.

O Estado, segundo a LDB, em seu art.1O, inciso VI,
deve "assegurar o ensino fundamental e oferecer, com
prioridade, o ensino médio". A Secretaria de Estado da
Educação de Minas não tem conseguido atender à enorme
demanda por vagas, mesmo com toda a redução que tem
feito nos outros níveis. A reforma do ensino médio, em
implantação pela Secretaria Estadual da Educação de
Minas, fechou cursos técnicos, diminuiu a oferta de vagas e
criou centros de excelência pseudo-orientados pelas
aspirações dos mercados regionais. Além disso,
condicionou a abertura de vagas no ensino médio, nos
municípios, ao aumento das responsabilidades destes com
o ensino fundamental (Resolução fl2 8.034, de 1997— SEEI
MG).

3-OS MUNICÍPIOS E A EDUCAÇÃO

A transferência para os municípios da responsabilidade
pelos serviços essenciais tem sido uma realidade crescente
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nesses tempos de globalização. A receita neoliberal imposta
por políticas elaboradas fora do País, notadamente pelo
Banco Mundial, articula a estabilidade da moeda com rígidas
medidas de contenção dos gastos públicos, reduzindo
responsabilidades da União e dos Estados. Transfere-se
para os municípios os serviços, sem a adequada ampliação
das receitas para garantir um atendimento de qualidade em
saúde, educação, assistência social, moradia, segurança
alimentar e outros.

A transferência de serviços essenciais para a esfera
municipal de poder não pode ser feita sem a transferência
de recursos necessários à prestação dos serviços com
qualidade para a população.

O contrário significa aumentar os problemas e
aprofundar o caos administrativo e financeiro, no qual se
debatemos municípios.

O novo papel do município e dos blocos regionais,
formados principalmente a partir das cidades médias, na
busca do desenvolvimento, é uma tendência na nova ordem
mundial, que deve ser gradualmente instalada a partir do
diálogo e da interação permanente entre poder público e
sociedade civil.

"O aparelho do Estado será obrigado a agir, diante do
fato de os municípios não saberem muito bem como se
comportar perante essa nova realidade" (SANTOS, Mílton).

É no município que o cidadão pode exercer mais
naturalmente o seu direito de participar da gestão dos
serviços básicos e acompanhar a execução de programas
do seu interesse.

A participação cidadã deve ser parceira dos
processos de municipalização de qualquer serviço, para que
não prevaleçam o clientelismo e a corrupção, fartamente
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conhecidos dos brasileiros. A nova realidade demanda
maturidade política e administrativa, e, principalmente, uma
nova mentalidade que privilegie os direitos básicos do
cidadão e a gestão democrática e transparente dos recursos
públicos.

Os processos de municipalização da Educação, na
forma como ocorrem hoje, podem significar o desmonte da
escola pública e prejuízo incalculável para a nação brasileira.

Foi pensando nisso que apresentamos à Assembléia
Legislativa de Minas o Projeto de Lei n 2 1.223/97,
objetivando regulamentar o art. 197 da Constituição Estadual,
que dispõe sobre a descentralização do ensino.

Algumas preocupações motivaram a elaboração
desse projeto:

a) A total autonomia do Executivo, através da
Secretaria de Estado da Educação, na transferência de
unidades de ensino, sem discussão com o Legislativo, a
comunidade e os trabalhadores de educação, em processos
sumários baseados em pareceres normativos do Conselho
Estadual de Educação e na Lei n 2 5.692, de 1971, a antiga
LDB, já revogada. Até 1996 foram municipalizadas 545
escolas de ensino fundamental, representando cerca de 56
mil alunos.

b) A preocupação com os servidores públicos,
no que se refere à garantia dos direitos adquiridos. Como
fica a situação dos efetivos? Dos designados? Dos auxiliares
de serviço? Haverá continuidade do processo de escolha
direta do diretor de escola? E o colegiado? São perguntas
relevantes que devem ser respondidas.

c) A preocupação com o patrimônio público (prédios,
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equipamentos, etc.), uma vez que a municipalização deve
naturalmente implicar transferência da estrutura material das
unidades de ensino, o que vem ocorrendo à revelia do Poder
Legislativo.

d) A preocupação com a qualidade da educação,
"sonho que sonham juntos" todos os educadores
comprometidos em transformar o modelo educacional
excludente e produtor do fracasso escolar em uma educação
que permita a formação de cidadãos críticos e conscientes.

É importante ainda considerar a necessidade da união
dos setores sociais afetados por essas reformas
educacionais neoconservadoras, em defesa da escola
pública de qualidade.

Esperamos que desse Fórum Técnico saiam
proposições nesse sentido, principalmente dos Srs.
Prefeitos aqui presentes, uma vez que são os executivos
municipais que vivenciam a redução de receitas, fruto de
políticas que privilegiam a concentração de recursos nas
esferas superiores de governo, como ocorreu com o Fundo
de Estabilização Fiscal - FEF.

A mobilização política de todos os setores, (executivos
municipais, legislativos, educadores, comunidade em geral)
garantirá a ampliação do espaço de liberdade da sociedade
civil brasileira, tão comprometido pela arbitrariedade da
política neoliberal.

Deputado Gilmar Machado
PTIMG

Membro da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, Turismo e Lazer
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