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"Muitas vezes, nos ama rramos demais aos

meios e prejudicamos os fins" 1
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Fortaleza", no dia 2 de dezembro de 2004, conforme noticiou O Povo, no dia seguinte.
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RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA

o período histórico entre os anos de 1995 a 2002 foi palco de signifícantes

acontecimentos educacionais no Estado do Ceará, cuja compreensão demanda que o

abordemos no contexto das políticas nacional e internacionais de educação, bem como da

crise mundial do capitalismo, com implicações diretas no mundo do trabalho, no papel do

Estado e no modelo de desenvolvimento.

No que concerne mais especificamente ao Estado do Ceará, as políticas

educacionais, no período, significaram uma reorganização das formas de intervenção e

controle social, na área educacional, por parte das novas elites que assumiram o poder em

1987, autodenominadas de "governos das mudanças", com o objetivo de implementar, no

âmbito do Estado, o modelo de desenvolvimento econômico que representavam, a partir de

sua consciência de classe.

Tendo sido a área educacional um dos principais focos de resistência ao projeto de

"modernização" que tais elites lançaram, em 1987, foi somente a partir de 1995, quando do

segundo mandato do Governo Tasso, sob condições políticas e econômicas mais

favoráveis, que um projeto educacional conseguiu ser implementado, favorecido por

circunstâncias externas propícias.

O projeto educacional implementado pelos "governos das mudanças", a partir da

segunda metade da década de 1990, sob o lema geral "Todos pela Educação de Qualidade

para Todos", e no princípio de afirmação da "escola como ponto da partida", se pretendia

um instrumento do desenvolvimento, contra o desemprego, a pobreza e a exclusão social.

O fato é que, enquanto inseridas em um determinado modelo de política pública,

voltado para a perseguição imediata dos interesses econômicos das novas elites

governantes, as ações educacionais acabaram por se concentrar nos aspectos de natureza

predominantemente formais e quantitativos, com sacrifícios da qualidade mensurada em

termos de "satisfação das necessidades de aprendizagem", imperativo internacional para as

políticas educacionais.

O que supostamente seria um meio (ter a criança na escola, minimizar os índices de

desistência, promover a descentralização da gestão, criar sistemas de avaliação, etc),

acabou por se constituir num fim em si mesmo, não se traduzindo em mudanças do padrão
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de aprendizagem, conforme avaliações de diversos atores sociais, bem como do próprio

Ministério da Educação.

A meta de desenvolvimento econômico-social, a que o "governo das mudanças" se

propusera atingir, tendo a educação como um instrumento estratégico, enquanto vetor de

capacitação da população, ampliando as possibilidades de trabalho, reduzindo a pobreza e

promovendo a inclusão social e a cidadania, acabou por se limitar às intenções

governamentais, contidas nos planos de governo.
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RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

The time that goes from 1995 to 2002 testify important education deeds in the State

of Ceará. Brasil, which understanding needs to set up such as deeds into the public policies

on education, and also into the capitalism crises for the least three decades, with

implications into the work affairs, the role ofthe State and the mode of development.

The public policies on education in Ceará meant a reorganization of the ways of

intervention and social control in education affairs by the new economic elites in power

since 1987, selfcalled "changing govemment".

The education area had initially became the major focus of resistance to the

"changing govemment". From 1995 to 2002 the public policies on education, based on the

theme "Ali for Quality Education for Ali" and on "The School as a Starting Point"

statement intents to become an means of economic development against the unemployment,

poverty and social exclusion.

Such an economic matter the education deeds ended to focus in the formal and

quantitative aspects, with serious damages to "quality", as we can see from the quality

evaluation in terms of "learning" from social movements on education and from the proper

government.

Formal aspects such as to bring child into school, to minimize the desistance rates,

to decentralize the management, to promote education evaluation systems had became to an

end itself when they should be an means to bring education to quality in terms of

"learning" .

The education should also have be an means to economic and social developrnent

by being "a means of the people's capacity" against poverty, unemployment and social

exclusion. However, it didn't come to be a real fact, only in govemment intents.
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t.Tntrodução

Os anos que compreendem o período 1995-2002, marco delimitatório temporal

desta pesquisa, testemunharam uma série de acontecimentos na educação pública no Estado

do Ceará, que, em função do volume, abrangência e relativa continuidade das ações,

correspondem a um momento histórico peculiar, estabelecendo, no âmbito do Estado,

enquanto esfera político-administrativa, uma reordenação das formas de controle e

legitimação social pelas elites no poder, através das políticas públicas educacionais.'

Tal período corresponde, em termos político-administrativos, à volta de Tasso

Jereissati ao governo do Estado, em 1995, sucedendo seu então "aliado" político, o ex-

governador Ciro Ferreira Gomes, permanecendo no poder até 2002, governando, portanto,

por mais dois períodos consecutivos: 1995-1998 e 1999-2002, tendo sido beneficiado pela

extensão do instituto da reeleição ao Executivo Estadual, dando, de certa forma,

continuidade a um modelo de desenvolvimento sócio-econômico, cujas bases ideológicas

foram lançadas ainda por ocasião do movimento "Pró-Mudanças" que culminou com a

primeira chegada de Tasso ao governo do Estado, em 1987.

As ações educacionais se centraram em torno dos seguintes tópicos pnncrpais,

constituindo-se as prioridades do projeto educacional: 1. mobilização social pela educação;

2. universalização do ensino, na faixa etária obrigatória, que corresponde ao Ensino

Fundamental (7 a 14 anos); 3. permanência na escola (diminuição da evasão, repetência e

reprovação, além da correção das distorções idade/série); 4. financiamento e 5. gestão

escolar, com destaque para os processos de descentralização e municipalização. 2

I Trata-se de um período histórico no Estado do Ceará, cujas ações educacionais se deram de forma
sistemática, sob princípios norteadores fundamentados, envolvendo diversos atores sociais, com resultados de
ampla repercussão, demandando, porém, uma análise crítica das referidas ações e significado dos seus
resultados e pressupostos, bem como uma compreensão das políticas sociais a partir do setor educacional.
: Tais aspectos, em muito, se coadunam com os da política educacional estabelecidas no âmbito da União,
dada a COlma centralizada como tais políticas são elaboradas e estabelecidas no Brasil, restando aos estados e
municípios, predominantemente, sua implementação, o que discutiremos com mais extensão ao tratarmos do
modelo de descentralização educacional, em capítulos posteriores.
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Já em 1998 3, primeiro ano de vigência do Fundef, o Estado do Ceará alcançava a

universalização do ensino fundamental, com o registro de dados que ultrapassam as médias

obtidas no Brasil e no Nordeste. 4

Em síntese, foram os seguintes os principais dados de indicadores quantitativos,

resultado das políticas educacionais no período: crescimento de 35 % da matricula no

Ensino Fundamental, comparado com o crescimento de 9,3 %, no Brasil, e 26,3 %, no

ordeste, e de 98 % de universalização nesse mesmo nível; crescimento de 99 % da

matrícula no Ensino Médio, contra 52,4 %, no Brasil, e 68 %, no Nordeste; crescimento do

índice de aprovação no Ensino Fundamental de 70,80 % para 81,53 %, entre 1995 a 1999;

índice de acesso de 92 % da população de 15 a 17 anos à escola; crescimento do Ensino

Fundamental na rede municipal (de 60,5 para 77,8 %, entre 1996 e 2001) em detrimento da

redução da matrícula no mesmo nível e período na rede estadual (de 39,5 % para 22,2);

redução do índice de abandono escolar no Ensino Fundamental de 13,2 % em 1995 para

10,5 %, em 1999, bem como do índice de reprovação, de 16,00 % para 7,96, no mesmo

período; índice de crescimento da matrícula na Educação de Jovens e Adultos de 232,69 %

entre 1996 e 2000; índices de crescimento da municipalização do Ensino Fundamental

(82,9 % do Ensino Fundamental de 111 a 411 série; e 53,5 % de 53 a 8a série) e de

estadualização do Ensino Médio (99 %), até 2001; índices de cobertura do processo de

eleição para Diretores de Escolas e de implantação dos conselhos escolares, tendo atingido

todas as escolas já em 1998; redução do índice de professores não habilitados (de 21,9 %,

em 1995 para 15,0 em 2000); implantação e/ou consolidação dos sistemas de gestão

(SPAECE, 1992; SIGE, 1997 e SAP, 1996); realização de Concurso Único para professor;

universalização da implantação dos Ciclos de Formação, em 2000. (Naspolini, 2001ae)

3 Para o Govemo, o ano de 1998 marca a "grande virada" dos indicadores educacionais no Estado, tendo sido
superadas as metas propostas no início da década, bem como o alcance da universalização técnica do ensino
fundamental registrada pela cobertura de 97 % de matrículas, no ensino fundamental, correspondente a
crianças e jovens de 7 a 14 anos. (Ceará. Govemador 1999-2002 (Tasso Jereissati) Mensagem à Assembléia
Legislativa 1999. Fortaleza: Seplan, 1999. p. 44).
4 Entre 1992 e 1999, a taxa de escolarização das crianças com idade de 7 a 14 anos saltou de 80,8 % pm'u 95
%. Para os jovens com idade de 15 a 17 anos, o resultado é semelhante, colocando o Ceará como o Estado do
Nordeste que possui maior proporção de jovens na escola: 79,3 %. (Ceará' Governador, Mensagem à
Assembléia Legislativa, 2002, p. 17). De acordo com o Unicef, o Estado do Ceará destaca-se ao assumir a
18". posição no ranking nacional do índice de Desenvolvimento Infantil. (UNICEF, Situação da Infância
Brasileira, 200 I) Em comparação com os demais Estados nordestinos, o Ceará é referência no Ensino
Fundamental com a maior taxa de escolarização líquida, a maior taxa de promoção, a menor taxa de
repetência, a menor taxa de abandono e a menor taxa de distorção idade-série.
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A política educacional no Ceará visava, segundo o então Secretário da Educação

Básica.' a continuidade, sustentabilidade e adaptabilidade de um modelo de política

pública, sobretudo diante do que ele elegeu como o principal desafio frente à educação no

Estado: livrar-se das pressões políticas e econômicas às quais a educação no Estado estava

atrelada, restando, como primeiro passo, resgatar a credibilidade da educação. (Naspolini,

2001 ).

As ações educacionais do período atingiram a heterogeneidade das demandas

educacionais que se arrastavam pelas últimas décadas e que, até então, só tinham sido

atendidas parcialmente.

Muito se fez a partir de 1995. Os dados estão aí para mostrar. Se no primeiro
governo Tasso Jereissati, as ações de racionalização da máquina administrativa
atraíram atenções nacionais e internacionais sobre o trabalho que aqui se vinha
rêalizando; hoje, o Ceará repercute externamente pelo projeto educativo
desenvolvido sob o lema "Todos pela Educação de Qualidade para Todos".
Problemas existem, é inegável. A quem observa os 'fatos' à luz dos 'feitos',
parece visível que começa a se delinear um novo perfil no sistema educacional.
(Vieira, 2002, p. 370).

Sob determinados aspectos, o que nos permite estabelecer algumas comparações,

resultados significativos, em termos de políticas públicas, já haviam sido evidenciados em

outros setores sociais como, por exemplo, o de saúde, cujos resultados obtidos, elevaram o

Estado do Ceará à condição de pioneirismo quanto a um modelo que, em seguida, tomou-se

referência para as políticas de saúde, em nível nacional.6

Com a modificação de tais indicadores educacionais, até então considerados nos

planos nacional e internacional, como incompatíveis com a perspectiva do

desenvolvimento, o Estado do Ceará aparece na mídia nacional e internacional como uma

5 Prof Antenor NaspoJini, sohre quem dedicaremos um capítulo específico neste Trabalho.
6 Esse fato é atestado e analisado por Jawdat Abu-EI-Haj, para quem a vitória do projeto mudancista
representou igualmente a vitória do movimento sanitário, movimento de ideologia socialista que, por um
longo período de continuidade, "assumiu a política de saúde do Ceará e se engaja para transformar o padrão
de intervenção institucionul", contribuindo para que, após dez anos, o Ceará se trânsformasse na vanguarda da
implantação do Sistema Único de Saúde - SUS, contribuindo para isso a positividade dos indicadores
concerncntcs a mortalidade infantil, cobertura vacinul, leitos, dentre outros, (Jawdat Abu-El-Haj, 1999, p. 29)
e também por Judith Tendler, que ao analisar (embora que de uma forma não critica) o que ela qualificou
como experiências bem sucedidas de administração de políticas públicas, destacou a experiência do Ceará na
primeira administração de Tasso Jereissati e de Ciro Gomes (Judith Tendler, Bom governo nos Trópicos,
1998).
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referência de "ações exitosas", o que não acontecera quando do primeiro governo Tasso

(1987 -1990).

Isso não significa, porém, que os resultados obtidos pelas políticas públicas

atenderam, de fato, às necessidades educacionais, quanto à transformação dos padrões de

qualidade, compreendidos em termos de satisfação das necessidades de aprendizagem. A

meta de desenvolvimento econômico-social, a que o "governo das mudanças" se propusera

atingir, tendo a educação como um instrumento estratégico, enquanto vetor de capacitação

da população, ampliando as possibilidades de trabalho, reduzindo a pobreza e promovendo

a inclusão social e a cidadania, acabou por se limitar às intenções governamentais, contidas

nos planos de governo.

As ações educacionais se centraram, predominantemente, nos aspectos formais, de

controle, monitoramento e gerenciamento da educação, com resultados quantitativos que, a

despeito ao investimento midiático que tiveram, quando de sua propagação nos meios de

comunicação, se evidenciaram insuficientes para modificar tal padrão.

Defendemos que, a despeito de as políticas educacionais terem se centrado

discursivamente no tema da qualidade, esta teve seu significado reduzido à função do

paradigma da excelência da gestão administrativa e da obtenção de resultados formais e

quantitativos, como sinônimo de eficiência, que acabaram por inverter a ordem da relação

'fins e meios', transformando, na prática, tais resultados em fins, com sérios prejuízos da

"vertente" pedagógica, 7 propriamente dita, fato esse evidenciado em muitas das avaliações

de qualidade do processo ensino-aprendizagem, oficiais e não oficiais.

Cumpre-nos, portanto, compreender o significado das ações educacionais e das

políticas públicas em geral, no período abordado, buscando as relações que tais ações

possuem com outros significantes, dentre os quais destacamos:

• a redefinição do papel do Estado, principal ator estratégico, quando da elaboração e

implementação das políticas públicas, no contexto de suas transformações na

década de 1990;

7 Três foram as "vertentes" que nortearam a elaboração do Projeto Político-Pedagógico das escolas - PPP, no
âmbito do Ceará: vertentes "participativa", "técnico-pedagógica" e "administrativo-financeira".
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• as políticas nacional e internacionais de educação, e seu direcionamento para o

desenvolvimento econômico-social, através da ampliação das oportunidades de

trabalho, redução da pobreza e promoção da cidadania e inclusão social;

• as lutas e movimentos sociais em prol da educação de diversos setores

representativos da sociedade civil organizada.

Centraremos nosso foco na significação das políticas educacionais a partir das

transformações e redefinição do papel do Estado, quando do novo padrão de intervenção e

controle social, materializado através das políticas públicas, no que pese os interesses das

classes dominantes economicamente, quando das exigências do desenvolvimento

econômico e social, de matriz capitalista industrial e as pressões mundiais de reversão do

atual quadro educacional para dar ao desenvolvimento condições de sua realização.

A partir da experiência cearense é mister ressaltar a perspectiva de classe que

norte ia as ações do Estado, sobretudo quando de sua condução pelas novas elites no poder a

partir de 1987, em face de sua opção deliberada e planejada pela tomada dessa instituição

na perseguição de seus objetivos econômicos.

Assim, como nenhum fato social acontece de forma isolada, sem que esteja

imbricado um conjunto de fatores mutuamente determinantes, envolvendo aspectos sócio-

econômicos, políticos, institucionais, dentre outros, listo a seguir, aqueles que, de uma

forma ou de outra, corroboraram na determinação das políticas educacionais no Estado do

Ceará, no período 1995-2002, entre fatores regionais, nacionais e internacionais, sem que

tais fatores estejam elencados em ordem de prioridade quanto à intensidade da

determinação, ou pretendam o esgotamento da questão:

1. O momento histórico propício vivido pelo "Governo das Mudanças", depois de

implernentadas a reforma administrativa e "Ajuste Fiscal", recuperado o apoio

parlamentar, redimensionado o papel do Estado quanto ao modelo de intervenção e

controle social e de políticas públicas, de um modo geral, enquanto propulsor do

desenvolvimento: 8

o Nisso residem as condições básicas de reestruturação governamental e mais especificamente da maquina
administrativa que caracterizaram o discurso da modernização que elegeu ao poder, em 1986, Tasso Jereissati.
representante de um grupo de jovens empresariais ligados ao Centro Industrial do Ceará - CIC que, por sua
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2. A continuidade, ao longo de um período de oito anos, das diretrizes e políticas

educacionais adotadas desde o primeiro Plano de Desenvolvimento Sustentável

(1995-1998) e durante o segundo, Consolidando o Novo Ceará (1991-2002),

período, este, que teve apenas um único Secretário da Educação Básica do Estado

do Ceará, o ex- coordenador do Unicef no Ceará, Antenor Naspolini (01/0111995 a

04/04/2002):

3. A política de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará contida nos planos de

governo, supracitados, (que aqui designaremos de PDS I e PDS li), no interior da

qual a educação se situa entre as estratégias de capacitação da população, diante das

desigualdades SOCiaIS, do analfabetismo, do desemprego, da pobreza e exclusão
, social.

4. A orientação mundial das diretrizes educacionais estabelecidas, inicialmente, na

Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em Jomtien, na

Tailândia, entre os dias 5 e 9 de março de 1990, promovida conjuntamente pela

UNESCO, UNICEF, PNUD e BIRD, que deflagrou um processo de redefinição, em

nível mundial, das políticas educacionais. Desta Conferência saiu a Declaração

Mundial de Educação para Todos, documento que condensa e expressa as referidas

diretrizes. A despeito dessa Conferência ter se realizado no início da década de

1990, sua influência na orientação das políticas educacionais no âmbito do Estado

do Ceará, inaugurada já por ocasião da elaboração do Plano Decenal de Educação

para Todos do Ceará (1993 - 2003), no final do Governo Ciro Gomes, só encontrará

uma efetivação mais permanente a partir de 1995, por ocasião do PDS I (1995-

1998) e PDS II (1999-2002), diferentemente do que aconteceu em outros estados,

como por exemplo Minas Gerais. 9

vez., impôs um novo modelo de desenvolvimento, embora que de matriz capitalista, cuja reconfiguração e
características descreveremos no corpo deste trabalho.
9 A reforma educacional de Minas Gerais, condensada no lema "Minas Aponta o Caminho", com o qual o
governo daquele Estado anunciou as mudanças do sistema público estadual de ensino, que, em termos de
muno dos seus princípios e fundamentos, se assemelha à do Estado do Ceará, aconteceu, segundo Dalila
Andrade de Oliveira, a partir já de 1991, se estendendo até 1988. (Oliveira, 2000, p. 245). Observa-se, pelo
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5. As políticas mundiais de desenvolvimento humano-social dos grandes organismos

internacionais - UNESCO, PNUD, Banco Mundial, OIT - que influenciaram os

planos de governos dos países mais populosos, e que elegeram as transformações

dos padrões educacionais dos referidos países como condição para o financiamento

do desenvolvimento, bem como introduziram uma nova concepção de

desenvolvimento humano-social;

6. A Constituição Brasileira, de 1988, que, além de estabelecer conquistas sociais para

a educação, tais como a gratuidade e obrigatoriedade do ensino fundamental, como

dever do Estado (Art. 208, inciso I), a inserção da educação infantil à Educação

Básica, dentre outros, determinou a elaboração de planos e metas educacionais a

I serem realizadas como matéria de lei, regidos por princípios de cidadania e de

direitos coletivos.

7. A orientação nacional das políticas educacionais deflagradas ainda no governo do

presidente Itamar Franco (1992-1994), contida no Plano Decenal de Educação para

Todos, 1993, a expressão mais imediata dos compromissos que o Brasil assumiu na

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, na Conferência de Nova Delhi,

naquele mesmo ano, e nas discussões educacionais que se travaram no País,

sobretudo na Conferência Nacional de Educação para Todos, realizada em 1994,

mas, sobretudo quando do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 10

próprio lema da reforma educacional mineira - "Minas Aponta o Caminho" - a pretensão de pioneirismo e de
referência para as reformas em outros estados federativos. A década de 1990, sem dúvida, constituiu um
marco histórico na redefinição das políticas públicas educacionais.
10 No período correspondente aos dois mandados consecutivos de FHC (1995-1998 e 1999-2002), sendo
Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, uma série de acontecimentos educacionais estabeleceu para o
referido período a consolidação de uma política educacional de caráter mais duradouro e efetivo, a despeito
das contradições e limitações do processo, bem como da crítica que a ela se imprimiu. Mencionaremos para o
presente momento os seguintes acontecimentos: a homologação da Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (a atual LDB); a Lei no. 9.424, de 24 de dezembro
de 1996 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (o FUNDEF); os diversos sistemas de avaliação educacional: o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional de Cursos (provão) e o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM); os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para as 16 a 46 e 56 a 86 séries do
Ensino Fundamental; As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; o novo Plano Nacional de
Educação (PNE) para o período 2001-2010, bem como uma série de programas ao longo do período, dentre
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8. A instituição do Projeto Principal de Educação para a América Latina e Caribe, em

1979, e, a partir desta data, as diversas reuniões e encontros de seu Comitê

Intergovemamental, e de Ministros de Educação integrantes do Projeto, além de

acontecimentos tais como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da

Criança, em 1989, e o Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, em 1990, que

estabeleceram e fortaleceram a educação como direito da criança e do adolescente.

9. A globalização e a reestruturação e modernização capitalista, que impôs um

reordenamento no sistema produtivo, político, administrativo e cultural das

organizações, em geral, e dos governos, visando adaptá-Ias às novas condições

econômicas, sociais e políticas decorrentes da crise capitalista, bem como as

, transformações no mundo do trabalho e do emprego decorrentes, que demandaram

novo perfil de qualificação e formação para o trabalho, que constituirá uma

demanda para a educação.

10. As lutas e reivindicações das diversas entidades da sociedade civil organizada no

Brasil e no Estado do Ceará, que de uma forma ou outra, pressionaram e

determinaram, através de seu modo de atuação, as políticas educacionais, quer

atuando diante do Congresso Nacional, quando das pressões em torno das

discussões legais em matéria educacional, quer em seus seminários, congressos e

reuniões diversas, formulando propostas e encaminhando-as para os órgãos

públicos, bem como para a sociedade, em geral. Esta pesquisa contemplará algumas

dessas entidades, bem como suas propostas educacionais, no âmbito do Estado do

Ceará.

Os itens acima não esgotam as possibilidades de determinação e de imbricações que

envolvem as ações educacionais no Ceará, no período delimitado por este trabalho.

os quais mencionamos: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional do Livro
didático (pNLD), Programa TV Escola, Programa Nacional de Informática na Educação (pROINFO) e
Programa de Formação de Professores em Exercicio (PROFORMAÇÃO).
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Entretanto, abrem um leque para que possamos fundamentar uma compreensão dessas

ações, sob uma perspectiva de totalidade, no contexto da relação Educação-Estado-

ociedade, com o foco nas políticas públicas e reforma do Estado, nas políticas de

desenvolvimento econômico-social, nas transformações no mundo do trabalho e nos

movimentos sociais em prol da educação.

Possuindo o Estado, enquanto instância político-administrativa, uma dimensão

histórico-social, é mister o abordarmos a partir de sua gênese, desenvolvimento e

redimensionamento de suas funções, ao longo de seu desenvolvimento histórico, sobretudo

enquanto agente estratégico de desenvolvimento econômico, com atenção prioritária ao seu

papel na década de 1990, em matéria de políticas públicas, planejamento econômico e loeus

de conflitos de classe, sendo, essa década, emblemática em termos de matéria educacional,

no Brasil e no Mundo.

As políticas públicas, além de materializarem um determinado modelo de

desenvolvimento econômico, realizam a forma de ser do próprio Estado, destacando-se sua

atuação enquanto intervenção e controle social, no sentido de legitimar, política e

economicamente, as elites que o controlam. É dessa forma, que as políticas educacionais

cumprem sua função econômica, social e política, na dinâmica das relações em jogo.

Sendo de bastante controvérsia o projeto de modernização dos "Governos das

Mudanças", sobretudo quanto à superação do tradicionalismo cultural, político e econômico

a que se propôs realizar, bem como, quanto à reprodução de novas relações de dominação

e controle social, resta uma análise das políticas públicas educacionais do Estado do Ceará,

no período 1995-2002, no contexto dessas imbricações. Tais políticas, sintetizadas no lema

"Todos pela Educação de Qualidade para Todos" e no princípio de afirmação da "escola

como ponto de partida", materializam um determinado padrão de intervenção e controle

social, através do redimensionamento do papel do Estado, na perseguição de um modelo de

desenvolvimento, pretensamente sustentável, de matriz capitalista, ao qual a educação

estaria vinculada. Procederemos tal análise submetendo as referidas políticas à atuação e

avaliação de algumas das entidades representativas da sociedade civil organizada, em

matéria educacional, bem como aos critérios qualitativos de avaliação educacional do

Sistema de Avaliação da Educação Básica, do próprio Ministério da Educação, Cultura e

Desporto - MEC.
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Como pressuposto analítico, temos que as políticas educacionais no Ceará, no

período abordado por essa pesquisa, materializaram a reordenação de um determinado

padrão de intervenção e controle social da educação, sem que correspondessem, pelo

menos, a dois aspectos de mudanças:

1. Mudanças estruturais na realidade sócio-econômica, particularmente quanto ao que

se refere ao enfrentamento das desigualdades sociais, pobreza, desemprego e

exclusão social, conforme estabelecidas pelas diretrizes que nortearam as políticas

públicas para esse setor, bem como na proposta de desenvolvimento sustentável,

mostrando-se contraditórias; II

2. Mudanças no padrão de qualidade da educação, quanto à satisfação das

necessidades de aprendizagem, como requisito para o desenvolvimento, enquanto

"vetor de capacitação'' para o desenvolvimento. As ações educacionais no Estado se

limitaram a obtenção de conquistas nos aspectos predominantemente formais, como

mensuradas pelos indicadores quantitativos apresentados, tomando contraditório o

propagado nos planos de governo quanto ao sentido da educação para o trabalho e o

desenvolvimento.

Por outro lado, as políticas educacionais cumpriram um papel de legitimação das

novas elites no poder, numa linha de continuidade com o "projeto mudancista" inaugurado

pelo "governo das mudanças", em 1987, quando do projeto de emancipação do setor

público educacional de determinados setores oposicionistas da política cearense, via um

processo de reorganização de novas bases de apoio, conquistadas no conjunto da sociedade,

II Relatório de avaliação sobre o Estado do Ceará feito pelo Banco Mundial, em 1999, encomendada pel
próprio govemador Tasso Jereissati, atestou um índice de pobreza equivalente ú 49 % da população, em
comparação com 23 % do Brasil, 9 % no Sudeste e 48 % no Nordeste, apontando como causa da pobreza,
dentre outros fatores, os baixos níveis de educação, desemprego e informalidade do trabalho (trabalho
autônomo). () referido relatório, no entanto, aprovou o modelo administrativo do governo, sobretudo quanto à
gestão fiscal, a política de incentivo à industrialização e a capacidade de investimento público, como
exemplar para os outros estados do Brasil, salientando que a melhoria da educação deve ser a meta prioritária
do Estado para solucionar o problema da pobreza. (Redução da Pobreza, Crescimento Econômico e Equilíbrio
Fiscal do Ceará, Banco Mundial, 1999)
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processo esse que encontrou na "mobilização em prol da educação" e no estabelecimento

da educação como direito sua maior expressão, legitimidade e sentido. 12

Quanto ao atrelamento das políticas educacionais ao projeto de desenvolvimento do

Estado do Ceará, enquanto "vetor de capacitação da população para o desenvolvimento",

conforme estabelecido no Plano de Desenvolvimento Sustentável, cumpria-se que as ações

educacionais se constituíssem a partir de um determinado modelo de relação entre o Estado

e a economia, agindo, o primeiro, como propulsor do desenvolvimento. No entanto,

constatou-se a seguinte contradição principal: não bastou um Estado enxuto,

financeiramente sanado, eficiente, autônomo em relação aos interesses corporativos, quer

políticos ou empresariais, não mais assistencialista, pretensamente defensor da

democratização e da cidadania, e dedicado prioritariamente às questões sociais, se, por

outro lado, agia como propulsor de um modelo de desenvolvimento econômico que se

evidenciara, pelas suas características, concentrador e excludente, sobretudo quanto ao seu

regime de acumulação privado, pautado na liberalização, lógica de mercado e privatização.

Tal modelo de desenvolvimento propiciou uma concentração da riqueza socialmente

produzida que tomou as metas de erradicação das desigualdades sociais e da pobreza uma

mera retórica do referido modelo e cada vez mais distante das promessas de campanha dos

"governos das mudanças".

As políticas educacionais, no período, reproduziram tais contradições ao se

limitarem à obtenção de dados educacionais meramente formais, quando da implementação

de suas ações, objetivos e metas, sem uma implicação direta quanto à alteração do padrão

qualitativo da educação, que a tornasse, de fato, um instrumento de desenvolvimento, razão

do Estado do Ceará se encontrar, hoje, em diversas avaliações, dentre os possuidores dos

piores indicadores qualitativos da Educação Básica, fato sobre o qual paira um silêncio

quando dos relatórios educacionais oficiais.

Diante disso, como também dos pressupostos teóricos gerais que nortearam esta

pesquisa, o percurso metodológico selecionado consistiu, em termos gerais, em reconstruir

uma articulação entre as ações educacionais, no Estado do Ceará, no período 1995-2002,

sob o II e m governos Tasso, enquanto políticas públicas, e o estabelecimento de um

J:: Toma-se significativa, nesse sentido, a candidatura pelo PSDB do então Secretário de Educação, Antenor
Naspolini, visando o mandato de Deputado Federal, obtendo, de certa forma, uma quantidade expressiva de
votos que lhe permitira ocupar a primeira suplência no referido pleito.
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padrão de intervenção e controle social, por parte do Estado, quando da implementação de

m determinado modelo de desenvolvimento econômico, em continuidade com o projeto

político-ideológico das novas elites políticas e econômicas, que assumiram o poder em

1997, autodenominadas de "governos das mudanças".

Cuidamos em submeter tais ações educacionais ao conjunto da sociedade civil

organizada, através de várias de suas instituições representativas, em matéria educacional,

bem como à avaliação da educação, em termos qualitativos, pelo Sistema de Avaliação da

Educação Básica - Saeb, como meio de auferirmos o significado das referidas ações.

Para isso foram selecionadas várias entidades, dentre estas, associações, sindicatos,

organizações não governamentais e demais grupos de defesa da cidadania e da educação,

todas reconhecidas e legitimadas socialmente pelo papel que exercem junto à área

educacional. 13

As políticas educacionais serão explicitadas no interior do conjunto das

determinações que envolvem a relação mais ampla entre a economia (modelo de

desenvolvimento e a perspectiva do trabalho), o Estado (concernente às políticas públicas)

e a sociedade (através das lutas de alguns de seus grupos organizados). Assim o faremos a

partir do papel da educação frente às propostas de desenvolvimento econômico, enquanto

"capacitação da população", para o trabalho e o desenvolvimento, e a perspectiva de

gerenciamento do social, no que concerne às promessas de erradicação da pobreza, o

aumento do emprego e a inclusão social, conforme consta nos planos de governo.

Partiremos, portanto, dos processos sociais que implicam a tríade Educação-

Trabalho-Desenvolvimento à qual submeteremos as políticas públicas educacionais do

Estado do Ceará, no período delimitado, a fim de avaliarmos seus resultados e significados,

sobretudo quando confrontadas com as lutas sociais em prol da educação vivenciadas pelas

diversas entidades representativas da sociedade organizada, em matéria educacional.

D Furam as seguintes, as entidades representativas da sociedade civil organizada, em matéria educacional,
selecionadas por esta pesquisa: sindicatos: Sindicato Unifícado dos Trabalhadores da Educação - SINDIUTE,
Associação dos Professores dos Estabelecimentos Oficiais do Ceará - APEOC; Organizações Não-
Governamentais: Centro de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente do Ceará - CEDECA; Comissão
de Defesa pelo Direito à Educação; Órgãos Lcgislativos: Comissão de Educação, Cultura e Desporto da
Assembléia Legislativa e Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Fundef da Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará; Fóruns, Comissões e Associações Educacionais: Fórum Interinstitucional de Educação do
Estado do Ceará, Comissão lnterinstitucional de Educação Infantil do Estado do Ceará, Associação Nacional
de Politica e Administração da Educação - ANP AE, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação
- UNCME e União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME.
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Enfocaremos a Educação Básica, especialmente o Ensino Fundamental, por dois

motivos principais mutuamente complementares: primeiro, ser este nível de educação o

alvo preferencial das novas diretrizes e políticas educacionais no País.14 Segundo, ser neste

nível de educação onde se concentram os interesses predominantes de desenvolvimento e

de capacitação da população, baseado no desenvolvimento de novas competências e

habilidades cognitivas, no contexto das transformações econômicas, políticas e

administrativas, bem como no mundo do trabalho.

Ações têm igualmente sido implementadas na educação profissional em niveis

nacional e regional, tendo o Estado do Ceará também desenvolvido diversas delas nesse

campo de atuação que, só por ocasião do Plano de Desenvolvimento Sustentável II,

passaram a integrar a "opção estratégica" denominada "capacitação da população" para o

desenvolvimento.V Entretanto, o foco dessa pesquisa recai sobre a Educação Básica pelas

razões estabelecidas acima.

A questão central que norteia este trabalho consiste em saber como as políticas

educacionais chegaram até à escola, tendo-se como parâmetro o padrão qualitativo

mensurado em termos de "aprendizagem". Em outras palavras, trata-se de contrapor "a

escola como ponto de partida", princípio norteador básico das políticas educacionais, à

"escola como ponto de chegada", com o objetivo de saber em que sentido as políticas

educacionais do Estado do Ceará alteraram o padrão educacional, no âmbito da principal

instância educacional - a unidade escolar, tendo-se como critério o desempenho

concemente à aprendizagem, e seu significado em termos do desenvolvimento, como vetor

de capacitação da população.

O plano de desenvolvimento do trabalho se constituirá de 06 (seis) capítulos, com

seus respectivos subcapítulos: no primeiro (capítulo 1), que corresponde à introdução,

14 Significativamente, foi no início do período histórico delimitado nesta pesquisa que a até então Secretaria
de Educação do Ceará passa a se chamar Secretaria de Educação Básica, e prioriza esse nível de educação, em
sintonia com as políticas internacionais, passando a modalidade de educação profissional (bem como o Ensino
Superior) a ser coordenada pela então criada Secretaria de Ciência e Tecnologia - SECITECE. Esse fato, de
certa forma, reproduz, a nível local, a repartição de competências que se dá no plano nacional, onde a
educação profissional que se supõe voltada mais especificamente para o trabalho encontra-se sob a
coordenação do Ministério do Trabalho e do Emprego - MIE. .
1~ Destacam-se, de uma forma prioritária. quanto à educação profissional no Estado do Ceará a implantação
dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVIs e os Centros de Ensino Tecnológico - CENTECs, integrantes
do Plano Estadual de Qualificação - PEQ elaborado e coordenado pela Secretaria da Ciência e Tecnologia -
SECITECE, além dos seguintes programas principais: Programa de Capacitação Tecnológica, Programa de
Melhoria do Ensino Profissionalizante - PROEP e o Plano Estadual de Qualificação do Ceará - PEQ/CE.
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explicitaremos a problematização, as questões básicas norteadoras do trabalho, bem como o

ercurso metodológico adotado; no segundo capítulo, situaremos o problema da educação

m meio às perspectivas do trabalho e desenvolvimento, sob a crise do capitalismo

.ontemporâneo, com destaque às políticas educacionais na década de 1990. No terceiro

pitulo, abordaremos a educação, sob os "Governos das Mudanças", iniciando por uma

reconstrução histórica de sua chegada ao poder, as principais medidas de "modernização"

unplernentadas, com destaque à reforma do Estado e as políticas públicas na área

educacional, no período 1995 a 2002, em que se conferiu à educação uma perspectiva para

o trabalho e o desenvolvimento. Quanto a estas ações, destacaremos a designação do então

ecretário de Educação, seguido da análise de alguns dos principais pontos fundamentais

a política educacional tais como a mobilização, a meta de universalização do Ensino

Fundamental e os recursos destinados para este fim - o Fundef; a reforma da gestão

educacional, com destaque aos processos de descentralização e municipalização da

educação.

No quarto capítulo, enfocaremos a atuação da sociedade civil organizada, através de

algumas de suas mais significativas entidades representativas da área educacional,

estacando diferentes categorias de grupos tais como os sindicatos, as organizações de

defesa da cidadania, órgãos parlamentares, além de fóruns e associações instituídos.

No quinto capítulo, submetemos os resultados educacionais do Ceará à avaliação,

tendo como referência, ainda que de forma crítica, o Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Básica, apresentando seus principais pressupostos, fundamentação teórica e

resultados, iniciando com uma breve elucidação em tomo do "Estado Avaliador" e do novo

paradigma qualitativo de avaliação - a aprendizagem.

Nas considerações finais (capítulo 6) procederemos uma síntese das principais ações

educacionais realizadas para, em seguida, apresentarmos nossas conclusões acerca da

ignificação das políticas educacionais quanto ao problema da relação continuidade-

descontinuidade, situando-nos no presente momento. Como acatamos uma postura

científica que, ao primar pela objetividade do conhecimento, não descarta a possibilidade

propositiva da ciência, finalizamos esse estudo expondo nossa própria posição em tomo do

que consideramos uma educação necessária.
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2. Educação, Trabalho e Desenvolvimento na Crise do Capitalismo Contemporâneo

2.1 A Educação como Fator para o Trabalho e o Desenvolvimento

A educação encontrou na modemidade e no advento da sociedade e economia

capitalistas sua mais recente configuração, enquanto fator para o trabalho e o

desenvolvimento. Até então, poder-se-ia atribuir diversos outros sentidos para a tarefa de

educar, tais como o aprimoramento moral do indivíduo, uma atividade constitutiva do

próprio diletantismo e do ócio, um instrumento de construção ou fortalecimento do

nacionalismo, uma forma de ascensão e mobilidade social, dentre outros, considerado o

processo histórico em suas diferentes etapas.

Somente numa sociedade como a capitalista, com a economia orientada para a

produção em larga escala, visando a troca e o lucro; a reprodução sistemática e planejada

das condições gerais de produção (força de trabalho, relações sociais e representações

culturais inerentes à produção); o aprimoramento científico e tecnológico vinculado à

produção; a instrução e especialização dos trabalhadores, dentre outras características, a

educação viria a desempenhar um papel estratégico quanto à continuidade de seu modo de

produção.

Bourdieu e Passeron significaram o papel desempenhado pela educação na

sociedade capitalista ao enfatizarem os aspectos mais especificamente culturais produzidos

pela educação, enquanto legitimadores do respectivo modo de produção econômica. Por

meio da educação são reproduzidas as representações culturais de uma sociedade

capitalista, reproduzindo igualmente as estruturas sociais de desigualdade inerentes a ela.

(Gomes, 1985, p. 37)

Althusser, numa perspectiva semelhante, enfatiza o vínculo entre educação e

Estado, tendo como base a reprodução do modo de produção capitalista. Segundo esse

autor, a educação (formal), aquela que é realizada por meio de um aparelho específico, que

é a escola, possui, na sociedade capitalista, sua principal significação social ao se constituir

num aparelho ideológico (do Estado), atuando predominantemente no âmbito

superestrutural, mas em prol da reprodução das condições gerais de produção, como um

todo, o que implica as condições econômicas, políticas e ideológicas. Em outras palavras,
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embora a educação se constitua um aparelho ideológico, atuando não diretamente na esfera

econômica propriamente dita, mas nas formas de representação cultural a ela associada, é

através dessas formas que a reprodução das condições gerais, dentro destas, as próprias

relações sociais de produção, no âmbito dessa esfera, é realizada. (Althusser, 1987, p. 73)

A reconfiguração que a educação adquiriu na sociedade capitalista não se limitou

simplesmente aos conteúdos educacionais, mas se estendeu às formas dos próprios sistemas

educacionais, seu financiamento, oferta, bem como à sua vinculação à estrutura político-

ideológica do Estado, enquanto matéria de políticas públicas.

Segundo Bárbara Freitag, tal fato não constitui a natureza da educação, mas

conseqüência da forma como historicamente, numa sociedade capitalista, a educação foi

submetida, enquanto matéria de políticas públicas. A educação toma-se instrumento de

controle social e político dos interesses econômicos que exercem junto ao poder de Estado,

no que conceme os planos e leis educacionais, sua influência, tendo sido, essa, uma

característica bastante acentuada da experiência brasileira.

Segundo a autora, referindo-se à política educacional brasileira, em perspectiva

hrstórico-sociológica, o sistema educacional, que se originou a partir da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação (Lei 4.024/61), reproduziu as desigualdades sociais inerentes à estrutura

de classes sociais, bem como as relações de trabalho necessárias a esse modelo, a despeito

de que reproduzia no campo ideológico a igualdade de oportunidades, mediante o êxito

individual. (Freitag, 1986, p. 66)

A sociedade capitalista, enquanto um sistema produtor de mercadoria, visando as

relações de troca e a obtenção do lucro, necessita desenvolver-se, sendo essa uma condição

e sua própria existência. O desenvolvimento de matriz capitalista a despeito de se ter

tornado historicamente dominante, tem sofrido revezes desacelerações ao longo da história,

ltemando períodos de crescimento e de crises.

São as crises no seu modo de produção que obriga a sociedade capitalista a novas e

constantes transformações, visando, contraditoriamente, sua própria continuidade histórica,

reconfigurando o modo de dominação e controle social, sua estrutura de classe e, nas

ltimas décadas, a relação com o próprio social, com implicações no papel do Estado e nas

líticas públicas.
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A mais recente crise do capitalismo (ou do Capital, como definiu Mészáros) é a que

vem se estendendo pelas três últimas décadas, de caráter estrutural, que atinge o centro de

ua própria razão de ser: sua capacidade quanto à obtenção de lucro, mas também sua

legitimidade enquanto forma de controle e dominação social. (Mészáros, 2002, p. 795).

Segundo Mészáros, trata-se de uma crise estrutural do Capital, diferentemente das

rises "cíclicas" do capitalismo, ao longo da história, por reunir quatro aspectos principais:

primeiro, a universalidade, não se restringindo a uma determinada esfera particular, como a

~nanceira, ou comercial, ou ainda, a algum ramo particular de produção, ou do trabalho;

egundo, o alcance global, não se restringindo a um limitado conjunto de países, mas de

amplitude global; terceiro, o aspecto permanente, que se contrapõe ao cíclico; e por último,

o modo rastejante de desdobramento, em contraste com o modo de erupções e colapsos

ramáticos. (ibid, p. 796).

Segundo Eric Hobsbawn, a crise refere-se aos padrões produtivos e de

...esenvolvimento social, bem como à incontrolabilidade das operações capitalistas e dos

instrumentos de controle da economia mundial. Segundo este autor, sob uma perspectiva

oredominantemente histórica, trata-se da não mais recuperação dos padrões produtivos e de

desenvolvimento social que o capitalismo alcançara, na Era de Ouro, ou seja, no período

os-Guerra, até o início da década de 1970. Isso não significa que a economia capitalista

esgotou sua capacidade de produzir riqueza, como se pode observar a partir dos dados

concementes à produção mundial de vários países, ainda que a realidade desses dados não

eja a mesma em se tratando dos países "desenvolvidos", de países da África, da Ásia

idental e da América Latina, dos países do antigo socialismo real, e o caso particular da

ina. Mas que os padrões a que chegou a economia mundial naqueles anos parecem cada

ez mais irrecuperáveis, sobretudo diante de um fato que se impõe de forma bastante

trigante - a incontrolabilidade das operações capitalistas e dos instrumentos de controle

-- economia mundial. (Hobsbawm, 1995, pp. 393-420)

Nesse sentido, ainda que o capitalismo preservasse áreas de relativa prosperidade e

escimento econômico nas décadas de crise, como foi o caso da 'China comunista, mais

specificamente na década de 1990, algo parecia inconteste: a intranqüilidade quanto à

rabilidade econômica que caracterizou o capitalismo na Era de Ouro, agravada pelo
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aumento generalizado dos índices de pobreza, miséria, desemprego etc, mesmo nos países

mais flCOS.

A economia mundial passa, nas décadas de crise, a se caracterizar por uma

ombinação inédita de estagnação econômica e crescimento dos preços, fenômeno batizado

de "estagflação", somando-se a isso, no que pese o processo produtivo mais

especificamente, dois fatores perturbadores que se intensificaram nesse período: a

lobalização e a revolução tecnológica.(ibid)

Para David Harvey, a crise se caracterizava pelo colapso de um determinado regime

e acumulação - fordismo-keynesianismo - e, consequentemente, no modo de

regulamentação social e política a ele associado, que perdurou por todo um longo período

de expansão (1945-1973), cedendo lugar a um novo regime - a acumulação flexível - que

acarretará profundas conseqüências no mundo do trabalho e no conjunto da sociedade como

um todo. (Harvey, 1993, pp. 117-184)

Segundo este autor, "o fordismo-keynesianisrno representou um conjunto de

práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos e consumo e configurações de poder

político-econômico" que prevaleceu no pós-guerra, e que se constituiu na saída à crise

provocada pela ausência de demanda efetiva por produtos que marcava o capitalismo na

primeira metade do século XX. Sustentava-se por um pacto social entre três atores sociais:

o trabalho organizado, representado pelos sindicatos; o grande capital, representado pelas

corpo rações; e a nação-Estado, representado pelo Estado, cada um assumindo

ompromissos de forma a garantir o crescimento sustentado de investimentos que

aumentassem a produtividade, garantissem o crescimento e elevassem o padrão de vida e a

realização de lucros, a partir de uma melhoria da capacidade administrativa na produção e

no marketing, e na dinamização da economia mediante a padronização do produto. (ibid)

Se o fordismo-keynesianismo foi a saída encontrada para a crise na primeira metade

do século XX, seu colapso está na base da crise contemporânea, que aconteceu devido à

incapacidade de conter as novas contradições do capitalismo a partir da década de 1970.

Tais contradições eram marcadas por diversos fatores, dentre os quais, a rigidez excessiva

(de investimentos, de mercados, de contratos de trabalho, de compromissos do Estado, etc);

a onda inflacionária, com implicações nos mercados imobiliários e nas instituições
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financeiras; contradições de interesses políticos e econômicos entre sindicatos, corporações

e governo; crise fiscal e de legitimação do Estado; capacidade excedente inutilizável das

orporações; crise do petróleo; bem como as próprias contradições do fordismo: negociação

alarial desigual; existência de setores do trabalho não ligados à produção, portanto, fora do

pacto fordista; maginalização étnica e sexista de parte dos trabalhadores, gerando

esigualdades sociais; a não generalização do consumo de massa a todos os trabalhadores;

existência da pobreza em meio à crescente afluência; redução dos sindicatos a grupos de

interesses; a não generalização do fordismo a todos os países; dependência do Estado à

contínua aceleração da produtividade do trabalho, etc. (ibid)

A caracterização da crise, segundo Harvey, reside, portanto, no colapso do regime

e acumulação que perdurou no Pós-Guerra, e sua substituição pela "acumulação flexível",

que reordenará a vida social, política e econômica sob nova configuração, caracterizando-se

por uma ampla flexibilização dos processos e mercados de trabalho, dos produtos e dos

padrões de consumo, induzindo novas formas de produção, serviços financeiros, mercados

e de intensificação das taxas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. (ibid, p.

140)

Francisco de Oliveira enfatiza como característica da crise a derrocada do padrão de

inanciamento do capital pelo fundo público, cujo papel a ser exercido em prol da

umulação de capital reside na ação do Estado-Providência que funciona como uma

pécie de socialização dos custos de produção ao transferir para o financiamento público

parcelas dos custos da reprodução da força de trabalho, servindo-se, assim, de salário

indireto, liberando o salário direto para o consumo de massa, uma marca registrada do

apitalismo contemporâneo.

Tal padrão entra em crise quando do descompasso entre os ganhos fiscais e a

eprodução do capital e da força de trabalho, através da produção de bens e serviços,

ecorrente, dentre outras coisas, do aumento dos custos da força de trabalho, em função das

nquistas sociais dos trabalhadores, ao longo do pacto fordista-keynesiano.

A crise é agravada, sobretudo, pela internacionalização produtiva e financeira, já

que esta diminui os ganhos fiscais, mas mantém a reprodução do capital e da força de

trabalho vinculada aos fundos públicos. Mas também em função do descompasso entre o
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~ ndo público, no que conceme à reprodução da força de trabalho, e o aumento da taxa de

ucro do capital, posto que a produção de bens e de serviços, que funcionam na reprodução

a força de trabalho, não se constituem em mercadorias, conferindo ao fundo público um

comportamento anti-capital, já que a sua finalidade não é gerar lucros, nem sua ação

acontece mediante a extração da mais-valia, contribuindo de fato para aumentar a melhoria

das condições de vida. (Oliveira, 1998, p. 29) Eis, assim, o ceme da teoria do antivalor

deste autor, ou seja, a tendência à des-mercantilização da força de trabalho no processo de

sua reprodução pelo fundo público.

Sendo, na sociedade capitalista, um elemento central de sua constituição, o

trabalho adquire uma valoração peculiar, além de ter sido tematizado pela sociologia

lássica, enquanto categoria analítica. Segundo Max Weber, o trabalho encontra na

ociedade capitalista formas culturais (religiosas, mais precisamente) de legitimação,

invertendo o significado que possuía antes do advento do capitalismo. Com este, o trabalho

passa a se configurar como aprimoramento moral do indivíduo, sob bases religiosas (a

partir de um determinado tipo de protestantismo - o protestantismo ascético) legitimadoras

e a acumulação decorrente, como a recompensa por esse aprimoramento. (GIDDENS,

1990, pp. 175 - 190)

Durkheim centraliza o trabalho, mais especificamente como fator de classificação e

diferenciação entre as sociedades tradicionais e sociedades modernas, estas últimas

possuindo uma maior diversificação, complexificação quando da divisão social do trabalho,

que, por sua vez, caracteriza os tipos de vínculos existentes. (ARON, 1990, pp. 297-307)

Na teoria marxiana, o trabalho, sobretudo em sua forma abstrata (produtora de

valor) ocupa a centralidade das relações econômicas, bem como do pensamento, enquanto

uma categoria científica, sobre a qual a Sociologia vem se debruçando, desde os seus

primórdios, determinando a agenda das produções teóricas posteriores.

A teoria marxiana do valor elege o trabalho a um nível de determinação,

conseguindo captar as diversas formas de trabalho não percebidas, por exemplo, pela

própria Economia Clássica, sobretudo a forma responsável pela mais-valia, e que constitui

a especificidade do sistema de exploração do capitalismo. Já no primeiro capítulo de O

Capital, onde analisa mais pormenorizadamente a economia capitalista, o trabalho aparece
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já cristalizado na mercadoria, enquanto valor, que viria a se realizar no mercado. (Karl,

Marx, 1988, pp. 45 - 78)

Para Marx, o trabalho, enquanto mediação entre o homem e a natureza, visando sua

realização, e na forma histórica (trabalho abstrato) que adquire no modo de produção

capitalista, constitui a principal atividade humana, em meio à qual a própria

individualidade, subjetividade e cultura humana são estabelecidas.

Em continuidade com o pensamento marxiano, sobretudo quanto ao método

dialético, Lukács posiciona o trabalho no centro do processo de humanização do homem,

enquanto categoria intermediária entre este e a natureza, bem como dos homens entre si,

Isto é, na intersubjetividade, possibilitando ao homem um salto ontológico de formas pré-

humanas para o ser social. O trabalho, nesse sentido, cumpre para o homem a função de

superação da sua condição de meramente biológico, tornando-se o fator de realização da

própria humanidade, em busca de sua universalidade. O trabalho é a protoforma da práxis

social, a base originária na constituição do ser social. A consciência e realização de sua

sociabilidade são possibilitadas por meio do trabalho, assim como a linguagem, permitindo

o homem um salto ontológico de formas anteriores de existência para o ser social. Como

conseqüência tem-se a conquista da liberdade e da significação da vida, somente sendo

. ssíveis através do trabalho, a categoria ontológica fundante que possibilita a mediação do

ornem com a natureza e dos homens entre si. (ANTUNES, 1999, pp. 135-146)

A valoração e a centralidade que o trabalho passa a possuir com o surgimento da

iedade capitalista apontam para as mudanças tanto na subjetividade como na

bjetividade do trabalho. Enquanto uma nova forma de representação cultural do trabalho,

o sentido weberiano, o trabalho adquire uma valoração positiva, ao contrário da valoração

e possuía na Era Clássica (grega e romana), ainda que sob uma forma deletéria, do ponto

e vista de seus resultados, em uma perspectiva crítica.

Mariano Enguita aborda as mudanças na representação cultural e nos resultados

'Jetivos por ocasião da passagem das sociedades tradicionais (de economia de

..bsistência) para as sociedades industriais (economia de mercado, de troca), enfatizando o

. ter de perda de liberdade e de autonomia das classes trabalhadoras. Segundo esse autor,

mudanças implicaram na subordinação e exploração do trabalho pelo capital, cujo
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corolário para as classes trabalhadoras foi a deterioração e fragmentação das relações

tradicionais. (Enguita, 1989, p. 15)

O fato é que as mudanças recentes no "mundo do trabalho", expressão que aponta

para as transformações na esfera do trabalho a partir da crise estrutural do capitalismo,

Implicaram em alterações profundas na forma como o trabalho se configurou ao longo do

esenvolvimento do capitalismo, sobretudo no século XX, bem como nas classes

trabalhadoras. As mudanças foram tais que se chegou a afirmar a perda da centralidade do

abalho e o fim da classe trabalhadora na atual sociedade capitalista, posição essa não

ceita nesse trabalho. I

Trata-se do que Ricardo Antunes denominou de "metamorfoses" no mundo do

trabalho, ou seja, uma mudança na forma de ser do trabalho, o que acontece numa

"processualidade contraditória e multiforme" que caracteriza as mudanças no quantitativo e

qualitativo do trabalho, para formas mais complexas, fragmentadas e heterogêneas sem, no

ntanto, extinguir a classe-que-vive-do-trabalho, daí sua crítica à teoria do "fim do

trabalho". (Antunes, 1998, p. 54)

Segundo Antunes, tais mudanças sinalizaram o rompimento com o modelo

ylorista-fordista, que se caracterizava sobretudo por uma forma regulada do processo

rodutivo, e a adoção do modelo toyotista, com formas mais flexibilizadas, representando

ois momentos históricos na expansão do capitalismo.

Tais mudanças visavam o ajuste das esferas produtiva, organizacional e política ao

ovo contexto de crise, sob o comando e iniciativa do próprio Capital, através das classes

e o representam, de forma antecipatória, deixando, de certa forma, as organizações

sindicais, representativas das classes trabalhadoras, novamente em situação de submissão.

Refiro-me. aqui, mais especificamente àqueles que, de uma forma ou outra, salientaram os aspectos de
esmoronamento do que constituía a essência da sociedade capitalista - as classes sociais tradicionais, a
rma de mais-valia, a centralidade do trabalho, tais como Alvin Toft1er, A. Gorz, A Schaff, Clauss Offe,

"eler Drucker, dentre outros.
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_.2 Desemprego, Precarização do Trabalho e Exclusão Social no Brasil, na Década de

1990,

A crise que abalou a sociedade e a economia mundial a partir da década de 1970

e implicações profundas no Brasil, a despeito das particularidades de nosso modelo de

envolvimento. O boom experienciado pela economia brasileira entre 1968 e 1973,

ois de cinco anos de recessão, nunca mais se repetiria, assim como o desenvolvimento

econômico das três décadas que se seguiu a partir de 1950.

Antes, tem-se convivido até o presente momento com indicadores de crescimento e

_wJenvolvimento insuficientes para possibilitar a sustentabilidade, os padrões de emprego, a

•..••Iidade de vida e a inclusão social. 2 Entretanto, os resultados sociais e econômicos

quele período de expansão evidenciaram, nos anos posteriores, no que concerne ao

undo do trabalho, as seguintes contradições principais inerentes ao próprio modelo de

envolvimento: o desemprego; a precarização dos postos de trabalho que restaram e das

-idades laboriais não regulamentadas; exclusão social, conseqüência da exacerbada

ncentração de renda e da riqueza produzida, que persiste até o presente momento,

gando às classes trabalhadoras e à sociedade, como um todo, um decréscimo da qualidade

'ida, além de incertezas e inseguranças.

A industrialização, em seus mais diversos segmentos, constituiu a espinha dorsal do

odeio de desenvolvimento brasileiro, e setor diretamente responsável pela criação de

empregos formais, cuja implantação fora comandada pelo Estado que, além de se constituir

um Estado-Empresarial, liderando determinados segmentos da produção de bens, como

eles responsáveis pela infra-estrutura econômica e produtiva para o desenvolvimento -

rgético, petrolífero, siderúrgico etc - tomou-se o principal órgão regulador da economia

ional, através de suas políticas econômicas e sociais.

A década de 1980, a exceção de um breve intervalo (1984-86), atestou o

_~=otamento do padrão de desenvolvimento sócio-econômico brasileiro, puxado pela

média de crescimento econômico na década de 1990 é abaixo de 3 %. Partindo-se do princípio de que ('
tual de crescimento necessário para pelo menos manter o desemprego no patamar estável, segundo a

If , deveria, no mínimo, ser duplicado, vê-se o quanto a economia brasileira andou distante de tal meta,
scentando-se que diversos outros fatores contribuem para o desemprego, miséria e exclusão social, que
arnente os indicadores de crescimento econômicos, sobretudo numa realidade bastante hetedoroxa como a

asileira. No momento em que esse trabalho está sendo fmalizado (final de 2004) o atual governo brasileiro
orgulha das perspectivas de crescimento econômico para o ano de 2005, em tomo de 5 %.
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industrialização, período que ficou marcado pela combinação inédita de

estagnação/recessão com aceleração e instabilidade inflacionária, bem como por uma série

de programas econômicos de ajustes internos, pelos órgãos governamentais, com

implicações diretas e deletérias no mercado de trabalho e na vida das classes trabalhadoras.

Corroboraram e, ao mesmo tempo, sinalizaram o agravamento da crise, diversos outros

fatores, dentre os quais, destacamos a desaceleração do crescimento industrial, o

endividamento externo, a elevação das taxas de juros e o caráter recessivo das medidas

governamentais de ajuste econômico, tudo isso contribuindo para a corrosão do poder

aquisitivo das classes trabalhadoras, eliminação de vários postos de trabalho, o aumento do

desemprego e do trabalho informal e não regulamentado, sobretudo onde o

desenvolvimento foi mais intenso, como em estados do Sudeste do País.

Durante este período, vale destacar diversos fatores que corroboraram para a

configuração do mundo do trabalho no Brasil, e que darão a esta realidade sua

especificidade: o crescimento da população urbana, ao contrário da população rural, devido

às fortes levas de migrações, decorrentes da modernização das atividades agrícolas,

ausência e/ou insuficiência de políticas públicas para esse setor, bem como a concentração

de terras, contribuindo, segundo, Baltar et alli, para o crescimento dos setores do comércio

e dos serviços. Isso em parte decorre da incapacidade de outros setores, como o da industria

de transformação e construção civil, afetadas pela crise, de absolverem tal contingente

populacional. (Baltar et alli, 1996)

Isso explica, dentre outros fatores, que aparecerão na década seguinte, a

descontinuidade do crescimento do setor industrial, enquanto produtor de bens, quanto ao

poder de absorção no interior da estrutura ocupacional e do mercado de trabalho, ao

contrário do que ocorrerá com os setores do comércio e os serviços, sobretudo nos

segmentos de reparação e conservação, que passarão, a partir de então, a destacar-se nesse

sentido, contribuindo para a diminuição do crescimento do trabalho assalariado formal e,

inversamente, o aumento do número de trabalhadores por conta própria, empregadores e de

assalariados sem carteira de trabalho. (Ibid)

Segundo esses autores, o trabalho precário e de baixa renda, longe de se constituir

em alternativa de trabalho, ou uma solução para o problema do emprego, é desproporcional

às necessidades de segurança e proteção social, o que poderia redundar no agravamento de
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tensões sociais, sobretudo nos centros urbanos, somando-se a isso, a deterioração do valor

dos salários mesmo nesse tipo de trabalho, em função das "elevações desproporcionais dos

preços dos bens e serviços, da taxa de câmbio e da taxa de juros, ratificadas pelas políticas

econômicas implementadas, comparativamente às variações no valor nominal dos salários".

(ibid)

Da mesma forma, Jorge Mattoso se mostrou pessimista com relação ao êxito das

políticas públicas destinadas ao mercado de trabalho, para a década de 1990, afirmando

tratar-se, meramente, de políticas compensatórias e adaptativas, propostas inclusive pela

Organização Intemacional do Trabalho - OIT, e governos, que

... só poderiam assegurar efeitos significativos e duradouros sobre o mercado de
trabalho e as sociedades contemporâneas se fossem acompanhadas de políticas
públicas reguladoras, inclusive internacionais, em um contexto de crescimento
econômico menos medíocre. (Mattoso, 1996) 3

Segundo esse autor, o mundo do trabalho vive uma "desordem", decorrente da

ruptura com as estruturas e formas organizadas do capitalismo do Pós-Guerra, em que as

economias nacionais dependiam de um Estado regulador voltado para o bem-estar social. A

desordem do mundo do trabalho é decorrente, portanto, de uma crise que abala as estruturas

do próprio capitalismo organizado, conseqüência das mudanças estruturais, tecnológicas,

produtivas e organizacionais, o que ele designou de "Terceira Revolução Industrial?", e que

tem como principais resultados, em termos gerais, o aumento do desemprego e a redução

do emprego industrial, o crescimento dos serviços e de novas formas contingenciais ou

precárias de emprego, remuneração e relações de trabalho, e a insegurança do trabalho.

3 Em sua reunião de Cúpula Social, realizada em Copenhague, em 1995, a OIT, em Declaração assinada pelos
presentantes líderes de vários países, estabeleceu como prioridade básica das políticas econômicas e sociais

a meta do pleno emprego, produtivo e livremente escolhido, e os meios de vida sustentáveis, com a qual se
obrigaria os Estados, a partir de políticas que arrefecessem o primado do mercado, por si SÓ, insuficiente para
a obtenção de tal meta. Deveriam os estados promover o crescimento estável, de forma a incluir o pobre e o
esernpregado, removendo distorções que os discriminem, e investir em capital humano. (Organização

Internacional do Trabalho, 1997)
~ A Terceira Revolução Industrial, segundo Jorge Mattoso, refere-se ao novo padrão tecnológico que
caracteriza o novo paradigma industrial, definido pela nova capacidade de programação do processo de
automação, através da crescente substituição da eletromecânica pela eletrônica. Tal padrão tecnológico serve
11 orientação, modernização e estratégia das grandes empresas industriais, no contexto da internacionalização
produtiva e fmanceira, em direção a formas multiindustriais, cooperativas e com perfil tecnológico dinâmico,
redimensionando a própria organização produtiva e administrativa empresarial, além de reduzir e transformar
a capacidade de intervenção política e macroeconômica dos Estados nacionais. (Mattoso, 1995, p. 55)
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No caso do Brasil, os efeitos deletérios no mercado de trabalho, a partir da inserção

dependente da política econômica, no início da década de 1990, sob o governo Collor, à

nova ordem internacional e de competitividade, e perpetuada em governos posteriores.i

são, mais especificamente: redução do peso do emprego industrial, ampliação da economia

informal, expansão da pobreza, precarização do mercado de trabalho, sobretudo quanto à

elevação do número de trabalhadores sem contrato de trabalho e exclusão social.

A novidade que caracterizou o problema do emprego, precarização e exclusão social

no mercado de trabalho no Brasil, no início da década de 1990, foi decorrente da

deflagração de um amplo processo de reestruturação na esfera produtiva que,

diferentemente da década de 1980, não mais recuperaria, em épocas de retomada do

desenvolvimento econômico, determinados padrões tradicionais do trabalho. Exemplifica

isso, o fato de que o desemprego no Brasil é uma realidade mesmo com taxas inflacionárias

baixas, estabilização da economia e momentos de relativo crescimento econômico. Tal

processo de reestruturação produtiva foi auspiciado por uma nova orientação da política

econômica, sob a modernização, de forma a possibilitar uma maior competitividade da

economia brasileira no plano internacional.

A política econômica, na década de 1990, se orientou, dentre outros itens, pela

abertura comercial, a privatização das estatais e a estabilização de preços (controle da

inflação), requisitos para um aumento da competição da economia brasileira. No que

conceme à política comercial, mais especificamente, deu-se a redução das tarifas

alfandegárias e os controles administrativos das importações, a fim de elevar a

competitividade internacional e o controle da inflação; a valorização da moeda nacional e

elevação das taxas de juros; a desregulamentação das formas negociadas e a subordinação

aos fluxos de capital internacional especulativo, com conseqüências deletérias no emprego

industrial, sobretudo quanto à sua diminuição estrutural e redução de postos de trabalho,

bem como a. não mais inclusão de trabalhadores quando dos momentos de recuperação

produtiva. Contribuiu igualmente para isso a inexistência de investimentos públicos em

Ressalvado o arrclccirncnto de tal orientação por ocasião das "Câmaras Setoriais", enquanto formas de
negociação c regulação tripartites - governo, empresários e trabalhadores, durante o governo Itamar Franco,
que representou, de certa forma, uma tentativa reconhecida de democratização da política econômica, bem
como das relações sociais de trabalho.
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infra-estrutura econômica e social, e de financiamento para setores da economia, a ausência

de mecanismos em prol da produtividade industrial e de desenvolvimento mais duradouro.

No que concerne à esfera privada propriamente dita, no caso, as empresas, deixadas

a sua própria sorte pela reestruturação do aparelho de Estado, o que implicou na sua relativa

diminuição e afastamento de áreas da economia, passaram a se reorganizar por uma nova

racionalidade produtiva, gerencial e organizacional, de forma a participar da nova ordem

competitiva e de desregulação, o que implicou na adoção de determinados processos de

organização da produção tais como terceirização, flexibilização, programas de qualidade,

etc.

Se a nova cultura organizacional e produtiva das empresas as fez sobreviverem nos

momentos de crise ou de acirrada competitividade, o que não foi exatamente o caso no

Brasil, muitas delas sucumbindo por ocasião da estagnação da economia, sobretudo durante

o governo Collor, o fato é que determinou, juntamente com a política econômica vigente, o

nào mais crescimento do emprego assalariado formal, no período. Tomou-se uma cultura

empresarial e administrativa de sobrevivência e de continuidade dos negócios as empresas

e desenvolverem, cada vez mais, com menos trabalhadores, significando isso uma redução

de custos da produção a ser atingida ao longo do tempo, contribuindo, tal comportamento,

para a diminuição do quantitativo do emprego e de recolocação, em outras palavras, um

esemprego alto e duradouro. Cresceu, por outro lado, a subcontratação, como forma

ubstituta da contratação direta, contribuindo mais ainda para a insegurança e precarização

do trabalho.

O Brasil chega ao final da década de 1990 com a situação concernente ao problema

do emprego mais agravada, ainda, em função da crise financeira na Ásia. no início de 1999

crise cambial), sentindo-se, o governo, obrigado à medida de ajustes a fim de satisfazer os

mpromissos que fizera com o Fundo Monetário Internacional, quanto à obtenção de um

uperávit primário e maior rigor fiscal, do que resultou um "pacote econômico" avesso aos

interesses das classes trabalhadoras e da sociedade, como um todo, constando de aumento

da alíquota da CPMF de 0,20 % para 0,38%, aumento dos pagamentos da Previdência

ocial pelos servidores públicos, a introdução dos pagamentos da Previdência Social pelos

ervidores públicos aposentados e os cortes em programas sociais - inclusive na

istribuição de cestas básicas para a população carente. (posthuma, 1999)
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o corolário de toda essa transformação no mundo do trabalho é o agravamento da

~....clusão social, que obrigará governos, trabalhadores e empresários, além de outros

segmentos da população, à revisão das políticas públicas quanto ao emprego, o mercado de

:rabalho e o próprio desenvolvimento. 6

A despeito de os indicadores de desemprego serem menores no Brasil, quando

comparados com os dos países avançados, o fato é que a desproporção de proteção ao

balhador desempregado, através do seguro-desemprego, em países como o Brasil, é

consideravelmente menor, em relação àqueles, sendo isso, igualmente, uma realidade para

om trabalhador informal e precarizado, excluído não só da proteção social, como também

•..•0 incentivo e legalização dessa forma de trabalho.

Uma realidade que se torna cada vez mais visível refere-se aos segmentos sociais

rormados pelas categorias gênero e raça que, segundo pesquisa realizada por Maria Elena

'alenzuela, constatou-se no mercado de trabalho, no Brasil, a discriminação de mulheres e

....gros com relação não somente à inserção no emprego, mas o lugar ocupado no interior da

_6tribuição de riqueza, a mobilidade ocupacional e o nível dos salários, em todos esses

os sendo visivelmente mais precarizados quando desses grupos sociais. (Valenzuela,

999)

Sobre o trabalho feminino, mais especificamente, Lavinas destaca o seguinte

doxo: ao mesmo tempo em que as mulheres parecem estar se beneficiando mais do que

- homens das oportunidades de emprego existentes, tal fato se insere dentro de um

ontexto de maior precarização, ou seja, "menos promissor, mais instável e mais

esprotegido". A referida pesquisa constatou que houve um aumento do crescimento do

emprego feminino, pelo menos nos 1O anos que compreendem o período 1985 - 1995,

Pode-se sintetizar o sistema público de emprego brasileiro, no período abordado, nos
rogramas principais: recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, originários das
ontribuições para o Programa de integração Social (PIS) e do Programa de Apoio ao
ervidor Público (PASEP), destinados da seguinte forma: 60 % para o Sistema Nacional de

Emprego ( SINE), o Programa de Geração de Emprego e Renda (pROGER), o Programa
'acional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (pRONAF), o pagamento do seguro-
esemprego, despesas operacionais e para o abono salarial; e 40 % destinado ao

financiamento de programas de desenvolvimento econômico e iniciativas de apoio à
:=>eraçãode emprego e formação profissional via BNDES. Registre-se, ainda, a existência
o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, que
tabelece as condições de implementação dos recursos e políticas como, por exemplo, a

criação das Comissões de Emprego, nos estados e municípios, a partir de 1995.
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quando comparado com o trabalho masculino, em meio à diminuição do crescimento do

emprego no mesmo período. (Lavinas, 1999)

Da mesma forma, pode-se distinguir diferenças que redundam em discriminação

confundida com competências e atributos pessoais, entre os segmentos dos jovens, sendo a

clusão do mercado de trabalho mais agravante para com os de idade entre 15 e 17, do que

os de idade entre 18 e 24, razão de na campanha às eleições presidenciais de 2002, vários

candidatos prometerem ações voltadas para o "primeiro emprego", destinado àqueles com

nível instrucional ou escolaridade mais baixo, com idade avançada, dentre outros, que vêem

feridos os seus direitos de cidadania e inclusão social.

No Quadro 01, abaixo, algumas das principais características do mercado de

Trabalho no Brasil, em função das mudanças estruturais ocorridas, ao longo da década de

1990.

Quadro 01
Principais Características do Mercado de Trabalho no Brasil, na Década de 1990.

II
1 Limitação do setor moderno produtivo quanto à capacidade para gerar novos

" empregos;
:1

2 Incapacidade do setor produtivo moderno de recuperar empregos perdidos, mesmo
quando do momento de recuperação e estabilização da economia, como por
exemplo, a partir do Plano Real;

3 Aumento do desemprego aberto, embora que ainda em taxas menores quando
comparado com as taxas dos países desenvolvidos;

I 4 Diminuição do quantitativo de empregos e de postos de trabalho, sobretudo no
setor formal;

~

5 Deslocamento da absorção de trabalhadores do setor industrial para os setores do
comércio e serviços;

I 6 Indice relativamente baixo do desemprego aberto (quando comparado com os~
índices internacionais), dado o crescimento do emprego informal, como alternativa.

~ Aumento da precariedade e insegurança do trabalho, em função do aumento doI

emprego informal;

8 Exclusão social de vários segmentos da população, cuja situação de agravamento é
ainda maior: desempregados por longo período, os adultos, analfabetos, jovens
mulheres e grupos sociais discriminados;

9 Crescimento do emprego feminino, comparativamente às tendências históricas, em
meio à diminuição do crescimento do emprego e, paradoxalmente, o aumento do
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desemprego feminino, ultrapassando os níveis de desemprego verificado entre os
homens.

10 Diminuição da jornada de trabalho

11 Altas taxas de rotatividade no trabalho;

12 Heterogeneidade do mercado de trabalho no que concerne às situações de emprego
e ocupações (questão regional, diversidade de ocupações e formas de trabalho, etc).

Abaixo, duas tabelas: uma (Tabela 01), contendo indicadores concernentes às

udanças no emprego, em relação ao crescimento econômico, enquanto que, na segunda

Tabela 02), dados concernentes ao emprego (formal) por ramos de atividades econômicas,

ambas referentes à década de 1990, no Brasil.

Tabela 01
rescimento Econômico, Desemprego e Mudanças no Emprego Formal e Informal no

Brasil (1990-98)

Indicadores (%) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

**

PIB -4,7 0,1 -1,1 4,5 5,8 3,9 3,1 3,5 2,8

Desemprego 4,3 4,8 4,9 5,4 5,1 4,6 5,4 5,7 8,5

aberto

Desemprego

segmentado

Homens - 4,8 5,7 5,1 4,8 4,6 5,3 5,5 7,9

Mulheres - 4,9 6,2 5,6 5,3 4,9 6,5 6,3 9,3

Jovens entre 15 e - 11,6 14,4 12,2 11,9 11,0 13,0 14,3 18,8

17 anos

Jovens entre 18 e - 9,1 11,2 10,3 9,6 9,3 10,5 11,4 14,3

_4 anos "

Emprego Setor 48,0 46,8 45,7 44,5 43,5 42,4 40,7 39,6 -
Formal

Setor Público 11,0 10,7 10,4 9,7 9,7 9,6 9,6 9,3 -
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IEmpresas 36,9 36,1 35,2 34,8 33,8 32,8 31,1 30,3 -

Privadas

Emprego Setor 52,0 53,2 54,3 55,5 56,5 57,6 59,3 60,4 -

Informal

Conta própria 21,0 21,7 22,5 21,9 22,4 23,0 23,8 24,3 -

Serviço 7,7 7,7 7,8 8,9 9,2 9,4 9,5 9,8 -

Doméstico

Sem Carteira 23,3 23,8 24,0 24,7 25,0 25,2 26,0 26,3 -

Fontes: OIT (19988 e 1998c); IBGE (1998)
* Todos os dados referentes à taxa de desemprego em 1998 são acumulados até o terceiro
trimestre.

** Dados estimados

Tabela 02
Desempenho do Emprego Formal, Segundo Ramos de Atividade Econômica,

no Brasil=- 1980-96

Anos Total Industria de Construção Comércio Outros
I Transformação Civil
J

lnd. Varo Ind. Varo Ind. Var. Ind. Varo Ind. Varo

% % % % %

I 1980 100,0 - 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 -

I 1981 97,1 -2,9 90,2 -9,8 98,3 -1,7 95,1 -4,9 100,8 0,8

I 1982 97,8 0,7 89,7 -0,6 89,9 -8,5 84,0 -11,6 107,2 6,3

I 1983 94,0 -3,9 83,5 -6,8 62,1 -30,9 89,5 6,5 106,1 -1,0

I 1984 97,6 3,7 88,3 5,7 59,7 -3,9 88,4 -1,2 111,5 5,0
, 1985 103,6 5,8 96,2 9,0 63,8 7,0 91,7 3,7 116,9 4,9

I 1986 108,6 5,3 106,8 11,0 69,2 8,3 95,4 4,1 120,4 3,0

I 1987 108,0 -0,5 102,5 -4,1 63,0 -8,9 92,4 -3,2 123,4 2,5

~
1988 109,5 1,3 102,1 -0,4 65,0 3,2 92,2 -0,2 126,1 2,2

I 1989 111,3 1,7 106,0 3,8 59,2 -9,0 94,1 2,0 128,3 1,7

1990 104,2 -6,4 93,5 -11,8 49,8 -15,9 56,9 -7,6 124,2 -3,2
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I 1991 100,4 -3,7 87,3 -6,6 46,9 -5,8 80,3 -7,6 122,1 -1,7

I 1992 95,3 -5,0 80,7 -7,5 40,3 -14,1 74,0 -7,9 118,5 -3,0

1993 96,0 0,7 81,3 0,7 39,5 -1,9 75,3 1,9 119,2 0,6

1994 97,2 1,2 82,6 1,6 38,9 -1,6 77,1 2,3 120,6 1,1

1995 95,5 -1,7 78,9 -4,5 37,7 -3,0 76,7 -0,5 119,4 -1,0

1996 94,3 -1,2 76,9 -2,5 37,1 -1,5 76,4 -0,4 116,4 -2,5

Fonte: RAlS (1980-1992); Lei no. 4.923/65 (1992-1996)

2.3 "Estado" e "Sociedade Civil" como Categorias Sociológicas

Consideradas as diversas vezes em que os termos "Estado", enquanto concemente

mais especificamente à esfera política-administrativa, delimitada, em suas ações sociais,

pelas políticas públicas, e "Sociedade Civil", referindo-se ao conjunto das entidades

organizadas no interior da sociedade, atuando, sobretudo, em resposta a essas políticas,

aparecem nesse trabalho, importa que os delimitemos, enquanto categorias sociológicas, a

fim de corroborarem com a análise e compreensão que ora imprimimos.

Trata-se muito mais da problematização a que os referidos termos mcorrem,

partindo-se de uma relativa "dicotomia", fundamentada, segundo Noberto Bobbio, na

distinção principal que opõe, de um lado, a noção de "esfera pública", com esta, suas

derivadas ("direito público", "sociedade de desiguais", "estado civil", "primado da lei" e

"esfera política"), e, de outro, a noção de "esfera privada", com esta, suas derivadas

(direito privado", "sociedade de iguais", "estado de natureza", "primado do contrato" e

"esfera econômica"), tão comum à tradição do pensamento ocidental, sobretudo a partir da

filosofia clássica do Direito (grega e romana), seguida do pensamento político moderno,

destacando-se, mais especificamente, a tradição jusnaturalista e aristotélica.

Remonta ao pensamento aristotélico a tradição que identificava o Estado a alguma

forma de sociedade, no caso, à comunidade política (koinonéia politiké), de caráter natural,

representada pela própria "cidade", em oposição e/ou em nível de superioridade, em relação

a "família", esta representando os interesses econômicos e individuais, propriamente dito.

Foi esta identificação que, ao longo da história, tardou, segundo Bobbio, em se diferenciar

o sistema social, no seu todo, das instituições políticas.
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A tradição jusnaturalista, que teve Hobbes como um dos precursores, substituiu a

"família" pelo "estado de natureza" isocietas naturalisi, formada de indivíduos livres e

iguais, como a antítese do Estado tsocietas civilis), constituída por indivíduos que decidem

sair do estado de natureza mediante acordo - uma sociedade instituída ou artificial.

Com o advento do mundo moderno, sobretudo a partir do pensamento político de

Maquiavel, no qual o Estado, ao exercer dominação sobre a sociedade civil, não poderia

mais se identificar com ela, a contraposição entre "sociedade civil" e "Estado" se redundará

numa diferenciação que deflagrará um importante e frutífero debate na literatura

especializada.

Foi o aprimoramento das relações produtivas e de mercado, no mundo moderno,

que reavivou a distinção entre público e privado, ainda que problematizadas em termos de

sua nova reconfiguração e relativização quanto à intensidade dicotômica, sobretudo a partir

do nascimento da economia política, o que desembocará no redimensionamento da

discussão em torno das diferenças entre "sociedade civil" e "Estado". As relações

econômicas ocuparão o lugar que, outrora, era exclusivamente ocupado pela "Família",

pela "Propriedade", pelo "Contrato", como representativos da esfera privada, na tradição

antiga, ainda que estas permaneçam, de onde inferimos a crítica e análise marxiana da

economia moderna e da propriedade privada dos meios de produção.

Deve-se sobretudo a Marx, seguindo, de certa forma, a tradição hegeliana, o

reconhecimento da vinculação das relações econômicas no âmbito da esfera privada,

portanto, da "infraestrutura", enquanto que as lutas políticas elevadas dessa infraestrutura

social tomam-se representativas da esfera pública, no âmbito do Estado, num momento,

portanto, superestrutural, onde se estabelece igualmente o direito que é essencialmente

"direito burguês".

Portanto, é na tradição hegeliana-marxiana que se deve buscar as origens da

utilização do termo "sociedade civil" às relações sociais distintas das pertencentes à esfera

das relações políticas, ou seja, no âmbito do Estado, ressalvadas a utilização, de certa forma

reducionista de Marx, em relação à compreensão de "sociedade civil" em Hegel.

Foi o próprio Marx, no prefácio à Para a Crítica da Economia Política, que

reconhecera fundamentar-se em Hegel para chegar à conclusão quanto à fundamentação

sobre bases materiais de existência das instituições políticas e jurídicas, cujo conjunto faz

PE-RGAMUM
BCH/UFC
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parte do que Hegel denominou de "sociedade civil", seguindo a tradição jusnaturalista, por

Marx alterada. É nesse sentido, que se afirmam o "reducionismo" marxiano, ou seja, pelo

fato de Marx ter compreendido por sociedade civil o espaço delimitado pelas relações

econômicas, que constituem a base da moderna sociedade capitalista, separada do conjunto

das instituições políticas e jurídicas pertencentes à esfera do Estado. Portanto, para Marx,

sociedade civil "passa a significar o conjunto das relações interindividuais que estão fora ou

antes do Estado, exaurindo deste modo a compreensão da esfera pré-estatal (estado de

natureza ou sociedade natural, segundo os jusnaturalistas) distinta e separada da esfera do

Estado." (Bobbio, 1987, p. 38)

O reducionismo marxiano se deve, segundo Bobbio, ao fato de que em Hegel, a

compreensão de "sociedade civil", ao invés de se opor, propriamente, ao Estado, constitui

um momento deste, parte do movimento de totalidade que encontrará no próprio Estado sua

finalidade objetiva, devendo a separação entre estas distintas esferas ser compreendida

apenas no sentido do movimento do desenvolvimento do espírito objetivo que se manifesta

na história.

A distinção hegeliana entre "sociedade civil" e "Estado", no mundo moderno,

parece bem mais tênue, ainda, quando a primeira (sociedade civil) constituindo o primeiro

momento de formação do Estado (o Estado jurídico-administrativo), responsável pela

regulação das relações externas, enquanto que o Estado propriamente dito, constitui o

momento "ético-político" de unificação do indivíduo à totalidade de que faz parte, dando-

nos a entender tratar-se de dois modos de ser do Estado: o primeiro, correspondendo à

noção de "sociedade civil" (Estado inferior), operando no campo dos poderes jurídicos e

administrativos, responsável por prover a utilidade comum, intervindo na fiscalização dos

costumes, na distribuição do trabalho, na educação, ajuda aos pobres, enfim, o Estado que

provê o bem-estar externo de seus súditos; o segundo (Estado Superior), no campo dos

poderes constitucionais (monárquico, legislativo, executivo), responsável por dirimir os

conflitos de interesses e por reprimir as ameaças ao direito estabelecido. (Bobbio, 1997, p.

43)

De resto, que a sociedade civil é no sistema hegeliano uma figura histórica é um
fato por diversas vezes reconhecido pelo próprio Hegel, especialmente onde ele
afirma que os Estados antigos - tanto aqueles despóticos do Oriente imóvel como
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aqueles das cidades gregas - não continham em seu seio uma sociedade civil e
que "a descoberta da sociedade civil pertence ao mundo moderno" (ibid)

A resposta de Gramsci à referida problemática foi inovadora, tendo elevado a noção

de "sociedade civil", ao momento superestrutural, em linguagem marxiana, portanto.

separada da base material, embora que associada a uma nova forma de dominação,

denominada de hegemônica, pertencente à esfera da ideologia, distinta do poder político,

mantendo, em última instância, a separação entre "sociedade civil" e "Estado".

Se, por um lado, à noção de sociedade civil em Gramsci se confere certa

determinação quanto ao aspecto de domínio hegemônico no seio da superestrutura, o que

não se aplica muito aos casos analisados nesse trabalho, quando da atuação e avaliação das

entidades representativas da sociedade organizadas perante as políticas públicas

educacionais no Estado do Ceará, como passaremos a desenvolver, por outro, preserva sua

posição de contra-partida cultural ao poder de Estado, no que conceme às políticas

educacionais, reduzindo o Estado ao poder meramente em termos de funcionamento dos

aparatos coercitivos, não consensuais e não ideológicos.

Só em muito pouco que podemos atribuir aos movimentos sociais, delimitados pela

atuação e avaliação das diversas entidades representativas da sociedade organizada, em

matéria educacional, os aspectos em tomo dos quais a noção de "sociedade civil" em

Gramsci se sustenta, o mesmo acontecendo em relação à "sociedade política",

correspondendo ao aparelho de Estado e à função coercitiva.

Bobbio ressalta a dificuldade na literatura especializada de significar "sociedade

civil" de forma autônoma ou "positiva", isto é, sem que se recorra à subtração daquilo que

pertence à noção de Estado enquanto esfera política. É assim que as principais noções de

"sociedade civil" assumiram alguma forma de comparação exc\udente com a noção de

"Estado", podendo ser agrupadas pelo grau de diferenciação em "Pré-Estatal", "Anti-

Estatal" ou "Pós-Estatal,,7

o primeiro caso (Pré-Estatal), refere-se às formas de associação formadas pelos indivíduos entre si para a
satisfação de seus interesses, às quais o Estado se sobrepõe para regulamentá-Ias, mas sem jamais vetar-lhes
ou impedir seu desenvolvimento e renovação; no segundo caso (Anti-Estatal), indicando o lugar onde se
manifestam todas as instâncias de modificação das relações de dominação, servindo os diversos grupos da

ciedade civil de contra-poderes na luta pela emancipação do poder político; no terceiro caso (Pós-Estatal),
"sociedade civil" significa o ideal de uma sociedade sem Estado, que se originará da dissolução do poder
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Boaventura dos Santos, da mesma forma, ressalta três objeções diante das quais se

depara a crítica da distinção Estado/Sociedade civil, e suas devidas implicações: primeira, o

momento atual em que "a sociedade civil parece estar, em toda parte, a reemergir do julgo

do Estado e a autonornizar-se em relação a ele, capacitando-se para o desempenho de

funções que antes estavam cofiadas ao Estado". Aqui vale o cuidado em observar que por

traz do "núcleo genuíno" dos valores do comunitarismo, organização autônoma dos

interesses particulares dos modos de vida que caracterizam a reemergência da sociedade

civil, reaparecem novas formas de autoritarismo, como se pode depreender do

reajustamento estrutural das funções do Estado, mais autoritário quanto às classes operárias

e "mais diligente quanto ao atendimento das exigências rnacro-econômicas da acumulação

de capital".

Segunda, a dificuldade, ou a quase impossibilidade de logicamente se encontrar uma

alternativa conceitual, que ultrapasse a mera crítica do dualismo, como o próprio

Boaventura dos Santos o fizera. Aqui, o autor ressalta as implicações em termos de poder,

ao afirmar que o dualismo favorece a uma concepção homogênea e bem definida de poder

(poder político-jurídico), atribuindo-lhe um lugar específico e exclusivo de seu exercício -

o Estado;

Terceira, o perigo político de supressão da dicotomia no contexto das sociedades

CIVIS fracas, pouco autônomas, o que poderia reforçar esse quadro. Aqui, finalmente, é

enfocado o problema do poder, cuja natureza política não consiste num único e exclusivo

atributo de uma determinada forma de poder, distinguindo quatro "espaços estruturais"

doméstico, da produção, da cidadania e mundial) correspondentes a vários "componentes

elementares" (unidade de prática social, forma institucional, mecanismo de poder, forma de

direito e modo de racionalidade), de onde se pode avaliar as implicações do dualismo nas

sociedades periféricas e pouco autônomas. (Santos, 1997, p. 123).

Em suma, pode-se depreender que a tradição concemente à significação dos termos

"sociedade civil" e "Estado" encontrou sempre a tendência a um dualismo, ressalvadas as

tentativa posteriores de sua superação e/ou relativização, quer. mediante a releitura de

autores clássicos, como é o caso da releitura que Boaventura faz de Hegel, ao afirmar que o

político, equivalendo ao que Gramsci descreveu como "reabsorção da sociedade política pela sociedade civil"
OBobbio, J987,p. 34)
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dualismo é meramente aparente, quer por introduzir novas reflexões teóricas. Tal fato não

se deu sem que acarretasse prejuízos para a própria democracia, em função de se concentrar

no poder político a tônica quanto à determinação das ações sociais, sobretudo aquelas

concementes às políticas públicas, a cargo do Estado e de seu aparato burocrático e

planificador.

Creio que a dicotomia economia/política tornou estas duas imagens
incomparáveis e incomensuráveis. Separou-as de tal forma que a configuração
política das relações sociais, onde se condensava o progresso civilizacional,
deixou de poder ser o modelo da configuração econômica das relações sociais.
Confinando à esfera pública, o ideal democrático ficou neutralizado ou
profundamente limitado no seu potencial emancipador. Convergentemente, a
conversão da esfera pública na sede exclusiva do direito e da política
desempenhou uma função legitimadora fundamental ao encobrir o fato de o
direito e de a política do Estado democrático só poderem funcionar como parte
duma configuração política e jurídica mais ampla, onde estão incluídas outras
formas antidemocráticas de direito e de política. (Santos, 1997, p. 122)

Sobra a tarefa de se enfrentar o desafio com relação a uma compreensão da

sociedade civil, de forma positiva, categorizando os vários sujeitos que a compõem,

traçando igualmente os espaços e modos de sua atuação frente às iniciativas públicas do

próprio Estado e o ideal de democratização.

Mais dificil dar uma definição positiva de "sociedade civil", pois se trata de fazer
um repertório de tudo aquilo que foi desordenadamente empregado pela
exigência de circunscrever o âmbito do Estado. (... )
Numa primeira aproximação pode-se dizer que a sociedade civil é o lugar onde
surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos,
religiosos, que as instituições estatais têm o dever de resolver ou através da
mediação ou através da repressão. Sujeitos desses conflitos e portanto da
sociedade civil exatamente enquanto contraposta ao Estado são as classes sociais,
ou mais amplamente os grupos, os movimentos, as associações, as organizações
que as representam ou se declaram seus representantes; ao lado das organizações
de classe, os grupos de interesse, as associações de vários gêneros com fins
sociais, e indiretamente políticos, os movimentos de emancipação de grupos
étnicos, de defesa dos direitos civis, de libertação da mulher, os movimentos de
jovens, etc. (Bobbio, 1987, p. 36)

Foi nesse sentido que selecionamos um grupo do que estamos designando de

"entidades representativas da sociedade civil", de dificil categorização teórica, em função
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de constituírem uma heterogeneidade de características, algumas destas peculiares a um, ou

pouco mais, de uma dessas entidades razão pela qual designá-Ias de "movimentos sociais' .

tornaria o empreendimento quase que impossível quanto a obtenção de um consenso ainda

que relativo e precário, pelo menos se considerarmos a problemática concernente à

teorização e categorização dos movimentos sociais, conforme tratada metodologicamente

por Maria da Glória Gohn.!!

As entidades selecionadas para este trabalho, sejam de classe, de defesa da

cidadania, no sentido mais amplo, ou ainda, de defesa de interesses corporativos

específicos, seguiram o critério de legitimação e reconhecimento social que gozam

enquanto defensoras ou reivindicadoras dos direitos educacionais, algumas delas com

repercussão nacional, e por exercerem, de certa forma, embora que de diferentes maneiras,

um papel crítico ou de participação e/ou execução "vigilante" da referida política.

Alguns aspectos metodológicos e de constatação devem ser considerados: ainda que

pese sobre cada uma das respectivas entidades uma postura crítica, reflexiva ou de mera

participação e/ou execução "vigilante" em relação à política educacional abordada, o

conjunto dessas entidades não se constitui, de forma alguma, num grupo homogêneo, se

diversificando, no que concerne à crítica e atuação, tanto em termos de intensidade como

qualitativos, além dos aspectos particulares que cada uma enfoca, somados os interesses de

classe, categoria ou grupo, como explicitaremos.

A opção pelas entidades escolhidas deve-se a uma série de fatores desde as

indicações espontâneas por parte de orientadores, entrevistados, especialistas, dentre outros,

que foram surgindo à medida que se adentrava a fase de campo da pesquisa, gozando, cada

uma dessas entidades, uma legitimidade social, enquanto representativa de importantes

A autora discute uma proposta teórico-metodológica para a análise dos movimentos
sociais na América Latina a partir dos seguintes elementos gerais a serem considerados,
levando-se em conta que dentro de cada um destes, diversas outras subdivisões são
possíveis: l.Como entendê-los (os movimentos sociais) teoricamente. Qual a concepção
que se tem do que seja um movimento social. Por que é importante estuda-Ias; 2. Como
analisá-Ias. Quais elementos devem ser considerados, quais devem ser selecionados; c)
Quais as fases de desenvolvimento dos movimentos sociais e quais as etapas necessárias
para uma investigação; e 4. Quais as principais formas de manifestações coletivas
designadas como movimentos sociais na América Latina e como se expressam. Que
categoria e tipos criaram. (GOHN, 1997)
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segmentos SOCIaiS,até a escolha do pesquisador, mediante critérios metodológicos

estabelecidos previamente.

Um dos critérios foi o fato de tais entidades atuarem, de uma forma ou de outra,

com diferentes níveis de proporção, junto à realidade escolar, trazendo-a para o campo do

debate, quer político quer acadêmico predominantemente, mas sempre vinculado ao

universo das políticas educacionais, bem como da realidade escolar, servindo muitas vezes

como mediadora das lutas populares junto às classes políticas e ao poder público, no que se

refere aos direitos e reivindicações educacionais, como instância de avaliação, pesquisa e

debates.

2,4 Formação, Desenvolvimento e Reforma do Estado no Brasil

Formação do Estado Brasileiro - (Síntese Histórico-Sociológica)

o Estado, enquanto instância político-govemamental," relativamente autônomo. tem

sua principal significação sócio-histórica no Brasil quando da tarefa de comandar e

coordenar o desenvolvimento do País, puxado sobretudo pelo processo de modernização

econômica, que caracterizou, num primeiro momento o contexto das relações comerciais, e,

em seguida, a industrialização propriamente dita, bem como a nova configuração das

relações sociais, nos planos internos e externos, decorrente da autonomia política.

Ainda que se possa remontar a uma fase pré-industrial as origens do Estado

Brasileiro, enquanto instância político-governamental, intervindo e administrando as

relações comerciais, foi a opção deliberativa pela industrialização que demandou a

reestruturação do Estado republicano, nos moldes semelhantes ao que temos, hoje, tendo

9 Referir-se ao Estado enquanto uma instância política é de tradição recente na Sociologia e Ciência Política,
encontrando em Karl Max uma justificativa teórica. Este autor, ao distinguir fi existência de uma super-
estrutura social - de caráter político e jurídico - elevada da base econômica da sociedade, sendo o Estado não
portador da representação dos interesses universais (da sociedade, como um todo), mas de classe, confere às
instâncias política e econômica (base da sociedade) existências relativamente autônomas. De certa forma,
como podemos depreender de Boaventura de Sousa Santos, tal distinção - entre Estado e Sociedade
(sociedade civil) aparece também em Hegel, só que "invertida", tendo em vista em Hegel ser o Estado o
guardião dos interesses unificados, a idéia ou a razão universal, a plena consciência moral, contra os
interesses particulares e individualizados da sociedade civil, representado sobretudo pela Família,
constituindo-se um momento do movimento universal que encontra seu ápice no próprio Estado. (Santos,
1997, p. 120)
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sido essa opção a saída para as crises pelas quais passava a economia agro-exportadora, e

que sinalizava a autonomia econômica, de certa forma, desejada ainda no século XIX. 10

A autonomia brasileira, bem como a própria República, segundo vários autores,ll

não se deram através de uma ruptura radical com a antiga ordem social, política e

econômica, enraizada nas relações senhoriais, patrimonialismo, escravidão e segregação de

grande parte da sociedade, na condução histórica do País, mas de modo a re-inserir e

perpetuar uma porção significativa desses elementos culturais, que nos ajudam a entender

mais tarde o significado das políticas públicas, bem como a própria cultura política do

Estado.

A chamada "Revolução Burguesa", no País, que compreendeu, segundo Florestan

Fernandes, o processo de modernização que atravessava a sociedade brasileira no último

quartel do século XIX e as primeiras décadas do século seguinte, caracterizado pelo

surgimento do mercado interno, e de uma nova classe social dominante - o Burguês -

representado pelo "Fazendeiro de Café", bem como a introdução de novas relações de

dominação capitalistas, a despeito de introduzir tais elementos novos, não rompeu

estruturalmente as relações de dependência, quer no plano externo, com o capitalismo

internacional, quer no plano interno, entre as classes sociais. Tal processo histórico foi

comandado pelo Estado, nacional e politicamente autônomo, embora que controlado pelas

novas elites locais, e subordinado ao capitalismo mundial. (Fernandes, 1974, p. 86)

lU Foram muitas as tentativas de industrialização no Brasil, já desde o século XVIII, mas que eram abortadas.
evitando-se tomarem a opção econômica predominante, quando da política econômica e expansionista inglesa
que detinha o quase monopólio da produção manufatureira, bem como da hegemonia comercial, ficando
países como o Brasil e as antigas colônias, relegados à ideologia das vantagens comparativas.

1 Para Lincoln de Abreu Penna, a República Brasileira não foi instituida nos moldes revolucionários a
exemplo do que OCOITeuna França, ou seja, carregando o repúdio ao Regime Monárquico. Este, se encontrava
desgastado quanto às reivindicações das elites brasileiras, sobretudo os militares, políticos, parlamentares e
intelectuais, que nem se intimidaram quando da defesa pública do novo Regime, ainda no Império. Da mesma
forma, a República Brasileira não carregou o ideário utópico e ideológico do movimento tradicional,
sobretudo quanto à implantação de uma sociedade "que incorporasse a igualdade à liberdade política"; antes
se ajustou, de forma pragmática, ao contexto nacional, de exclusão social advindo do passado colonial, de
base escravista. Tomou-se muito mais uma conveniência política que uma proposta social, não sendo
instituída pelos que, de fato, (os autênticos intérpretes do ideário republicano) carregavam em seus discursos o
entusiasmo e a consciência das significações de tal ideário; antes, por urna ala importante do exército e da
marinha num movimento golpista que o autor denominou de "insólito". Estabelecida a República, e a ela
aderido um número grande de adesões, o corolário disso foi o "reencontro de' antigas vertentes das mesmas
elites govemantes da época do Império", provocando uma sensação de intranqüilidade diante do imperativo
de conciliar diferentes e crescentes interesses que, a partir de então, passaram a surgir, sendo essa a primeira
crise da República Brasileira. (Penna, 1999, pp. 29-53)
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A transição para a nova ordem burguesa, de acordo com Fernando Henrique

Cardoso, que reorganizou as relações de dependência com os novos centros hegemônicos

mundiais, não se realizou somente em termos do sistema produtivo, e, consequentemente, a

obtenção dos fins econômicos a que aspiram os grupos e classes que controlavam a

produção para a exportação. Antes, demandou uma base de alianças políticas envolvendo

diversos setores sociais e econômicos tradicionais, assegurando ao grupo que mantinha

relações com o exterior (com o mercado internacional e com os estados nacionais dos

países centrais, diga-se) um mínimo de poder político interno que legitimasse a dominação

econômica e política, sob circunstâncias estáveis (Cardoso, 1981, p. 55).

Tendo o Brasil, ao contrário dos países centrais, o seu processo de industrialização

acontecido de forma tardia, coube ao Estado um papel e atuação diferenciados, no sentido

de propiciar as condições necessárias para seu desenvolvimento, no contexto de autonomia,

mas igualmente de heteronomia. O papel do Estado, portanto, consistia em:

Gerir a inserção desses países (de industrialização tardia - grifo nosso) no
sistema econômico mundial, articulando os interesses internos e externos às suas
fronteiras geográficas. (...)
Promover o crescimento, administrar o ciclo econômico, disciplinar a distribuição
social da riqueza e comandar a inserção mundial dos interesses nacionais, o que
outorga a este Estado uma posição decisiva na reprodução econômica, social e
política dessas sociedades. (Fiori, 1995, p. 59)

Como salientou Brum, a própria inexistência de capitais privados no país, e de

pitalistas brasileiros, favoreceram e demandaram a atuação de forma determinada, o que

significou uma centralização, por parte do Estado, no sentido de tutelar e conduzir o

. rocesso de desenvolvimento capitalista brasileiro, quadro, esse, que se configurará

sobretudo a partir da década de 1930, sob o nacional-desenvolvimentismo.f

~ Para Argerniro BIUm, "o modelo de desenvolvimento capitalista brasileiro tinha o Estado como principal
~ente indutor e foi financiado basicamente pelo Estado e pelo capital estrangeiro. O Estado desempenhou

ti papel atuando de diferentes formas: investindo diretamente na economia através das empresas estatais;
entando os investimentos privados através do planejamento; estimulando a iniciativa privada através da

_·ncessão de subsídios, crédito favorecido, reduções ou insenções fiscais, moratórias e perdão de dívidas;
r-negendo a empresa nacional contra a concorrência estrangeira; e regulando e intermediando as relações
tre capitais e trabalho". (BRUM, Argemirn J Desenvolvimento Econômico Brasileiro. 17". Ed, Petrópolis,
Z":S, 1997, p. 42(,)
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A revolução de 1930 correspondeu exatamente à vitória política dos setores e

grupos - tntelectuais, políticos, militares, etc - ligados à defesa do nacionalismo

econômico, fazendo-se necessário a reorganização do aparelho de Estado, nesse sentido, já

que praticamente inexistiam capitais privados nem estrangeiros suficientes, em decorrência

da depressão econômica de 1929. Como ressaltou Otávio Ianni, "nos anos 1930-45, o

governo brasileiro, sob Getúlio Vargas, adotou uma série de medidas econômicas e realizou

inovações institucionais que assinalaram, de modo bastante claro, uma fase nova nas

relações entre o Estado e o sistema político-econômico" (IANNI, 1996, p.26).

Tem-se, assim, uma multifacetária atuação do Estado, a um só tempo promovendo

ações de natureza política (centralização do poder, o que redundou na ditadura do Estado

Novo), administrativa (criação de uma infraestrutura tecnocrática e burocratizada, com a

adoção da técnica de planejamento), social (relacionado sobretudo com as políticas sociais)

e econômica (dentre as quais se destacam as seguintes medidas principais: utilização da

poupança interna, criando empresas estatais nos setores básicos - CSN, CHESF,

PETROBRÁS e VALE DO RIO DOCE - , direcionando os investimentos privados.

estabelecendo reservas de mercado para proteger a indústria nascente, subsídios, isenções e

incentivos fiscais, promovendo a infra-estrutura (transporte, energia, comunicações) e a

produção de matérias-prima básicas (ferro e aço, mais tarde, petróleo, petroquímica,

fertilizantes ).

Tal processo se deu a partir de um viés que lhe serviu de orientação - a

Substituição de Importações - 13 segundo o qual se partia da produção de produtos mais

simples até chegar, mais tarde, a produtos mais complexos e sofisticados, cuja fabricação

requer mais capital, empresas maiores, alta tecnologia, tradição e experiência, capacidade

gerencial e dinamismo empresarial, estabelecendo para a industrialização brasileira, carro

chefe do modelo de desenvolvimento, determinadas fases em seu processo. 14

\3 Para Guido Mantega, trata-se de uma orientação que encontrou suporte teórico nas idéias da CEPAL na
década de 1950, bem como nas obras de Celso Furtado, Ignácio Range! e Maria da Conceição Tavares, além
de desenvolvimentistas históricos, como Raul Prebisch, Ragnar Nurkse, H. W. Singer, Gunnar Myrdal I;;

outros, que defendiam o nacional desenvolvimentismo, reunidos no ISEB, órgão do govemo Juscelino
Kubitschek, criado em 1955 encarregado de discutir e imp!ementar políticas econômicas. (Guido Mantega,
1985,p.29)

I~ São as seguintes as fases da industrialização brasileira, no que conceme à orientação produtiva, com
profundas implicações para a diferenciação do modelo: a) produção de bens de consumo imediato (bens não
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o modelo brasileiro, no entanto, evidenciou, ao longo de seu desenvolvimento,

diversas contradições:

Um dos resultados da política de industrialização por substituição de importações,
sob a proteção do Estado, foi a construção de uma economia (industria)
acentuadamente fechada, isto é, com pequena participação no mercado
internacional e, portanto, sem o desafio de precisar modernizar-se continuamente
para enfrentar a concorrência de outros países. (...)
Mesmo quando a economia brasileira passou por crescimento significativo isso
não redundou numa maior participação de suas exportações. O esforço de
industrialização permaneceu eminentemente voltado para o mercado interno, sem
que se fizesse acompanhar de estímulos à exportação de produtos com maior valor
agregado. (...)
O esgotamento do modelo de desenvolvimento autônomo deu-se em função do
Brasil não ter alcançado um novo patamar de industrialização: indústria de bens
duráveis, insumos básicos e bens de capital, em que houvesse um grande volume
de capital e alta tecnologia, nas proporções de uma economia de competitividade.
(. ..)
A estratégia do capital internacional monopolista não favorecia o desenvolvimento
independente dos países retardatários da revolução industrial, como o Brasil. Os
centros do capitalismo recusavam a concessão de empréstimos e financiamentos de
vulto para investimentos pesados no setor produtivo em países periféricos.
Também não tinham interesse em fornecer-Ihes tecnologia de ponta. Em vez disso,
forçavam a abertura das economias nacionais aos investimentos de risco
estrangeiros, enquanto concediam créditos para o setor público investir na infra-
estrutura. (...)
As profundas transformações em curso no mundo do Pós-Guerra alteravam
substancialmente os processos produtivos, a estratégia do capital internacional e as
relações entre os países. Verificava-se crescente descompasso entre a
extraordinária expansão dos conglomerados econômicos transnacionais,
impulsionados por rápida acumulação de capital e sofisticação tecnológica, e as
limitações do acanhado estágio de organização e capacidade produtiva das
empresas nacionais. (...)
No Brasil, sem grandes empresas privadas nacionais, sem empresários
empreendedores, sem base científica e tecnológica própria, sem suficiente
disponibilidade de poupança interna, com limitada tradição e capacidade gerencial,
com carência de capital e de recursos humanos qualificados, fracassou a tentativa
de promover o desenvolvimento autônomo do país, a partir da burguesia nacional,
apoiada pelo Estado. (Brum, 1997,)

duráveis: têxtil, alimentação, bebidas, vestuário, calçados, chapéus, além de utensílios domésticos,
instrumentos de trabalho, equipamentos simples, bens de uso caseiro, etc); b) produção de bens de consumo
duráveis (indústria automotiva, seguida da indústria de eletrodomésticos e eletroeletrônica); e c) produção de
bens de capital e de insumos básicos.



Tais contradições levaram o Estado brasileiro à alternativa de se abrir a grupos

estrangeiros (empresas multinacionais), sobretudo a partir do final da década de 1950, sob

cujo capital internacional a economia brasileira dependerá, redundando numa realidade de

diferenciação e desigualdade de performance e participação entre as empresas nacionais e

estrangeiras, com a prevalência desta última, em função de vários fatores: maior tecnologia,

mão-de-obra especializada, produção em escala, capacidade gerencial, infra-estrutura

complexa, dentre outros.

A diferenciação no interior do próprio modelo será acentuada quando do regime

militar, sobretudo a partir da década de 1970, quando da atenção preferencial pelos bens de

capital e de insumos básicos, sob a modernização brasileira, caracterizada pela associação

dependente da economia brasileira ao capitalismo mundial, com profundas implicações

sociais e políticas. O custo social do "Milagre Econômico" só se tomou mais visível

quando de seus resultados, na década seguinte, ocasião em que o Brasil experienciou suas

mais drásticas crises, o que o levou ao processo de redemocratização. O endividamento

externo (e interno), a precariedade do mundo do trabalho (arrocho salarial, fenômeno do

desemprego), concentração de renda e marginalidade social, tomaram-se os principais

resultados da política econômica adota pelo Estado brasileiro, e o custo pela ausência de

um investimento econômico-social de forma autônoma que houvesse priorizado a produção

nacional, a pesquisa científica, a redistribuição da riqueza, e a participação das diversas

classes e setores sociais no processo de desenvolvimento do País, bem como a escolaridade

de sua população.

A redemocratização não conseguiu se traduzir na reversão do quadro brasileiro,

antes redundou numa frustração nacional, pois a crise brasileira, ao longo da década de

1980, e anos seguintes, se tomou um desafio premente, tendo o Estado Brasileiro, se

notabilizado pela implementação de diversos planos de estabilização econômica (Plano

Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão e outros) fracassados.

Para Argemiro Brum, a crise brasileira possuía duas causas básicas, sendo a

primeira, o esgotamento do próprio projeto de desenvolvimento iu:plantado no País, desde

a década de 1930, e, a segunda, a ausência de um novo projeto nacional. Tem-se, nesse

período, o esgotamento do projeto de desenvolvimento adotado até então, de matriz

industrial, financiado pelo poder público; a crise da dívida externa brasileira; o



redirecionamento de capitais e a falência financeira do Estado Brasileiro (crise fiscal e de

investimento público).

Até o final de década de 1970, o desenvolvimento brasileiro obedeceu aos padrões
básicos dos estágios iniciais de desenvolvimento. As fontes principais de
financiamento eram o endividamento externo, os investimentos estatais e os
subsídios de toda sorte concedidos pelo governo ao setor privado: subsídios para
exportação, subsídios ao crédito, isenções fiscais, moratórias e perdões de dívidas,
incentivos fiscais para setores industriais e para regiões, preços artificialmente
baixos de certos bens (aço, por exemplo) e tarifas de empresas estatais - que se
transformavam em apreciável adicional de lucro para investimentos e acumulação
pelo setor privado. O padrão de investimento brasileiro, portanto, estava baseado
no financiamento externo e estatal. Isso permitia o investimento direto do Estado
ou o investimento privado subsidiado pelo Estado, em grande parte via
empréstimos externos. Esse padrão de investimento entrou em colapso com a crise
da dívida externa. Com a suspensão de crédito ao Brasil e a cobrança da dívida e
dos juros, o governo gastou as reservas cambiais disponíveis e o Estado brasileiro
tecnicamente faliu. (Brum, 1999, p. 433)

Na última década (década de 1990), devido ser esse período importante para

entendermos as novas políticas educacionais, vive-se o imperativo histórico de se recuperar

os padrões sociais e econômicos, agravados como conseqüência da derrocada do modelo,

num contexto de maior inter-dependência da economia mundial, internacionalização do

comércio, redefinição do papel do Estado e imperativos sociais universalizados, dentre

estes, a educação.

As esferas econômica, política e administrativa sofreram redimensionamentos

significativos, sob a tônica da modernização e reestruturação produtiva, que concerne ao

novo movimento do capital, no contexto da reafirmação de sua própria legitimidade nos

tempos atuais. Privatização, terceirização, competitividade, empreendedorismo e, mais

recentemente, as parceiras público-privadas, passam a constituir o léxico das políticas

econômicas e administrativas dominantes, quando da retomada do desenvolvimento, e no

que conceme mais especificamente ao Estado, este atravessa uma redefinição tanto de sua

estrutura como de seu papel em relação à economia e à sociedade."

I~ No que concerne ao Estado, mais especificamente, tem-se os seguintes pontos principais de sua pauta de
redirccionarncnto, no recente contexto histórico: seu enxugamento interno (Estado menos empresarial e
menos burocrático), modernização administrativa, recuperação do poder fiscal, parceria com o setor privado
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Redefinição do Papel do Estado

A crise com a qual se adentrou a década de 1990, conseqüência do curso histórico

das décadas anteriores, obrigou a uma reestruturação das relações entre política e

sociedade, mormente denominada, no contexto econômico de "reestruturação e

modernização produtiva", no interior da qual a reforma do Estado, mais especificamente,

acabou por se constituir num dos mais importantes corolários. Em nível mundial,

correspondeu ao imperativo de se reestabelecer os padrões produtivos que, desde o início

da década de 1970, se evidenciaram decadentes, quando do fim da época "áurea" do

desenvolvimento capitalista, que caracterizou o Pós-Guerra.

No Brasil, tratou-se mais pormenorizadamente de se retomar a estabilidade

econômica, deteriorada sobretudo em função do descontrole inflacionário, que, segundo

Franco, "tornara-se o principal fator de estrangulamento da nossa economia, afetando de

forma muito adversa os investimentos produtivos e, consequentemente, a geração de

empregos, além do que, alimentava a especulação financeira, concentrava a renda,

penalizava os pobres, assalariados e desmoralizava os valores tradicionais do trabalho, da

poupança e do planejamento". (Franco, 1994, p. 15)

Tendo sido o Estado, como vimos, o principal motor da economia brasileira desde a

década de 1930, através do padrão de investimento público do desenvolvimento capitalista

industrial, foi exatamente o setor público um dos mais atingidos, quando da deterioração de

sua capacidade de poupar e investir, desde o final da década de 1970.16

Diante da necessidade de redefinição do papel do Estado para o enfrentamento da

crise brasileira, sendo a própria crise do Estado uma expressão da crise do próprio padrão

de desenvolvimento, até então, emerge um novo paradigma para a ação do Estado, que trará

(Terceirização, Terceiro Setor e Parceira Público-Privada), atuação como propulsor do desenvolvimento.
irnplementação de políticas públicas indutoras do desenvolvimento.
16 Segundo Bresser Pereira, as principais razões que provocaram a queda dos investimentos foram as
seguintes, embora que, devéssemos fazer diferenças quanto à intensidade- e proporções: a) perda da
capacidade do Estado em realizar poupança compulsória e subsidiar o setor privado; b) redução da carga
tributária (líquida); c) necessidade de ajustamento externo, em função da dívida; d) necessidade de redução do
déficit público, para evitar uma explosão inflacionária; e) diminuição da taxa de lucro das empresas, causada
pela desaceleração da taxa de crescimento; 1) mudança de direção no fluxo de capitais com o exterior,
passando o Brasil da condição de receptor para a condição de transferidor líquido de capital para fora do país.
(pereira, 1988, p. 17-18)
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implicações para as políticas públicas, e, em particular, a política de educação. Esse

paradigma está emblematicamente contido no Plano Diretor da Reforma do Aparelho de

Estado, do então Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE, no início do

primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso - o paradigma gerencial.

Conforme salienta Peroni, citando o próprio documento; este entende que "a

reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefínição do papel do

Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social

pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e

regulador desse desenvolvimento" (peroni, 2003, p. 58)

Tomando-se o próprio documento como auto explicativo do modelo gerencial,

assim ele estabelece como objetivo da reforma:

Reforçar a capacidade de governabilidade do Estado através da transição
programada de um tipo de administração pública, burocrática, rígida e ineficiente,
voltada para si própria e para o controle interno (típico dos paradigmas
patrimonialista e burocrático - grifo nosso), para uma administração pública
gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento da cidadania.
(BRASIL, 1995, p. 12)

Assim, enquanto sob o modelo de financiamento direto do desenvolvimento

pitalista, o Estado arcaria com responsabilidades sociais, políticas e econômicas

uradouras, tanto para com os interesses do capital, como para os do trabalho, além de

responsabilidades sociais protecionistas, via políticas públicas compensatórias, típicas do

Estado do Bem-Estar.

Sob o paradigrna gerencial, a ação do poder público pretende-se voltada, mais

especificamente, para o estabelecimento das condições para a competitividade interna e

xterna, sob o primado do mercado, e de uma agenda social que sirva de base a estas

condições, preservando, assim, esferas de decisão no plano econômico, político e social, a

nível interno, a fim de garantir sua inserção no novo sistema, ao qual está inserido de

conformidade com o que lhe foi estabelecido externamente.

Tem-se para o Estado o estabelecimento de uma nova cultura político-

dministrativa que norteará seu papel quando de suas ações destinadas para o
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desenvolvimento econômico e social, com implicações diretas nas políticas públicas.

Integram os valores dessa nova cultura a prestação de serviços públicos com menos custos

e mais eficiência e qualidade, liberdade para gerir recursos humanos, financeiros e

materiais, adequação dos custos aos benefícios (lógica custo-beneficio), ações com vista a

resultados, competitividade interna, dentre outros.

o que concerne às políticas sociais, mais especificamente, sob o paradigma

gerencial, estas são implementadas não mais destinadas aos "usuários", mas a "cidadãos",

transformados em "consumidores" (de tais políticas), quando da "liberdade" de poderem

escolher, dentre uma opção de serviços (de saúde, educacionais, etc), que se foram

normalmente terceirizados, privatizados ou publicizados," sendo, essas, as prtncrpais

estratégias de ação, sob o Estado Gerencial. Essa nova cultura político-administrativa

permeou as principais ações do Estado, que recebeu por isso o adjetivo de "neoliberal" .18

Reforma e Modernização do Estado: a experiência do Ceará

Ao assumir, pela primeira vez, o governo do Estado do Ceará, em 1987, Tasso

Jereissati implementará um impactante e controverso projeto de reforma e modernização do

Estado, iniciando por uma combinação de cortes drásticos de despesas com pessoal, a

redefinição progressiva do seu papel visando a implementação das metas estabelecidas, nos

planos político, econômico e social, redimensionando, igualmente, seu padrão de

intervenção e controle da sociedade e da economia.

Abandonar a posição de meros observadores ou de críticos e apropriar-se da

instância do poder havia se tomado a condição para que o grupo do CIC implementasse sua

egundo Bresser Pereira, terceirização é o processo de transferir, para o setor privado, serviços auxiliares
u de apoio; publicização consiste na transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e
tentíficos que hoje o Estado presta, ou seja, transformar uma organização estatal em uma organização de
ireito privado, pública, porém não-estatal, de onde se legitima a existência das "organizações públicas não-
natais".
Carlos Bresser Pereira propõe o teimo "social-liberal" contra o termo "neo-liberal" para caracterizar as
éias liberais da proposta de reforma administrativa governamental dele e dos governos brasileiros,
bretudo os de Collor e Fernando Hcnrique Cardoso, contra a acusação das esquerdas de estarem

:mplementando as idéias neoliberais. Segundo Bresser Pereira, o Estado social-liberal se situa numa posição
mtermediária, já que mantém sua responsabilidade pelas políticas sociais para a população, implementando-as
por intermédio de organizações públicas não necessariamente estatais, embora competitivas. (pereira, 1996, p.
21)



49

orientação política e econômica19 Nesse sentido, a reforma do Estado era uma condição

imprescindível para a irnplementação do projeto político econômico do novo governo, sob

bases ideológicas fundamentadas na "moralização", "transparência" e "preocupação com o

social".

o êxito desse projeto tem como premissa uma mudança profunda na prática
política e administrativa. Trata-se de eliminar o clientelismo político, o
empreguismo no setor público, a má aplicação dos recursos do Governo e a falta
de transparência das ações estatais, práticas que caracterizavam a maneira de
governar até aqui dominante no Ceará e que são responsáveis pelo agravamento
das precárias condições de vida da população e pela deterioração da estrutura e do
funcionamento da máquina administrativa do Estado. (Ceará. Governador, 1987 -
1991, p. 35)

Tais medidas 20 foram implementadas de tal sorte que originou, de imediato, reações

da sociedade, sobretudo de determinados segmentos, como a dos servidores públicos do
Estado, sobretudo a classe dos professores e profissionais da educação, as mais atingidas

em seus interesses corporativos, mas também determinada facção das classes políticas, de

Segundo Jawdat Abu-El-Haj, existe uma perfeita coerência, quando das reformas administrativas
:mplementadas pelo então recém-eleito govemador Tasso, entre "a posição ocupada pelas classes dirigentes,

a consciência de classe e sua prática política", tendo como corolário, a permanência do "subjetivismo",
• ando da sujeição das instituições públicas às oscilações das elites dirigentes. (Jawdat Abu-El-Haj, 2002)

As medidas mais urgentes foram encaminhadas à Assembléia Legislativa do Estado, segundo Jawdat Abu-
El-Haj, logo nos primeiros cem dias de governo, na forma de decretos, que tinham como objetivo "remediar
- irregularidades cometidas entre junho de 1986 e março de 1987, os últimos meses do governo Gonzaga
.iota, quando li troca de favores alcançou o seu auge". Segundo esse autor, foram as seguintes as principais
edidas: I. anulação de todas as contratações para a administração direta e indireta realizadas entre 18 de
nho de 1986 e 15 de março de 1987; 2. cancelamento de todas as promoções, transferências e nomeações
ara cargos cornissionados estabelecidos entre 18 de junho de 1986 e 15 de março de 1987; 3. exigência que
dos os servidores comparecessem às suas repartições para o recebimento do cheque-salário, sob penas de

.erem sustados os seus vencimentos; 4. Corte de gratificações de professores da rede pública que não
ministravam aulas; 5. Congelamento de todas as transferências e reclassificações por seis meses; 6. Extinção
das gratificações dos docentes e funcionários universitários e suspensão da concessão do regime de 40 horas
semanais e dedicação exclusiva; 7. Revisão de todas as disposições de servidores estaduais com ônus,

rmitindo a disponibilização para a União e municípios sem ônus para o Estado; 8. Exigência da presença
fisica diária do funcionalismo estadual no local de trabalho; 9. Proibição da contratação de servidores

úblicos sem a publicação do contrato no Diário Oficial do Estado; 10. Suspensão da autonomia para
alteração dos salários de servidores da administração direta e indireta; 11. Concentração no Serpro (Serviço
e Processamento de Dados do Ceará) da emissão de contracheques e folhas de pagamentos; 12. Exigência da

publicação mensal no Diário Oficial do estado de um demonstrativo do quadro funcional, com nomes e
respectivos vencimentos dos seus integrantes; 13. Requisição para que a Comissão de Acumulação de Cargos
encaminhasse à Secretaria da Fazenda todas as contratações ilícitas e acumulação ilegal de cargos. (Jawdat
Abu-EI-Haj,2002)
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onde o governo Tasso angariou oposições, que somente em anos posteriores, seriam

min imizadas.

o aparelho de Estado foi, portanto, o alvo principal e imediato das ações políticas

do novo governo, por ocasião do primeiro mandato (1987 a 1990), sobretudo nos setores

administrativo e fiscal, ao que se deu continuidade nos planos de governos seguintes. O

Plano de Desenvolvimento Sustentável (1995-1998) ressaltava a necessidade de aprofundar

a ruptura com a cultura clientelista e patrimonialista de ação do Estado, e implementar o

modelo que o tomasse "propulsor" do desenvolvimento e não mais assistencialista.

A baixa capacitação da população e a vulnerabilidade da economia às vicissitudes
climáticas, aliadas ao atraso cultural e tecnológico, provocaram o surgimento de
um sistema de dominação social baseado no clientelismo e na gestão
patrimonialista do Estado, em que os cargos e as benesses do Governo eram
distribuídos em troca da lealdade e de contraprestações diversas, tudo para
garantir a permanência da elite dirigente no poder. (Ceará. Governador, 1995-
1998, p. 9)

O objetivo da reforma, segundo o Plano de Governo, era: "aprofundar a reforma do

Estado a partir da redefinição de seu papel como instrumento transformador da sociedade",

e, com isso, "promover a maior eficiência e qualidade dos serviços que presta à

coletividade" (Ceará. Governador, 1995-1998).

Além do mais, o Estado teria um papel importante a desempenhar na vida

econômica e setor produtivo, não se constituindo mais um empreendedor direto, mas um

alavancador das iniciativas privadas, bem como um prestado r de serviços sociais, ainda que

voltados para os interesses econômicos.

Vislumbram-se um Estado e um Governo que se coloquem a serviço da
sociedade, de modo que protejam os seus direitos, provenham educação, saúde,
saneamento, habitação e segurança, zelem pelo funcionamento das instituições
democráticas e promovam o crescimento econômico com a devida repartição da
renda. Um Estado que garanta os direitos dos consumidores e dos pequenos
produtores contra as falhas de mercado e o poder dos monopólios. Um governo
que se coloque como instrumento da sociedade a que serve. Tem-se em mente um
Estado que seja capaz de mobilizar o potencial produtivo da sociedade, sem a ela
se substituir; que seja capaz de alavancar as iniciativas do setor privado, das
comunidades e dos indivíduos; que tenha um papel de viabilizador e prestador
eficiente de serviços públicos essenciais. (Ceará. Governador, 1995-1998, p. 7).
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Permeavam as metas, acima explicitadas, ainda que de forma latente, os interesses

corporativos das classes que assumiram o poder, de base econômica, cuja realização

demandaria o redirecionamento do aparelho de Estado, sob o estabelecimento de um

relativo consenso político.

Foi somente por ocasião do Plano de Desenvolvimento Sustentável, que norteou as

ações do governo no período 1999 a 2002, quando surgiu com mais visibilidade as idéias

de "parceria", "participação" e "descentralização", como elementos norteadores da ação do

Estado, que, segundo podemos inferir, tratava-se de uma "democratização de resultados",

com O objetivo de implementar ações estratégicas com menos oposição, que tanto

dificultou o governo quando do primeiro mandato. 21 Com isso O então Governador

respondia às críticas de centralismo, atribuídas ao seu estilo governamental, oriundas de

diversos segmentos sociais, fato reconhecido inclusive por integrantes do próprio

governo.f

o processo de construção do desenvolvimento do Estado somente poderá ser
alcançado através de um esforço conjunto do Governo, da iniciativa privada e da
sociedade. O cenário desejado para o Ceará pressupõe o trabalho harmônico,
conjunto e integrado desses diversos atores. Requer a continuidade de parcerias
público-privadas, que já têm uma história bem-sucedida no Ceará, contribuindo
para a criação de um ambiente de consenso e de ações conjuntas para a promoção
mais ativa e sistemática de investimentos. (Ceará. Governador, 1999-2002, p. 25).

Exemplifica as tentativas de reabertura de canais de comunicação entre o governo e

a sociedade, no período, a criação de conselhos regionais e municipais de desenvolvimento

sustentável, sendo que a maioria destes conselhos não existiu por muito tempo.

=1 Exemplifica isso. o que se sucedeu com a própria área educacional, conforme vimos expondo, em que,
praticamente, nada se realizou quando do primeiro mandato de Tasso, situação essa reconhecida pelo próprio
Ex-Governador.
::: Refiro-me a um dos principais colaboradores e idealizadores dos "Governos das Mudanças", Benedito
Clayton Veras Alcântara (o Beni Veras), que justifica o caráter hermético, fechado, pouco participativo do
primeiro Governo Tasso, alegando a necessidade do ex-govemador de ter que implementar medidas de
rompimento com costumes tradicionais que contrariaram privilégios, precisando o governador Tasso "se
fechar um pouco para fazer as mudanças de cima para baixo". (Entrevista concedida a Francisco Moreira
Ribeiro, que integra a publicação comemorativa dos oitenta anos do Centro Industrial do Ceará - CIC,
intitulada "Cenários de uma Política Contemporânea" (Fortaleza, Edições Fundação Demócrito Rocha, 1999)
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As políticas educacionais incorporarão, ainda que no plano ideológico, as idéias de

participação e parceria, já de início, quando a primeira grande ação da Secretaria de

Educação Básica foi a de promover uma ampla mobilização em prol da educação,

envolvendo diversos setores sociais, alguns desses, pela primeira vez, assumindo um lugar

dentro do movimento, o mesmo acontecendo com relação ao setor privado.

No entanto, faz-se necessário conferir às intenções governamentais expostas acima

uma significação à luz do redimensionamento que vem atravessando o papel do Estado, sob

o contexto do próprio desenvolvimento capitalista.

A reforma do Estado no Ceará, se por um lado, foi exitosa quanto a resultados

fiscais, conseguindo ampliar a Receita Corrente Líquida, dando ao governo maior fôlego

financeiro, por outro, tal fato não corroborou para que o modelo de desenvolvimento

ustentável implementado pelo governo obtivesse a reversão do quadro social do Estado,

ainda marcado por fortes indicadores de desemprego, pobreza e exclusão social, a despeito

e alguns indicadores circunstancialmente aparentarem favoráveis. Isso se deve tanto a

problemas de natureza estrutural como à opção político-econômica implementada pelos
2'Governos das Mudanças. J

Segundo Jadaw Abu-El-Haj, a explicação para o fracasso das políticas públicas dos

Governos das Mudanças (refletindo a partir das políticas públicas de saúde, mais

especificamente) está em que as ações do novo grupo no poder não conseguiram conciliar

os interesses privados, que defendiam em primazia (modelo de acumulação de capital

garantida pelo consumo interno), e os interesses coletivos, regidos por uma lógica diferente

3 Diagnóstico social realizado pela Fundação Instituto de Pesquisa e Informação do Ceará em parceria com o
.nstituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA sobre o Estado do Ceará, no que conceme à pobreza e a
esigualdade, referente ao período 1981 a 1999, evidenciou uma deterioração na desigualdade da distribuição
e renda, com uma leve queda nos indicadores de pobreza, sem, no entanto, profundas alterações do quadro

social inicial. No que conceme à esfera do emprego e do mercado de trabalho, no mesmo período, a pesquisa
revelou praticamente uma igualdade de situação entre o Brasil e o Estado do Ceará, com um ligeiro
favoritismo do último, quanto aos indicadores de capacidade de absorção de trabalhadores no mercado de
trabalho. No entanto, o Estado do Ceará perde para o Brasil, quando da "qualidade" dessa absorção, no que
conceme ao trabalhador e os postos de trabalho, em termos de escolarização, formalização e remuneração. Os
dados apresentados e discutidos qualitativamente no relatório corroboram para a assertiva de que, em se
tratando do projeto de desenvolvimento do Estado, as políticas educacionais fracassaram quanto à meta de
tornar a educação um instrumento necessário ao modelo de desenvolvimento adotado, enquanto vetor de
capucitação lia população, bem como a de que o referido modelo ampliasse consideravelmente as
oportunidades e condições de emprego, sentido de as políticas educacionais acabarem por se restringir à
obtenção de dados meramente formais c quantitativos, com prejuízos da qualidade do processo ensino-
aprendizagem. (lPLANCE. Diagnóstico Social do Ceará, Fortaleza, 2002)
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de interesses e ações, ocasionando uma fragilidade institucional dos órgãos de governo

(Secretarias, instâncias intermediárias), no que concerne à sua autonomia e cobertura social.

Isso ocorreu a partir do forte centralismo das decisões governamentais, conseqüência da

apropriação do modelo gerencial privado para a esfera pública, o que sinalizou a

contradição de interesses entre as novas elites no poder, que deram continuidade ao

"subjetivismo" ao qual o Estado do Ceará continua subordinado (Estado a serviço das

elites, diga-se), e os interesses da sociedade e da população, em geral. (ABU-EL-HAJ,

2002)

A política de educação, objeto de estudo do presente trabalho, constitui um caso

emblemático, pois se insere a partir de um imperativo estabelecido no âmbito do Governo

Federal para a qual foi criada uma forma de financiamento específico (Fundef) que tomou a

cobertura (universalização do ensino) não somente obrigatória, mas de interesse sobretudo

dos municípios, que passaram a contar com mais recursos (sobretudo os municípios do

Norte e Nordeste) para a educação (Ensino Fundamental, leia-se).

Por outro lado, isso não significou a reversão qualitativa dos padrões educacionais

no Estado, reivindicada pela própria sociedade. Antes, observou-se a continuidade de

elementos que apontam para a perpetuação do centralismo político e da lógica privada de

uatamento da questão social.

Semelhante interpretação nos confere Mônica Dias Martins, para quem a

propriação do poder do Estado, bem como sua reforma e modernização, pelo novo grupo

de empresários - que optou pela alternativa de controle do poder de Estado, ao invés de

erem seus interesses mediados por partidos políticos, aproveitando-se do contexto de

redemocratização e fragilidades dos antigos líderes políticos (os "coronéis) - atendiam em

última instância aos interesses privados, do modelo de capitalismo que representavam.

Martins, 2002)

Segundo a autora, foi necessário para o governo a reforma e modernização do

aparelho de Estado na consecução de ações com vista à garantia das condições de

investimento privado, sob um discurso que contemplava também a promoção do

desenvolvimento social e de cidadania, como forma de legitimação social, conferindo à
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nova proposta de desenvolvimento uma aparência de aceitação coletiva, de matriz social-

democrata. 24

Para a consecução de seu objetivo (gestão financeira competente para investir em
setores produtivos de alto retorno econômico), a "elite mudancista", além de
administrar o Estado, precisa construir uma base própria de apoio político,
consolidar novas lideranças e procurar sustentação, não nas camadas médias no
Ceará, representadas principalmente pelo funcionalismo público, mas nas classes
trabalhadoras. O discurso da nova administração é o da moralização do serviço
público, de conteúdo social-democrata: melhoria do padrão de vida e consumo,
desenvolvimento do mercado interno, direitos do cidadão, dentre outros. O modelo
que melhor se adequa à nova administração é o da empresa capitalista:
gerenciamento moderno e racional - eficiência na prestação de serviços básicos,
maior produtividade dos servidores, eficácia na aplicação de recursos, utilização da
informática no planejamento e tributação - aliado ao "marketing" político da ação
de governo, através do uso intenso dos meios de comunicação de massa tanto da
grande imprensa como de veículos alternativos. (MARTTNS, 2002)

2.5 As Políticas Educacionais na Década de 1990

2.5.1 Educação Básica: marco histórico de inauguração de novas políticas

educacionais

A Educação Básica 25 torna-se, ao longo da década de 1990, a tônica das políticas

públicas educacionais e dos planos educacionais. Como bem formulou Dalila Oliveira,

..tornou-se um lugar-comum na última década referir-se à centralidade na Educação Básica

orno condição necessária para o ingresso das populações no terceiro milênio, a partir do

omínio dos códigos da modernidade" (Oliveira, 2000, p. 104).

A autora exernplifica o prevalecimento dos interesses privados do grupo do ele quando dos setores
econômicos beneficiados com investimento, sobretudo oriundo de recursos da Sudene, quase todos eles

mandados por integrantes do referido grupo, e que passaram a se constituir a mola mest.ra do
esenvolvimento do Estado, a saber, os setores têxtil, agroindustrial, agropecuário, indústria de alimentos,

mecânico-elétrico, químico e siderúrgico, como já citados. (ibid)
:< "obre que níveis e séries o termo "Educação Básica" compreende dependerá do que o sistema educacional
e cada país estabeleceu. No caso do Brasil, só recentemente, por ocasião da atual Lei de Diretrizes e Bases
11 Educação Nacional - LDB (Lei 9.394196), a Educação Básica corresponde à totalidade dos níveis

educacionais (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) a despeito de que as atuais políticas
públicas de educação privilegiaram o nível educacional correspondente ao Ensino Fundamental, de oito anos,
obrigatório. No momento em que esta pesquisa está sendo concluída (final de 2004), as políticas educacionais
estendem seu alvo de atenção também aos demais outros níveis, extensão essa já atingida pelos países tidos
como mais desenvolvidos, e mesmo alguns países da América Latina.
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Tal assertiva encontra fundamentação, quando da observância do acento na

Educação Básica nas políticas educacionais mundiais comandadas pelos grandes

organismos internacionais - UNESCO, UNlCEF, PNUD, BIRD e, como não poderia deixar

de ser, nos países mais populosos que têm suas economias atreladas às propostas de

desenvolvimento orientadas por esses organismos, dentre os quais se destaca o Brasi1.26

Destacaram-se, ao longo da década, os seguintes importantes acontecimentos, com

implicações diretas nas políticas educacionais dos países vinculados a tais organizações: a

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, entre

os dias 5 e 9 de março, promovida conjuntamente pela UNESCO, UNICEF, PNUD e

BIRD, que deflagrou o processo de mobilização mundial em favor da educação, seguida,

desde então, por novas conferências e mobilizações; as políticas mundiais e nacionais de

desenvolvimento humano; a crescente consciência mundial em tomo dos direitos humanos

- da criança e do adolescente, da mulher, do negro, dos desvalidos, etc, bem como a

legalização e divulgação desses direitos; além do aprimoramento dos ideais de democracia,

a nível mundial.

Assim, é impossível pensarmos qualquer desses fatores mencionados, acima, sem

que a educação, sobretudo a educação básica, enquanto a mais intrinsecamente relacionada

às noções de direito e de universalização, não estivesse presente.

Deve-se salientar, no entanto, que parte considerável dessa conjuntura em "prol" da

educação visa, em última instância, à implementação da política social do capitalismo, re-

ordenando a vida da sociedade, das organizações e dos indivíduos, diante da já mencionada

rise estrutural do capitalismo.

° direito à educação passa a se constituir numa forma de desenvolvimento do

"capital humano", redimensionada, com o objetivo de formar "trabalhadores cidadãos",

Tais organizações, a despeito das diferenças entre elas, representam, a nível mundial, os interesses
econôrnicos dominantes, cuja agenda social, a que vem se dedicando nas últimas décadas, explica-se em
.unção da crise econômica capitalista, sob cujo contexto, defendem uma reorganização nas esferas políticas,
econômicas, administrativas e culturais, bem como da própria sociedade, em geral, com implicações diretas
a vida das organizações, denominada de "reestruturação e modernização produtiva". Tal fato imprimiu uma

resignificação da esfera educacional em termos de investimento econômico, segundo a doutrina do "Capital
Humano", redimensionada, com implicações na forma de gerenciamento do poder público sobre a sociedade,

que pese o sentido das políticas públicas, em geral.
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desta feita, sob a "privatização da promessa integradora" 27, com implicações profundas no

sentido e forma do modelo de políticas públicas por parte do Estado.

Educar os trabalhadores e as populações, nesse sentido, demandaram esforços que

ultrapassam os recursos financeiros dos estados nacionais, comprometidos com o

pagamento das dívidas internas e externas (no caso do Brasil), implicando em mobilizações

internacionais, sob a designação de "solidariedade em prol da educação". 28

No que concerne à Conferência Mundial sobre Educação para Todos, esta constitui

um marco histórico de inauguração de novas políticas educacionais, em nível mundial, na

década de 1990, sendo o Brasil um dos países signatários da Declaração Mundial de

Educação para Todos, o documento que condensa e expressa o espírito dessas políticas. 29

O Estado do Ceará teve, no período abordado por esta pesquisa, seu projeto

educacional em parte inspirado nas diretrizes estabelecidas pela referida Conferência,

conforme podemos observar das referências a essas diretrizes, nos Planos de

Desenvolvimento Sustentável dos Governos das Mudanças, a partir de 1995, embora esta

Inspiração já estivesse contida no Plano Decenal de Educação para Todos, versão cearense.
30

r: Expressão categórica usada por Gentili para se referir à função educacional diante do novo mundo do
trabalho, caracterizado pelo abandono do emprego como direito social, típica da fase de expansão do
capitalismo contemporâneo (1950 - 1973), em prol da nova promessa de "empregabilidade", no período de
crise global do capitalismo, enquanto capacidade individual para disputar as limitadas possibilidades de
inserção que o mercado oferece. Em outras palavras, diante do problema do fim dos empregos, somente a
competência empregatícia flexível do indivíduo, em que a educação cumpre uma função estratégica, pode
garantir sucesso no mundo das relações laboriais. (GENTIL!, 1998, p. 85)
::8 Segundo José Marcelino Pinto, o que o Brasil gasta com educação, com os recursos do Fundef, a despeito
de terem sido multiplicados os recursos para educação nos estados e municípios pobres do País, é, ainda,
inferior ao qUI! este paga só de juros da dívida extema e divida intema. (PINTO, 2000, p. 126)
29 O Brasil SI! comprometeu, juntamente com os demais signatários da Declaração Mundial sobre Educação
para Todos, documento oficial da referida conferência, a elaborar o plano educacional nacional para um
periodo de dez anos, inspirado na referida Declaração, como consta já na introdução do Plano Decenal de
Educação para Todos, do Ministério da Educação e do Desporto - MEC, que compreende os anos 1993-2002.
Cabe salientar que a Conferência Mundial sobre Educação para Todos vem influenciando de forma decisiva a
política educacional brasileira, como se pode constatar pelo fato de ser o Brasil um dos poucos países do
mundo que acrescentou à sua Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a determinação de que o Plano
Nacional de Educação deva ser elaborado com base na Declaração Mundial de Educação para Todos. Mais
tarde, em 2000, na cidade de Dacar, em Senegal, acontece o Fórum Mundial de Educação, que renova os

mpromissos em prol da "Educação para Todos", depois de avaliar o processo deflagrado mundialmente na
Conferência da Tailândia.

O Plano Decenal de Educação para Todos do Ceará foi elaborado no final do Govemo Ciro Gomes,
mpreendendo o período 1993-2003, ocasião em que era titular da pasta educacional a então Secretária da

Educação, Maria Luíza Barbosa Chaves que, na apresentação do referido plano, explicita a consonância do
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A orientação curricular deverá pautar-se pela satisfação das "necessidades básicas
de aprendizagem", conforme definição explicitada pela Conferência Mundial
sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia, em março de 1990
(Ceará. Governador, 1995, p. 58)

Isso não significa que as políticas educacionais do Estado do Ceará anteriores ao

oeriodo abordado por esta pesquisa não contivessem alguma forma de inspiração nas

referidas conferências, como podemos depreender dos planos educacionais passados, que

contemplaram pressupostos concernentes à democratização do ensino e da gestão

ucacional, igualdade de oportunidades e de cidadania, dentre outros.

Mas o fato é que somente a partir de 1995, por ocasião do Plano de

Desenvolvimento Sustentável (1995-1998) e, posteriormente, do Plano de

Desenvolvimento Sustentável- Consolidando o Novo Ceará (1999-2002), ambos marcados

~_.a influência das novas diretrizes e políticas educacionais mundiais, deflagradas na

nferência Mundial sobre Educação para Todos e na Declaração oriunda dessa

nferência, as políticas públicas de educação do Estado do Ceará explicitarão essa

spiração, em um novo contexto sócio-econômico e político mundial determinado.

Quanto à Declaração Mundial de Educação para Todos, esta compreende dez

gos, distribuídos em três tópicos, a saber: 1. Objetivos; 2. Uma Visão Abrangente e um

omprorrusso Renovado, e 3. Os requisitos. Os títulos dos artigos são os seguintes: 1.

•.isfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem; 2. Expandir o Enfoque; 3.

niversalizar o Acesso à Educação e Promover a Equidade; 4. Concentrar a Atenção na

rendizagern; 5. Ampliar os Meios e o Raio de Ação na Educação Básica; 6. Propiciar um

.Ambiente Adequado à Aprendizagem; 7. Fortalecer as Alianças; 8. Desenvolver uma

olítica Contextualizada de Apoio; 9. Mobilizar os Recursos; e 10. Fortalecer a

olidariedade lnternacional.

O enfoque do documento é a satisfação das necessidades de aprendizagem,

contendo as seguintes idéias principais, que sintetizamos nos seguintes termos

niversalização, equidade, qualidade, aprendizagem, avaliação e mobilização.

esmo com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação e do Desporto respaldado nos resultados da
onícrência de Educação para Todos, na Tailândia, em 1990. (Ceará. Secretaria da Educação. Plano Decenal

_~Educação para Todos: 1993 - 2003, Fortaleza, 1994)
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o documento acentua a universalização, ao reiterar o exposto na Declaração

Universal dos Direitos Humanos, quanto ao direito à educação para todos, reforçando terem

direito à educação básica todas as crianças, jovens e adultos, sobretudo os pertencentes aos

"grupos excluídos, os pobres, os meninos e meninas de rua ou trabalhadores, as populações

das periferias urbanas e zonas rurais, os nômades e os trabalhadores migrantes, os povos

mdígenas, as minorias étnicas e lingüísticas, os refugiados, os deslocados pela guerra, e os

povos submetidos a um regime de ocupação, os portadores de deficiências". Para a

satisfação das necessidades de aprendizagem importa o domínio tanto no nível dos

"instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral,

o cálculo, a solução de problemas), quanto dos conteúdos básicos (como conhecimentos,

habilidades, valores e atitudes) necessários para que os seres humanos possam sobreviver,

esenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar

lenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões

- ndamentais e continuar aprendendo" (Art. 1. no. 1).

A universalização da educação básica é apresentada como uma condição para a

equidade" que, por sua vez, está intimamente relacionada com o problema das

desigualdades sociais entre e intra países, sobretudo quanto aos países em desenvolvimento,

também com a qualidade, sendo essas três coisas indissociáveis:

A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos.
Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar
medidas efetivas para reduzir as desigualdades. (Art. 3, no. 1)

E ainda,

Para que a educação básica se tome eqüitativa, é mister oferecer a todas as
crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo
de qualidade da aprendizagem. (Art. 3, no. 2)

No entanto, é quanto à aprendizagem que reside o imperativ? maior do documento,

alizando para as condições efetivas de assimilação de "conhecimentos úteis, habilidades

~ raciocínio, aptidões e valores". Não basta meramente acesso à educação básica, mas a

aquisição de resultados efetivos da aprendizagem (... ) daí a necessidade de definir, nos
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ogramas educacionais, os níveis desejáveis de aquisição de conhecimentos e implementar

szstemas de avaliação de desempenho". A avaliação deixa de ser um mero instrumento de

.•lgamento para se tornar um meio de satisfação das condições de aprendizagem.

O documento reitera que nada disso será possível sem uma intensa mobilização em

~ol das condições básicas de aprendizagem, envolvendo todos os setores da sociedade,

ernamentais e não-governamentais, dentre estes, o setor privado, comunidades, grupos=
religiosos, família, educadores, através de uma solidariedade comum e universal.

Para que as necessidades básicas de aprendizagem para todos sejam satisfeitas
mediante ações de alcance muito mais amplo, será essencial mobilizar atuais e
novos recursos financeiros e humanos, públicos, privados ou voluntários. Todos
os membros da sociedade têm uma contribuição a dar, lembrando sempre que o
tempo, a energia e os recursos dirigidos à educação básica constituem, certamente,
o investimento mais importante que se pode fazer no povo e no futuro de um País.

No que concerne ao papel dos governos, o documento estabelece responsabilidades

is efetivas do setor público, através da captação de mais recursos para a educação, bem

corno transferência de recursos de outros setores, tais como os recursos militares, para a

'~..íucação. Aos países "menos desenvolvidos", normalmente comprometido com dívidas

I~aemas, o documento sugere a solidariedade dos seus credores, bem como da comunidade

ndial, de encontrar, através de "fórmulas inovadoras e eqüitativas", meios de auxiliá-Ios

tocante à sua porção de responsabilidade para com a aprendizagem."

Por fim, o documento enfatiza determinados outros fatores diretamente relacionados

m a garantia das condições de aprendizagem, dentre as quais mencionamos:

mpromisso político de todos em prol da educação; a paz mundial; um ambiente físico

.::equado, com assistência nutricional, médica e de apóio emocional; a criatividade do uso

~ comunicação e a busca de alianças.

Três anos depois da Declaração Mundial de Educação para Todos surgiu a

laração de Nova Delhi, assinada no dia 16 de dezembro de 1993, pelos seguintes nove

Em entrevista concedida este ano, publicada no Jornal EI País da Espanha no dia 23 de novembro de 2004,
ual ministro da educação no Brasil, Tarso Genro, admitiu defender, juntamente com o govemo da

gentina, a troca da dívida pública por educação, idéia essa vista como positiva pela Unesco.
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aíses: lndonésia, China, Bangladesch, Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão e Índia,

cuja ênfase recaiu sobre o compromisso desses países quanto ao oferecimento às suas

opulações de uma educação básica de qualidade sem discriminação e com ética e

equidade. (Oliveira, 2000, p. 106).

De certa forma, esta Conferência funcionou mais para avaliar os compromissos

sumidos pelos países participantes da Conferência da Tailândia, reafirmar e renovar

. nncipios e metas, dentre as quais mencionamos: a melhoria dos sistemas educacionais e

a qualidade da educação, parceria com a sociedade, aprimoramento da gestão, qualificação

o professor, atenção à criança e à família (Declaração de Nova Delhi). ~2

O Plano Decenal de Educação para Todos 33, elaborado pelo Ministério da

Educação para o período 1993-2003, sob o governo do presidente Ttamar Franco, sendo

ministro da educação Murílio de Avellar Hingel, foi o reflexo mais imediato no País das

líticas e diretrizes educacionais estabelecidas na Conferência Mundial sobre Educação

ra Todos, realizada na Tailândia.

Isso não significa que o Brasil e, particularmente, o Estado do Ceará, não tivessem

teriormente programas educacionais direcionados para a educação "em massa", mas que

partir da Conferência da Tailândia, a universalização da educação adquire novas

perspectivas, alcance e significado, sobretudo em função da reordenação macroestrutural do

apitalismo, em nível mundial, em função de suas crises econômicas.

A América Latina foi igualmente um agente de elaboração de políticas educacionais

- promotora de eventos que reforçaram e estabeleceram o imperativo da educação,

bretudo para com a educação básica, muitas vezes com a parceria dos organismos

temacionais, de acordo com os princípios das conferências educacionais mundiais .

Destaca-se, de uma forma especial, a instituição do "Projeto Principal de Educação para a

-= Foram os seguintes os países signatários da Declaração de Nova Delhi: Indonésia, China, Bangladesch,
Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão e India.

O Plano Decenal de Educação para Todos 1993-2003 estrutura-se nos seguintes cinco tópicos principais e
respectivos conteúdos: I. Situação e Perspectivas da Educação Fundamental (Contexto Social, Político e

Econômico do Desenvolvimento Educacional; Desempenho do Sistema Escolar); 2. Obstáculos a Enfrentar;
- Estratégias para a Universalização da Educação Fundamental e erradicação do Analfabetismo (Objetivos
-erais de Desenvolvimento da Educação Básica; Metas Globais, Linhas de Ação Estratégica); 4. Medidas e

.nstrumentos de Irnplementação (Consolidação das Alianças e Parcerias, Eficiência e Equalização no

. manciamento, Desenvolvimento da Cooperação e Intercâmbio Intemacional, Intensificação de ações
vemamentais em Curso); 5. Calendário dos Principais eventos de 1993. (BRASIL. Ministério da Educação.

ano Decenal de Educação para Todos, Brasília, MEC, J 993)



61

América Latina e Caribe", um fórum de discussão das políticas governamentais de

educação, atuando desde 1979. Tal fórum era constituído de um Comitê

Intergovemamental que se reunia de tempos em tempos, destacando-se aqui, as seguintes

reuniões: as de 1989, na Guatemala e de 1991, em Quito, que determinaram a necessidade

de se mudar a organização dos sistemas educativos através de novos' estilos de gestão; a de

1993, em Santiago, que destacou a necessidade de fortalecimento da escola e das mudanças

nos modelos pedagógicos e de gestão, e a de 1996, realizada no interior da Conferência de

ingston, convocada pela UNESCO, onde se tratou de vários temas concernentes à gestão

educacional, à aprendizagem, à democratização, à avaliação, ao docente, ao trabalho, dentre

outros. Também no interior dessa Conferência deu-se a VII Reunião de Ministros de

Educação da América Latina, que integram o Projeto Principal de Educação. (Vieira, 2001)

Outros importantes eventos também foram realizados, cuja importância para o

fortalecimento do acento na educação e, sobretudo na educação básica, foram

determinantes, dentre os quais destacamos a Convenção das Nações Unidas sobre os

Direitos da Criança, em 1999, que estabeleceu as bases para uma política de proteção à

infância e à adolescência, bem como para a instituição da perspectiva da educação como

ireito, do que temos como expressão o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,

. romulgado em 1990, em que compromete o poder público quanto à elaboração de políticas

públicas que garantam a efetivação dos direitos da criança e do adolescente; o Encontro

lundial de Cúpula pela Criança, em Nova York, 1990, do qual saiu a Declaração sobre a

Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança. 34

O alcance das novas políticas educacionais mundiais estende-se para um amplo

modelo de parceria entre diversos atores sociais - governos, empresários, trabalhadores, as

.omunidades, em geral. Surge o desafio da solidariedade (capitalista, diga-se), tipificada

nas modernas formas de democratização e gestão participativa.

As novas políticas educacionais se encontram inseridas no contexto de

reorganização do modelo de desenvolvimento capitalista, ameaçado não somente pelas

~ Neste documento constam os seguintes objetivos: expansão e desenvolvimento do atendimento em
educação infantil; universalização do acesso à Educação Básica e conclusão do Ensino Fundamental para pelo
menos 80 % das crianças em idade escolar até o ano 2000; redução do analfabetismo adulto à metade dos
níveis existentes, até o ano 2000; e aumento da aquisição para indivíduos e famílias dos conhecimentos,
habilidades e valores necessários à melhoria da qualidade de vida. (ibid)
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quedas de produtividade, mas pelo agravamento de suas contradições, sobretudo sociais,

atraves dos elevados níveis de desigualdade social, de renda e riqueza, bem como de

pobreza mundial e incapacidade de o Estado e o setor público arcar sozinho com as

demandas sociais.

Assim, como perspectiva geral, tem-se a continuidade do desenvolvimento, de

matriz capitalista, cuja crise, de natureza estrutural, desenrola-se pelas três últimas décadas,

quando o crescimento econômico, sobretudo dos países altamente industrializados, não

mais se deu nas proporções que experimentara durante o Pós-Guerra, com conseqüências

profundas em todos os setores da vida econômica, social e política. A chamada

reestruturação e modernização capitalista impôs um reordenamento no sistema produtivo,

administrativo e cultural das organizações, em geral, visando adaptá-Ias às novas condições

econômicas, sociais e políticas decorrentes da crise.

O avanço da ciência e tecnologia corroborou para esse conjunto de fatos,

rnpulsionando a criatividade e incremento produtivo. A esfera do trabalho foi uma das

mais atingidas por essa nova ordem econômica, com o problema do desemprego,

. recariedade e flexibilização do trabalho, demandando novas competências humanas e

adrões sociais mais desenvolvidos.

É nesse sentido que as novas políticas educacionais irão priorizar a educação básica

oara as populações, bem como desenvolvê-Ia em consonância com as novas noções de

...•...uidade, inclusão, justiça social e cidadania, determinando uma nova função econômica

a a educação, voltada para o desenvolvimento.

Para que o País volte a se desenvolver, impõe-se um profundo ajustamento
econômico e financeiro, que torne possível novo modo de inserção na ordem
econômica internacional. Para tanto, serão necessárias profundas transformações
estruturais, desconcentração espacial da economia e uma vigorosa redistribuição de
renda e de riqueza. Tal processo gerará mudanças na composição e dinâmica das
estruturas de emprego e das formas de organização da produção, o que requer
alterações correspondentes nas estruturas e modalidades de aquisição e
desenvolvimento das competências humanas (leia-se, aqui, uma nova educação -
g.-ifo nosso). Serão necessários novos critérios de planejamento educativo e de
relações entre escola e sociedade, capazes de gerar oportunidades educacionais
mais amplas e diferenciadas para os vários segmentos da população.
Também no plano político, em que importantes mudanças já se evidenciam, fazem-
se novas exigências à educação. Valores e padrões de conduta requeridos para o
aperfeiçoamento democrático desafiam o formalismo e a alienação dos programas



escolares, exigindo processos e modos de relacionamento capazes de formar
cidadão para o pluralismo, para o senso de tolerância, de solidariedade e de solu ã

pacífica de conflitos. Trata-se não só de educação para a democracia, mas tambez;
do estabelecimento de ambiente de relações educativas democráticas, voltadas p .:.
a participação societária, para o engajamento nas distintas estruturas
representação e para o exercício ativo dos direitos de cidadania."

_.5.2 A Política Educacional Brasileira

A década de 1990 foi de grandes desafios para o País, sobretudo quanto à

essidade de se recobrar da desestruturação sócio-econômica e política, herdada da

_écada anterior, quando da redernocratização, O Brasil, desde então, vinha convivendo com

um quadro marcado pela instabilidade política e econômica (ondas inflacionárias,

cesaceleracão do desenvolvimento econômico, crise fiscal), acentuação das desigualdades

iais, precariedade administrativa, corroborando para uma crise de legitimidade do

Estado frente à sociedade.

Já no início da década de 1990, quando do Governo Collor, a crise não só se

rpetuava, como também foi agravada, quando da opção desmedida por um modelo

~ :onômico-administrativo marcado pelas seguintes características principais: abertura do

aís a uma concorrência desigual com o mercado internacional, enxugamento

onseqüente da máquina administrativa e redução predatória do papel do Estado,

centralização e intransparência das decisões e ações governamentais, resultando, como

lientou Eli Diniz, na "imposição de sacrificios drásticos, sem retomo previsível e sem

razo definido" (Diniz, 1999, p. 184).

Passado o governo Itarnar Franco, que cumpna, de certa forma, um mandato

tampão", sem por isso desmerecer a importância desse momento de transição, tendo sido

ze fundamental determinação o "Plano Real", onde acontecimentos educacionais também

- ram significativos, é a partir da segunda metade da década, sob o Governo Fernando

enrique Cardoso, ao longo de dois mandatos consecutivos, beneficiado pelo instituto da

-eeleição, que presenciaremos, pela primeira vez, depois da redemocratização política, uma

relativa continuidade de uma política governamental e administrativa, ainda que passível de

.-maanálise crítica.

Plano Decenal de Educação para Todos
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Foram nesses anos, mais precisamente a partir de 1995, que a política educacional

reconfigurou, sob certas condições de sistematização e regularidade, evidenciando-se, se

ão a transformação de fato dos padrões educacionais do país, ponto esse passível de

iscussão e crítica, pelo menos sua amplitude e efetividade de várias ações, em caráter

acional, sobre isso estando de acordo até mesmo os ferrenhos críticos da referida política.

Com vistas à consecução desses objetivos, o Governo FHC, ancorado na ampla
hegemonia conquistada pelo voto, realizou uma mudança abrangente no
arcabouço normativo da educação escolar, no conteúdo curricular e na forma de
gestão do sistema educacional e da escola, utilizando-se majoritariamente da
força, mas também recorrendo ao emprego de mecanismos de busca de consenso.
(Neves, 1999) 36

Vale ressaltar que nesse mesmo período, sob a gestão FHC, estando como ministro

educação, Paulo Renato de Souza, o Estado do Ceará atravessa uma semelhante

reorganização de seu sistema educacional, sendo governado por um integrante (e à época,

poiador político do Presidente da República) do mesmo partido (PSDB), Tasso Jereissati,

tando como secretário da educação, o professor, técnico e ex-assessor educacional junto

o MEC, além de ex-coordenador do Unicef no Ceará, Antenor Naspolini, sobre quem

edicaremos um capítulo específico nesse trabalho, dado a significação de sua nomeação

para a Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará. 37

Se levarmos em conta os pontos principais da recente política educacional

brasileira, a saber, universalização, financiamento, avaliação, e reforma da gestão

"Durante a campanha eleitoral de 1998 para a Presidência da República, as criticas ao Governo FHC nos
rgãos de comunicação apontavam para um totaL descumprimento (grifo nosso) de quatro das cinco metas do

seu primeiro mandato - emprego, segurança, saúde e agricultura. Apenas um dos dedos da mão direita (as
InCOmetas de Governo de FHC foram visualmente apresentadas ao eleitor, em 1994, através de uma mão

direita espalmada, onde cada dedo representava uma dessas metas) - o da educação - foi poupado de uma
critica radical. Sabia-se que nessa área alguma coisa havia sido feita, mas não se tinha uma idéia clara quanto
~ s seus propósitos e resultados". (Neves, 1999)
3' É importante que se diga que pertencer ao mesmo partido não confere automaticamente a dois governantes
ou parlamentares serem unânimes a cerca de algum ou vários temas, principalmente quando das relações entre
Tasso e FHC que, como se sabe, são marcadas por diferenças ideológicas e políticas. No entanto, tal
istanciamento, entre ambos, é bem mais recente, sobretudo quando do apoio político de Tasso ao então

. residenciável Ciro Ferreira Gomes, nas eleições presidenciais de 2002, contra o candidato do próprio PSDB,
, artido de FHC e Tasso Jereissati, além, claro, de outros fatores que onerariam esse trabalho explicitar. Mas
'ale salientar que quando das eleições presidenciais de 1994, Tasso Jereissati apoiou a candidatura de FHC,

dando-lhe intenso suporte ao longo do primeiro mandato, período em que a política educacional encontrava-se
em plena implementação. A política educacional do Ceará, não somente por estar associada à política
educacional do país, enquanto uma unidade federativa, não pode ser compreendida sem uma compreensão
desta última, devendo também ser contempladas suas especificidades.
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escentralização), não será difícil concluir que a educação no País constitui um capítulo da

rorma como o Estado transformou-se para gerir o desenvolvimento e as políticas públicas,

b seu mais recente paradigma de ação - o modelo gerencial.

A despeito de todo um movimento por parte das entidades organizadas da sociedade

_< vil, em nível nacional, quando da elaboração de propostas educacionais, sobretudo na

zecada de 1980, destacando-se as lutas e movimentos sociais em prol da LDB e Plano

acional de Educação, 38 o Estado conseguira implementar, de certa forma a revelia de tais

tidades, medidas de políticas educacionais, a partir da segunda metade da década de

990, sob o governo de FHC, que redefiniram o quadro da educação no país, conferindo os

contornos que temos atualmente.

Isso já se evidencia quando, no primeiro ano de mandato, o governo FHC

redirnensiona todo o aparato jurídico escolar, através da criação do Conselho Nacional de

Educação - CNE que, a despeito de estar previsto no projeto de LDB, em tramitação no

ongresso Nacional, foi criado, como defende Lúcia Maria Neves, na "contra mão" do

rocesso histórico e das propostas democráticas, oriundas das entidades representativas da

sociedade civil, tendo em vista, na Lei 9.131, de 24 de novembro de 1995, que o criou, o

referido órgão se constituir num órgão de Governo e não num órgão de Estado, com

orofundas implicações de sua autonomia. (Neves, 1999)

Ao invés de consulta às entidades da sociedade civil organizada, cujas propostas,

aterializada inclusive em documentos, que tramitavam no Congresso para se transformar

a LDB, tendo já conquistado alguma porção de legitimidade, o governo FHC recorreu

redominantemente à utilização de PECs, Decretos e Vetos para fazer valer e funcionar as

medidas educacionais que se sucediam sem que integrassem um projeto educacional mais

amplo, de que carecia o governo, embora possuíssem uma racionalidade própria. (peroni,

_003, p. 89).

Citaremos apenas algumas da principais dessas entidades, dentro das quais várias outras se fizerem
representar: Conferência Brasileira de Educação - CBE, sobretudo por ocasião do Congresso Constituinte, em
988, e início dos anos 1990; Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública - FNDEP, por um longo período,
clusive todo o processo de tramitação da LDB, sendo a mais representativa entidade dos movimentos em
rol da escola pública, juntamente com o Congresso Nacional de Educação - CONED; a Federação Nacional
e Estabelecimentos de Ensino - FENEM, entidade representativa das escolas privadas; Associação Brasileira
e Escolas Superiores Católicas - ABESC e Associação da Educação Católica - AEC, representativas da

educação coníessional.
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Igualmente, recorria à contratação de meios para, de forma terceirizada,

plementar projetos educacionais, tendo sido assim para com os Parâmetros Curriculares

- ionais, que, como o nome indica, estabeleciam os "princípios educativos e uma

croposta de articulação entre objetivos, conteúdos, orientações didáticas e critérios de

liação, buscando contribuir para o aperfeiçoamento da prática pedagógica, sem criar

vas disciplinas, ou se revestir de caráter de obrigatoriedade". (CNE/CEB Parecer n?

97)39

Os PCNs conferem à educação por todo o País uma relativa unidade, possibilitando

cumprimento da missão do Estado, sob seu novo papel, quanto ao trabalho de

rdenação, supervisão e avaliação educacional, ficando a cargo dos estados e municípios,

vés das secretarias educacionais e das próprias unidades escolares, sua utilização, de

rorma descentralizada, com vista ao aprimoramento da prática pedagógica.

Justifica, ainda, a autora, o centralismo do Estado, quanto à elaboração das políticas

ecucacionais, no período, ao trazer à tona a influência de instâncias externas que, de certa

rma, determinaram muito mais a política educacional do País que mesmo as entidades da

iedade civil organizada, representativas dos interesses educacionais coletivos. A título

exemplo, mencionamos a influência do Instituto Herbert Levy 40 na elaboração dessas

políticas, sobretudo quanto os aspectos de avaliação (sistema de controle de qualidade),

do como parâmetro os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais, destinados ao

ino Fundamental, e um sistema automático de financiamento (arrecadação e repasse)

.re garantisse à educação, eficiência das escolas, uma correspondência com o Fundef e

rorn os programas de repasse financeiro educacionais às escolas (como por exemplo, o

::-

rograma Dinheiro Direto na Escola - PDDE), cuja autonomia, integrada aos demais

e.ernentos acima, constituem os eixos fundamentais da política educacional do governo

rue (Peroni, 2003, p. 89).41

Os trabalhos que deram origem aos PCNs, por uma equipe contratada pelo MEC, de fora de seus quadros,
bora formada de pessoas com vivência e experiência no Ensino Fundamental, começaram em 1995.
endendo-se por dois anos, ao final dos quais são aprovados e adotados pelo MEC para todo o País.
Para Peroni, o fHL toma-se a partir de 1995, juntamente com outras entidades congêneres, o principal
erlocutor do Governo Federal, em assuntos educacionais, exemplo de indiferença do Executivo aos
vimentos das entidades da sociedade civil organizada, que já vinham atuando junto ao Congresso
ional, Câmara dos Deputados e mesmo junto aos órgãos federais em prol da educação, antes da gestão
C. (PERONI. 2003, P. 87)
'i propo:::t<Jseducacronais do lHL ao MEC, resultado sobretudo de uma aproximação entre o Governo

ederal e este Instituto, quando ainda na primeira metade da década de 1990, se basearam nas reformas
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A avaliação tomara-se um item fundamental da política educacional, consistindo

uma exigência dos próprios organismos internacionais que condicionaram seus

empréstimos financeiros aos países, mediante avaliação do desempenho educacional.

artir de 1995, com o aperfeiçoamento do Sistema de Avaliação da Educação Básica -

- ..\EB, a avaliação sofre mudanças em seu caráter e significado, passando a averiguar o

srerna educacional (ao invés de projetos, como prevalecia em anos anteriores), sobre

guns itens fundamentais da política educacional, ligados à nova lógica de implementação

políticas públicas, sob o papel de coordenação geral da educação pelo Estado, a saber

=_~tãoescolar, competência do professor e rendimento do aluno.

No que concerne ao financiamento educacional destacamos o fato deste seguir a

gica "custo-benefício", em que se avalia o custo-aluno-ano, segundo padrões econômicos

ce mercado, modelo, esse, sugerido pelo próprio Banco Mundial, em suas políticas

eaucacronats. Tal modelo diz respeito tanto ao Fundef, como ao PDDE. O primeiro,

constituindo-se a partir de um percentual (15%) da receita oriunda dos principais impostos

-'- estados e municípios, destinado exclusivamente para a manutenção e desenvolvimento

Ensino Fundamental público, mediante um valor obtido a partir do custo/aluno/ano,

-- ....istribuído entre estados e municípios em função do número de matrículas, conforme

eralharemos em outro local nesse trabalho.

O segundo, oriundo do Salário Educação e distribuído através do FNDE (Fundo

'acional de Desenvolvimento da Educação), diretamente para a escola, em função também

~v número de matrícula, para custeio e manutenção de suas atividades, dando cumprimento

preceito "autonomia escolar", adotado pelo Banco Mundial. Cabe ressaltar que à escola,

o recebimento dos recursos do PDDE, cabe criar uma entidade executora, de direito

._.:vado, sem fins lucrativos, representativa da comunidade escolar, apta igualmente a

receber recursos outros oriundos de setores privados ou comunitários, dentro de uma

c-_rspectiva de compartilhamento com a sociedade dos gastos educacionais, pelo "estado

_erencial".

Mais do que o repasse de dinheiro para a escola, pois esse é insignificante, o
programa (PDDE - grifo nosso) objetiva, atualmente, a montagem de uma

~ucacionais realizadas na Inglaterra e no Chile, que, tudo indica, serviram de referência à política
cacional brasileira. (ibid)
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estrutura paralela ao estabelecimento para a captação de recursos, o que pode vir a
se adequar à proposta de organizações públicas não-estatais do programa de
reforma do Estado. O projeto de autonomia da escola é uma das estratégias para
que se reduza a ação estatal, através da descentralização do processo de tomada de
decisões e da gestão, movimentando-se em direção à ponta do sistema para a
instituição responsável diretamente pela prestação de serviços. Aproxima-se,
assim, o consumidor do sistema, de forma a este responder às expectativas do
usuário com mais agilidade. Diminui-se, desse modo, a estrutura hierárquica do
sistema, reduzindo-se a distância entre concepção e execução e assumindo-se a
lógica do mercado em sua abordagem neoliberal. (Peroni, 2003, p. 102)

A Educação Básica na Atual LDB

Desde dezembro de 1996 o Brasil possui uma nova Constituição Educacional - a

Lei no. 9.394, de 20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - e

que imprimiu uma nova configuração à educação brasileira, no que concerne aos seus

princípios, finalidade, organização e estruturação, tendo sido, nos anos seguintes,

regulamentada de forma complementar pelo Ministério da Educação, através do Conselho

. ,acional de Educação.

A atual Lei Diretrizes e Bases da Educação representa um marco histórico na

política educacional nacional, pois expressa uma tentativa, de certa forma eficaz, de

aproximar a educação brasileira às exigências de modernização que caracterizaram o

mundo e o Brasil, no final do século XX, sobretudo no que concerne às transformações no

mundo do trabalho e da produção, as descobertas científicas e tecnológicas, a sofisticação

dos processos informacionais, as demandas do desenvolvimento, etc, regidos pelos

princípios de flexibilização, autonomia, descentralização, qualidade, desenvolvimento,

competência, no que pese os diferentes e, por vezes, contraditórios, interesses políticos,

econômicos, sociais, institucionais e corporativos.

A própria noção de "educação" é ampliada para significar a abrangência dos

"processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da

sociedade civil e nas manifestações culturais" (Art. 1°), isto é, não mais confinada ao mero

ensino, como anteriormente, a despeito de que, conforme parágrafo primeiro do referido



69

Artigo, a Lei "disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por

meio do ensino, em instituições próprias". Assim também amplia a sua finalidade, voltada

para o "pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o mundo do trabalho" (Art. 2°).

Vê-se claramente o quanto noções como "desenvolvimento", "trabalho",

"cidadania" aparecem na nova constituição educacional como fatores determinantes para a

ducação escolar, conforme expresso: "a educação, dever da família e do Estado, inspirada

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho" (Art. 2°.)

Isso implicou em redimensionar toda a organização e estrutura educacional,

conteúdos curriculares, modalidades de cursos e formação docente aos imperativos e

demandas do desenvolvimento e do mundo do trabalho, no que pese as novas concepções

de produção e de sociedade do trabalho, o problema do emprego/desemprego, da

qualificação, da competitividade, autonomia, flexibilidade, dentre outros. Temas como

desenvolvimento, trabalho e cidadania passam a se tomar, na atual legislação, o grande

imperativo categórico da educação, voltados para a atuação social e política.

Quanto à organização e estruturação da Educação Básica, o primeiro dos dois níveis

escolares, na nova legislação (o segundo é a Educação Superior), compõe-se de: Educação

Infantil, destinada a crianças de zero a 06 anos de idade, pela primeira vez na legislação,

sendo incorporada institucionalmente à escolaridade oficial; Ensino Fundamental,

destinado a educandos, na faixa etária de 07 a 14 anos, compreendendo às séries de

primeira a oitava, num período de oito anos, e, por último, o Ensino Médio, destinado a

jovens de 15 a 18 anos, compreendendo as três séries, distribuídas em três anos."

Conforme Art. 22, a finalidade da Educação Básica é: "desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios

para progredir no trabalho e em estudos posteriores", de onde se infere a preocupação, dada

já pela extensão da noção de "formação básica" a todos esses anos de escolarização, em

42 Nesse momento, o atual governo brasileiro (Governo Lula), através do Ministério da Educação, estuda a
ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos, através do ingresso de crianças no referido nível de ensino aos
06 (seis) anos de idade.
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garantir condições igualitárias, por um maior período de tempo, com conteúdos

educacionais relativamente homogêneos, sob responsabilidade pública obrigatória do

Estado, a todos os indivíduos a fim de que possam exercitar a cidadania e integrar o mundo

o trabalho.

Ficam asseguradas aos indivíduos por parte do Estado as condições básicas comuns

ara que eles possam, em seguida, dar continuidade ao seu próprio aprimoramento, em

estudos posteriores. Tal perspectiva implica na obrigatoriedade do Estado somente para

om a Educação Básica, em regime de colaboração e de estabelecimento de prioridades

entre estados e municípios. 43

o que concerne mais especificamente ao Ensino Fundamental, sobre o qual pesa a

obrigatoriedade e gratuidade em estabelecimentos públicos, sendo isso também parte das

exigências internacionais para com a educação, o Art. 32 expõe os objetivos e meios para

te referido nível de ensino, dentre os quais destacamos o seguinte:

a formação básica do cidadão, mediante (... ) o desenvolvimento da capacidade de
aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do
cálculo (inciso 1), e o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores (Inciso IlI).

Vê-se o quanto a atual LDB abandona a idéia de uma aprendizagem em caráter

conclusivo, do qual serve, como exemplo, o modelo de "diplornação", nos moldes

dicionais, o que contrariaria as demandas do mundo contemporâneo, quanto à aceleração

transformações abruptas em todas as esferas da vida.

O papel da escola dirige-se predominantemente para o "ensinar a aprender" ao invés

•.o ensinamento de conteúdos propriamente dito, ainda que o domínio de conteúdos seja

arte importante da aprendizagem, mas para o desenvolvimento de competências e

iabilidades, princípios filosóficos estabelecidos para o processo ensino-aprendizagem. As

Aos estados compete assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio. (Art.
;0. Inciso VI) Aos municípios compele oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com
~rioridade, o Ensino Fundamental. (Art. I I. Inciso V). À União compete, dentre outras atribuições, assegurar

formação básica comum, ao estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios,
compctêncius e diretrizes para os diferentes níveis da educação básica, que nortearão os cunículos mínimos

Art. 9u lnciso IV), bem como "prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
unicípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade
rigutória. exercendo sua função rcdistributiva e supletiva". (Art. 90 Inciso f1I)
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por si só, a partir de uma formação básica, redimensionada com este objetivo, seu potencial

contínuo de aprendizagem. É nesse sentido que se configurou a noção de "educação

continuada", como expressão do abandono da antiga pretensão de uma aquisição definitiva

o saber. 44

Já o Ensino Médio, terceira e última etapa da educação básica, tem como finalidade

'a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo,

e modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou

perfeiçoamento posteriores" (Art. 35, inciso lI). Tal inciso expressa de forma resumida,

:nas oportuna, os pressupostos norteadores de formação educacional do trabalhador-cidadão

requerido pela educação básica em sintonia com as exigências atuais do mundo do trabalho

~ da sociedade científica e tecnológica, ou seja, a relação trabalho-cidadania; a perspectiva

educação continuada, que aponta para o paradigma do "aprender a aprender"; a

-exibilidade da formação com vista a uma maior inserção e adaptabilidade do educando

aos tempos atuais; e a necessidade permanente de aperfeiçoamentos.

Igualmente reforça os aspectos relacionados ao desenvolvimento humano pessoal,

centre estes, "o aprimoramento do educando como pessoa humana, a formação ética e o

cesenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico" (inciso li), daí a

serção nos currículos de disciplinas específicas destinadas a este fim, como Filosofia e

iologia, julgadas "necessárias ao exercício da cidadania". (Art. 36, § 1°. Inciso li).

Scma-se ao "aprender a aprender" o "aprender a ser", como perspectiva humanizatória da

_•.•ucação. Dentre as finalidades, ainda, deste nível de ensino destaca-se "a compreensão

cos fundamentos cientifico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria

com a prática, no ensino de cada disciplina" (Art. 35. Inciso IV).

Quanto às diretrizes para o currículo do Ensino Médio, são destacadas as seguintes,

e estão em consonância com os pressupostos acima: "a educação tecnológica básica, a

compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de

nsformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de

~ Deve-se salientar. a partir dos resultados obtidos por esta pesquisa, o quanto a meta da aprendizagem, nos
ermos dessa Lei, se encontra ainda distante da prática educacional existente no País, consistindo num ideal a

atingir, tendo sito retomada pelo atual governo (Govemo Lula), embora que permanecendo, ainda, no
...lIJ1pOdas intenções.
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como a inclusão de urna língua estrangeira moderna (Inciso II), que requerem ao final do

estudos que o educando demonstre, dentre outros itens, o "domínio dos princípios

ientíficos e tecnológicos que presidem a produção moderna" (Art. 36 § 1°. Inciso I).

A título de conclusão, vale pontuar que, sob a atual LDB, o Ensino Médio ganha

ma identidade própria, no que concerne à existência de objetivos e características

pecíficas, quanto à formação propriamente dita, mas também ao tipo de relação com os

emais níveis de ensino - fundamental, superior ou profissional. Enquanto consolida e

profunda conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, o Ensino Médio deixa de

concorrer com o ensino profissionalizante, ao tomar facultativa a preparação para o

exercício de profissões técnicas stricto sensu, ainda que contemple a preparação geral para

trabalho, sob a perspectiva do trabalhador-cidadão, como se segue:

o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá (grifo nosso)
prepará-lo para o exercício de profissões técnicas (Art. 36, § 2°.); e, ainda: a
preparação geral para o trabalho e, facultativamente (grifo nosso), a habilitação
profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino
médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação
profissional (Art. 36, § 4°.).

Sob a atual LDB a Educação Profissional propriamente dita constitui uma

modalidade (não um nível hierárquico) de ensino, dela podendo ter acesso "o aluno

atriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador

;:;eral, jovem ou adulto" (Art. 39, parágrafo único). A única referência a alguma habilitação

r parte do Ensino Médio concerne à habilitação ao prosseguimento de estudos (Art. 36, §
~o.).

Da mesma forma, é quanto a esta formação básica qualitativa, com seus objetivos e

acterísticas próprias, como explicitadas na citação acima, e no próprio espírito da Lei, e

condensada no tipo de perfil almejado do educando, que o Ensino Médio se diferenciará e

se libertará do ensino superior, livrando-se da subsunção a que estivera historicamente

eférn, no sistema educacional brasileiro e na própria cultura educacional, servindo como
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modalidade propedêutica, portanto, desprovido de uma identidade própria, agora lhe

nferida.

A Educação Básica no Plano Nacional de Educação

A despeito de a reivindicação de um plano nacional de educação para o Brasil ser

astante antiga, remontando à década de 1930, por ocasião do "Manifesto dos Pioneiros da

Educação", de 1932, oficializada pela primeira vez na Constituição Brasileira de 1934, e se

concretizando em 1962, na vigência da primeira LDB - Lei 4.024, de 1961, só

recentemente, através da Lei no. 10.172/61, de 09 de janeiro de 2001 que se tem pela

, rimeira vez no País um Plano Nacional de Educação, com as seguintes características, que,

segundo Didonet, o diferencia do anterior: 45

1. É o primeiro plano submetido à aprovação do Congresso Nacional, portanto, com

força de lei;

2. Cumpre um mandato constitucional (Art. 214 da Constituição Federal de 1988) e

uma determinação da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Art. 87, §

1°.);

3. Fixa diretrizes, objetivos e metas para um período de dez anos, garantindo-se,

assim, uma continuidade e coerência da política educacional;

4. Contempla todos os níveis e modalidades de educação, bem como as esferas de

aprendizagem, gestão, financiamento e avaliação;

5. Envolve o Poder Legislativo no acompanhamento de sua execução; e

6. Conclama a sociedade para acompanhar e controlar a sua execução. (Didonet, 2000)

o fato é que após toda uma gama de necessidades, reivindicações e exigências de

_.ferentes e contraditórios segmentos sociais, políticos, institucionais e corporativos, tanto

em nível local, corno nacional e internacional, concernentes à educação, nas suas mais

_. versas áreas, o Plano Nacional de Educação não poderia deixar mais de existir.

primeiro Plano Nacional de Educação, sob a égide da primeira LDR (Lei 4.024/61) se consistia muito
; num documento técnico pura o Ministério da Educação, com meias para oito MOS, apenas, não
ssitando de sua aprovação pelo Poder Legislativo, que lhe desse o caráter de obrigatoriedadc.
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Sua estruturação está assim disposta: uma introdução, com um rápido histórico e

efinição de objetivos e prioridades; a cobertura dos diferentes níveis de ensino - Educação

,sica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e Educação Superior -, em

todos estes estabelecendo um diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas, sendo que com

elação ao ensino superior, o acréscimo do item "financiamento e gestão da educação

superior"; as modalidades de ensino (Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância

Tecnologias Educacionais, Educação Especial e Educação Indígena; o Magistério da

Educação Básica; Financiamento e Gestão; e, por fim, o Acompanhamento e Avaliação do

lano).

Assim como sua estruturação, os objetivos e prioridades estabelecidos no P~'E

xpressam, em grande parte, o espírito e as políticas educacionais explicitadas na

onferência Mundial de Educação para Todos, no Plano Decenal de Educação para Todos.

Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e nas Diretrizes e Parâmetro

rriculares Nacionais.

o PNE explicita os seguintes objetivos:

• A elevação global do nível de escolaridade da população;

• A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;

• A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à

permanência, com sucesso, na educação pública, e

• Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais,

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (PNE).

Bem como as seguintes prioridades:

• Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7

a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão

desse ensino;



• Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade

própria ou que não o concluíram;

• Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino - a educação infantil, o

ensino médio e a educação superior;

• Valorização dos profissionais da educação;

• Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e

modalidades de ensino. (PNE)

No que conceme ao Ensino Fundamental, segundo nível da Educação Básica, a

escolaridade correspondente a esta faixa-etária, segundo o PNE, registra o problema da

c1usão social, que "nega o direito elementar de cidadania, reproduzindo o círculo da

breza e da marginalidade, sendo isso, a forma mais perversa e irremediável de exclusão

ial".

Segundo o PNE, a obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Fundamental, garantido

oela Constituição Brasileira de 1988, se justifica diante do fato de que "o pleno domínio da

ertura, da escrita e do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de

mrender e de se relacionar no meio social e político". Em outras palavras, sem o domínio

cessas referidas habilidades cognitivas, um indivíduo ficaria impossibilitado de inserção

ial e, portanto, excluído do convívio social e de realizar sua própria humanidade.

O PNE registra o avanço que a sociedade brasileira obteve nos últimos anos (década

•• 1990) quanto à ampliação da oferta de vagas para o ensino fundamental. Entretanto,

-;;:ssalta a existência de um grande contingente de crianças fora da escola, bem como de

triculados fora da faixa etária correspondente (7 a 14 anos), ou seja, o problema de

crstorção idade-série, além da evasão e repetência, o que demandaria a reincorporação

esse contingente tanto de volta a este nível de ensino, quanto à sua inserção nos programas

e educação de jovens e adultos, destacando em seus objetivos e metas "regularizar o fluxo

escolar reduzindo em 50 %, em cinco anos, as taxas de repetência e evasão, por meio de

rogramas de aceleração da aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso,

garantindo efetiva aprendizagem". (objetivo e meta no. 3)

As desigualdades sociais denunciadas no PNE dizem respeito não somente às

esigualdades de classes, mas igualmente às desigualdades regionais, sendo os indicadores



76

estatísticos mais agravantes nas regiões Norte e Nordeste do País. A universalização do

Ensino Fundamental está, no PNE, a serviço de um maior equilíbrio social quanto ao

esenvolvimento sócio-econômico. Para isso, não basta somente o acesso ao Ensino

Fundamental, não sendo mais este o maior desafio, mas a garantia da qualidade e

:ontinuidade no ensino, bem como a garantia das condições gerais para isso, de

responsabilidade pública, tais como a "ampliação do atendimento social, sobretudo nos

municípios de menor renda, com procedimentos como renda mínima associada à educação,

alimentação escolar, livro didático e transporte escolar".

A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos escolares,
permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário
para concluir este nível de ensino, eliminando mais celeremente o analfabetismo e
elevando gradativamente a escolaridade da população brasileira. (DIDONET, 2000,
p. 65)

A qualidade do ensino, requerida pelo PNE, diz respeito a uma série de fatores,

centre estes, a atualidade e contextualização do currículo; a interdisciplinaridade, que abre

ovas perspectivas no desenvolvimento de habilidades para dominar esse novo mundo que

desenha; o embasamento dos conteúdos nas novas concepções pedagógicas, sobretudo

expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais; o desenvolvimento dos temas

cansversars como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho, consumo, dentre

tros, além de adaptações fisicas adequadas, que contemplem os portadores de

-~~essidades especiais, além de espaços especializados para atividades artístico-culturais,

esportivas e recreativas.

O aprendizado da inclusão social diz respeito, portanto, ao aprendizado dos

nteúdos cognitivos, através do domínio da leitura, da escrita e do cálculo; e do direito ao

...cesso e permanência no Ensino Fundamental de qualidade, mas também ao aprendizado

exercício político de participação na organização e gestão da escola, quando dos

conselhos escolares, "que deverão orientar-se pelo princípio democrático da participação",

luindo aqui o envolvimento da comunidade, como um todo, alunos, pais, professores e

zabalhadores da educação.

No que conceme ao Ensino Médio, o PNE inicia o seu diagnóstico explicitando um

adro estatístico que aponta para a seguinte situação: é o nível de ensino que mais cresceu
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nos ú \timos anos (estatísticas referentes a 1998), decorrente, sobretudo do investimento no

Ensino Fundamental, estimando para os anos seguintes uma ampliação "de forma

xplosiva". Entretanto, expõe igualmente uma série de dificuldades, tais como o reduzido

cesso a este nível de ensino, quando comparado com outros países desenvolvidos e em

desenvolvimento, sobretudo latino-americanos; alto percentual de matriculados fora da

faixa etária correspondente (15 a 17 anos), conseqüência de dois fatores básicos: o

primeiro, as elevadas taxas de repetência no Ensino Fundamental, fazendo com que os

Jovens cheguem bem mais velhos ao Ensino Médio, e, segundo, o retorno à escola de

adultos que, há muito, terminaram o Ensino Fundamental e desejam aperfeiçoar-se ou

qualificar-se melhor para o trabalho; crescente taxa de seletividade interna, com altos

números de abandono e repetência.

Nesse sentido, quanto à "seletividade externa" - a exclusão ao Ensino Médio, o

PNE explicita que o problema nesse nível de ensino não é a ausência de vagas, cujo número

·em sido superior ao número de egressos do Ensino Fundamental, apontando para um

roblema de articulação entre os vários níveis de ensino; ausência de recursos adicionais, a

exemplo do que ocorre com o Ensino Fundamental com o salário educação, a despeito do já

garantidos IO % do total de impostos arrecadados; competição com os recursos destinados

J.S universidades em muitos estados; além de um problema de natureza qualitativa, o que

ós interpretamos como crise de identidade, ou seja, nos termos do Plano, "ausência de

efinição dos rumos que deveriam ser seguidos em seus objetivos e em sua organização".

Vale salientar, conforme o próprio Plano previa, que com a implantação das Novas

Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, e os programas de formação docente, o

Ensino Médio no Brasil ganha uma cara própria, deixando de ser (pelo menos parcialmente,

u de forma progressiva), como testemunha a própria historia educacional brasileira, um

ero percurso para o ensino supenor.

Ao viés do desenvolvimento e inclusão social, o PNE qualifica o Ensino Médio

como tendo um "importante papel a desempenhar no processo de modernização em curso

o País, tornando-se um poderoso fator de formação para a cidadania e qualificação

rofissional". Nesse sentido, é nesse nível de ensino onde mais se desenvolverão

eterminas habilidades cognitivas necessárias à inserção aos novos processos produtivos, e,

onseqüentemente, à integração social decorrente, como explicitado abaixo:



Preparando jovens e adultos para os desafios da modemidade, o ensino médio
deverá permitir aquisição de competências relacionadas ao pleno exercício da
cidadania e da inserção produtiva: auto-aprendizagem; percepção da dinâmica
social e capacidade para nela intervir; compreensão dos processos produtivos;
capacidade de observar, interpretar e tomar decisões; domínio de aptidões básicas
de linguagens, comunicação, abstração; habilidades para incorporar valores éticos
de solidariedade, cooperação e respeito às individualidades. (Idem, p. 78)

Para isso, o PNE recomenda que o referido nível de ensino não pode prescindir das

condições gerais fundamentais e necessárias para a realização desse propósito, incluindo,

qui, as definições pedagógicas, administrativas e financeiras, repartidas em 20 (vinte)

bjetivos e metas, conforme previsto pela Constituição Federal (Art. 208, Il) quando do

ever do Estado voltado para a "garantia da progressiva universalização do Ensino Médio

""atuito" .

Em suas diretrizes, enfoca, ao lado das necessidades de qualificação docente para o

nsino Médio, o estabelecimento de um sistema de avaliação como forma de

scornpanhamento dos resultados obtidos, mencionando como importantes mecanismos de

romoção da "eficiência" e "igualdade", neste nível de ensino, o SAEB (Sistema de

Avaliação da Educação Básica) e o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), criados e

rados pelo MEC, dentre outros, sobretudo estaduais, que cumprirão tais objetivos.

A exemplo do que aconteceu com a LDB, o Plano Nacional de Educação atravessou

um caminho longo e penoso até se chegar a uma forma definitiva, e o que já seria de

perar, teve de enfrentar disputas e entreveres políticos, institucionais e corporativos, ao

ngo desse percurso, até sua aprovação definitiva pelo Plenário do Senado, no dia 14 de

•.ezembro de 2000, e sancionado pelo presidente da República no começo de 2001.

Dois projetos de lei antecederam imediatamente ao texto definitivo: o PL no. 4.155,

ce 10 de fevereiro de 1998, do deputado Ivan Valente, aprovado pelo II Congresso

acional de Educação - CONED, e reunindo a contribuição de vários segmentos sociais

ntidades, movimentos, fóruns, associações, sindicatos da área educacionais, etc), e o PL

o. 4.173, de 11 de fevereiro de 1988, do Poder Executivo, elaborado pelo Ministério da

Educação.

Segundo o próprio deputado Ivan Valente, o PNE, em sua redação final, conforme

provado pelo Parlamento, fez prevalecer predominantemente os interesses



79

governamentais, com algumas conquistas oriundas das reivindicações dos movimentos em

prol da educação que, após os "Vetos" do Presidente da República (FHC), foram, por sua

fez, subtraídas da redação do Plano Nacional de Educação, tomando-o, ainda, mais distante

do ideal de uma educação necessária para o país.

Os vetos residiam sobretudo sobre as metas que implicavam em mais recursos

financeiros para a educação (concementes à Educação Infantil, Ensino Superior, Magistério

a Educação Básica e financiamento da educação, propriamente dito), sob a alegação

presidencial, orientada pela equipe econômica, afinada com os interesses do FMI, de

comprometerem à Lei de Responsabilidade Fiscal e o ajuste econômico do Estado.

Deflagrou-se em função disso o movimento pela "Derrubada dos Vetos Presidenciais", dos

quais participaram várias entidades integrantes do movimento em prol da educação.

ALENTE, 2001. p. 40)
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3. A Educação sob os "Governos das Mudanças"

3.1 Os "Covemos das Mudanças": a ideologia do "novo", o significado da

novas elites no poder e a questão educacional.

Em 1987, toma posse no governo do Estado do Ceará o empresário Tasso Ribeiro

Jereissati, depois de uma campanha política, sob bases ideológicas definidas, que reuniu

diversos segmentos sociais em torno do "Movimento Pró-Mudanças". I

Foi a seguinte a principal promessa de campanha explicitada nos meios de

comurucação e imprensa, em geral: inaugurar no Estado uma nova era, pautada nos

seguintes compromissos principais: o combate a todas as formas de clientelismo político e

superação de valores arcaicos, alusão à cultura político-administrativa dos governos

anteriores e adversários neste pleito eleitoral, denominados de "coronéis"; a moralização do

serviço público, que servira à prática do "empreguismo", e que, agora, se voltaria para o

atendimento à população, em geral, e não somente a determinados segmentos sociais; o

combate à miséria social no Estado que, conforme dados do PNAD, na época, relegava 66

% da PEA, o equivalente a 1,6 milhão de pessoas e seus dependentes, à situação de pobreza

absoluta; e o respeito à cidadania, como direito inalienável de todos. Para alcançar esse

objetivo, propunha a reestruturação e redefinição do papel do Estado, o que representou a

instauração de um novo padrão de intervenção e controle social. (Ceará. Governador, 1987-

1991, p. 19)

Para a compreensão do significado da ideologia que orienta o novo grupo no poder

importa a definição de "coronelismo", contra o qual o novo grupo, em torno do ClC, se

oporia, em termos políticos, mas que se tratava, em última instância, de estabelecer no

Segundo Washington Bonfím, o Movimento Pró-Mudanças compreendeu vários setores da sociedade,
rncluindo não só integrantes do Centro Industrial do Ceará, associação empresarial da qual saiu o novo grupo
político, mas também integrantes dos partidos políticos de esquerda, como o PCB e PC do B, instituições
como os Conselhos Regionais de Economia, Engenharia e Arquitetura, Medicina, Contadores e outras

sociações de profissionais que ajudaram a montar o programa de governo do candidato Tasso Jereissati
urante a campanha eleitoral. O Movimento era liderado pelo empresário do CIC, Amarílio Macedo, que após

a vitória "persistiu e intensificou o debate em tomo de propostas para o novo governo, promovendo
seminários inclusive no interior do Estado". Tendo o Governador e seu círculo mais próximo percebido que o
movimento tinha ido longe o isolou, causando, com isso, o rompimento com os partidos de esquerda, bem

mo o isolamento do empresário Arnarílio Macedo do seu círculo de influência. (Bonfirn, 2002, pp. 35-62)
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Estado do Ceará um determinado modelo de desenvolvimento econômico, bem como a

perseguição dos interesses classistas de determinada facção do empresariado cearense.

Segundo Gondim, o clientelismo constituía o principal traço característico do

coronelismo, forma de dominação, cujas relações sociais se davam "por relações de

dependência mútua entre os envolvidos", que remonta à República Velha, mas que, no

Ceará, predominou até recentemente, não sendo tão fácil estabelecer o seu final, tendo em

vista as novas formas que assume.

o coronelismo tem como uma de suas principais características a formação de
uma rede de relações pessoais e diretas entre pessoas que ocupam posições
assimétricas, em termos políticos e econômicos. Tais relações são baseadas na
troca de bens e serviços de natureza distinta: o patrão ou o chefe político fornece
terra, moradia, crédito, emprego, cuidados médicos e proteção; os clientes, em
contrapartida, fornecem mão-de-obra, serviços e votos. Estes últimos, na verdade,
não eram necessariamente a principal contrapartida esperada pelos coronéis, já
que suas clientelas incluíram um largo segmento de não-eleitores (analfabetos) e
havia a possibilidade de uso da violência para vencer a competição política com
facções rivais. (Gondim, 2002)

Segundo a autora, o coronelismo se fundamenta no primado da desigualdade, que

torna indispensável o favor de um patrono, quanto àquilo que deveria ser, numa sociedade

~ ndamentada na "igualdade perante a lei", um "direito" de cidadania. Tal forma de relação

social assimétrica é predominantemente característica de sociedades com estruturas

ocioeconômicas tradicionais, como a que se deu no Estado do Ceará, sobretudo até o início

••e seu primeiro processo de modernização, com a criação da Sudene, e ainda, sob o

governo de Virgílio Távora (1963-1966), quando uma nova forma de clientelismo, desta

.ez, com o "popul ismo", passa a ter lugar. 2

Considerando o coronelismo como uma forma de dominação política, melhor

pificada na que era exercida sob a "política dos governadores", representação dos

: Baseando-se em Francisco Weffort, a autora estabelece uma diferença entre't'coronelismo" e "populismo"
'_.1mose segue: enquanto o primeiro expressa um compromisso entre poder público e o poder privado do
_ande proprietário de terras, o populismo exalta o poder público, como próprio do Estado, que se coloca no
_gar do líder, em contato direto com os indivíduos reunidos na massa, sendo essa a forma como o
~.lentelismo vai prevalecer no Ceará a partir do processo de modernização implementado sob o primeiro
;.)vemo Virgílio Távora, com a adoção das práticas de planejamento e funcionamento técnico-burocrático do

arelho de Estado. (ibid)
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interesses políticos e econômicos das oligarquias estaduais, sobretudo na primeira metade

da Primeira República (1888-1914), vê-se o quanto, segundo Vanilda Paiva, a educação

elementar fora relegada, sob tal cultura política. Para esta autora, favorecia a esse sistema

de dominação a não instrução do povo, através do qual tais oligarquias se perpetuavam no

poder, corroborando para isso o conformismo popular (PATVA, 1978, p. 80)

A chegada de Tasso Jereissati ao governo do Estado é, em termos gerais, o corolário

da fabricação de uma nova representação cultural do político e do econômico

(supostamente contra a representação sob o coronelismo), gerada em um determinado setor

do empresariado cearense, denominado de "jovens empresários", no seio do Centro

Industrial do Ceará - CfC. Este órgão, representativo do empresariado cearense, foi criado

no começo do século XX, mas reativado por este grupo de empresários, em 1978, para

abrigar as novas idéias que tais empresários tinham da realidade sócio-política e econômica

regional e nacional.'

Para os objetivos mais específicos deste trabalho, vale fazer referência sobre o ClC

penas no que se segue: tratava-se de uma representação do empresariado cearense, de

lguns ramos do setor industrial," consciente do problema brasileiro quanto às perspectivas

e desenvolvimento social e econômico, no contexto da derrocada do modelo, sob o regime

ilitar. A aparente preocupação com a área social e o debate democrático, que marcarão

estrategicamente os discursos do grupo, constituíam o fator legitimador dos interesses

onômicos em jogo, dando continuidade à motivação corporativa do setor econômico

:ndustrial que precisava, para fins de ampliação de seus negócios, tomar o poder político,

plementar a reforma do Estado e da administração pública, realizar o ajuste fiscal, atrair

capital competitivo, desenvolver o mercado interno, angariar recursos dos órgãos

.blicos em nome da suposta moralização, democratização e luta contra a pobreza, miséria

- exclusão social.

Para nossa análise, importa a referência ao CIC somente quando de sua recriação, em 1978, berço da
c.nstrução da nova representação cultural do político e do econômico, por uma facção da elite representativa

mpresariado cearense que fazia questão de mostrar suas divergências com relação à facção reinante na
. Integravam a nova elite empresarial os seguintes nomes principais: Benedito Clayton Veras Alcântara,
arílio Proença de Macedo, Tasso Ribeiro Jereissati, José Sérgio de Oliveira Machado, Francisco de Assis
hado Neto, Cândido da Silveira Quinderé, Femando Cirino Gurgel, Lauro Fiúza Júnior e José Frederico

_~~mé de Saboya e Silva.
ão os seguintes os principais ramos do setor econômico, de controle dos principais integrantes do ele:
il, agroindustrial, agropecuário, indústria de alimentos, mecânico-elétrico, químico e siderúrgico.



E assim que tão logo o grupo chega ao poder opta por seu próprio isolam

político, como pode ser exemplificado pelo rompimento do diálogo com amplos setor,

sociais que lhe deram apoio, trocando a política do "apadrinhamento", contra a q

supostamente romperam, pela excessiva centralização e fechamento dos canais

comunicação e participação com o restante da sociedade civil, sendo, essa, uma marca do

autodenominados "governos das mudanças", ressalvadas as diferenças de estilo de seus

diferentes governantes

Os "governos das mudanças" praticamente eliminaram do processo de
formulação de políticas públicas, a intermediação de políticos profissionais,
sobretudo na primeira gestão de Tasso Jereissati. A política de austeridade foi
conduzida sem a preocupação de buscar o apoio da classe política ou de outros
setores na sociedade civil, criando uma imagem de isolamento e prepotência,
consolidada pelos inúmeros conflitos entre Tasso Jereissati e os mais diversos
segmentos da sociedade. (Gondim, 2002)

O confronto ideológico que opôs "modernidade" ao "conservadorismo" constitui,

segundo Josênio Parente, o principal fator constitutivo da campanha de 1986, em favor de

Tasso Jereissati, cujo grupo ao qual representava se autodenominava "moderno", contra as

forças do "conservadorisrno", alusão aos adversários políticos, denominados de "coronéis",

representações ideológicas formatada dentro do próprio grupo dos novos empresários.

arente, 2000)

O que mais caracterizava a ideologia da modernidade para o grupo do ClC, era a

orma de compreender o papel e o engajamento político do empresariado, bem como do

próprio Estado perante o desenvolvimento sócio-econômico, implicando numa nova forma

e intervenção social e de relação do Estado com a economia e a sociedade, sob princípios

supostamente democráticos e éticos, fundados nas idéias de diálogo, parceria e

articipação, contrastando com a mentalidade corporativa e patrimonialista, típica dos

overnos anteriores, bem como do setor empresarial tradicional, representado, sobretudo,

_ela Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC. 5

ê-se o quanto a prática política dos auto denominados "governos das mudanças" contradizia o discurso de
.nálogo e participação que proferiam. Por outro lado, tomava-se a forma de tentativa de legitimação política,
iuma sociedade recém-saída do regime militar, e desejosa de experienciar a liberdade e a mudança,
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Foi, pois, do hiato decorrente da crise do autoritarismo, em nível nacional

representado pelo progressivo declínio do regime militar, e da quebra do "acordo do

coronéis", a nível local, bem como da crise do modelo de desenvolvimento capitalista, que

emergiu no Estado a influência do setor jovem do empresariado cearense, ligado ao CIC

mais tarde culminando num projeto político, com a vitória de Tasso Jereissati ao governo

do Estado contra a então candidatura do "coronel" Adalto Bezerra.

Tal vitória objetivava inaugurar uma "nova" era ("Era Jereissati") econômica e

política, no âmbito do Estado, sob a ideologia do moderno, que se estendeu por vários anos,

ujo modelo de políticas públicas e redefinição do papel do Estado, orientado para o

desenvolvimento, serviram de estratégia no projeto político e, consequentemente, no

projeto educacional.

Segundo Parente, a modernização no Estado do Ceará, no entanto, antecedeu ao

próprio "Governo das Mudanças", do que serve como exemplo, o papel político e

econômico desempenhado pela SUDENE e pelo BNB, além da transformação do Estado do

Ceará no li Pólo Industrial do Nordeste, sob o governo de Virgílio Távora, apoiado pelo

tão presidente Ernesto Geisel. (Parente, 2000)

Corrobora com essa tese Linda Gondim, ao pontuar a não radicalidade da ruptura

oolitica pretendida pelos "governos das mudanças", tendo em vista as transformações que

mham acontecendo no Estado do Ceará, nas últimas décadas que antecederam ao próprio

_ po do CIC, a partir da criação do Banco do Nordeste, em 1952, que introduziu uma nova

cultura, sobretudo administrativa, mas também econômica e política.

Convém lembrar que a primeira experiência de planejamento estratégico no Estado
foi realizada na primeira gestão de Virgílio Távora, que viria a ser apontado como
um dos responsáveis pelo "atraso" do Ceará. (... )
No Ceará, o primeiro governo de Virgílio Távora (1963-1966) foi marcado pela
criação de um sistema de planejamento e por projetos de largo alcance para o
desenvolvimento capitalista: a solução do abastecimento de energia elétrica para o
Estado, por meio da usina de Paulo Afonso; a conclusão do projeto do Distrito
Industrial; a organização da Companhia de Telecomunicações do Ceará; e a
inauguração da Fábrica de Asfalto do Mucuripe. (Gondim; 2002)

A concepção de "moderno" para caracterizar a bandeira política e econômica do

ovo grupo do poder representou, portanto, uma construção ideológica, com a qual o



referido grupo angariou legitimidade política. Tal construção subsidiou a OpOSI -

moderno/atrasado que, segundo Rejane Vasconcelos, transformou-se no fator q

determinou as imagens públicas dos personagens que serviram de atores nas eleições

1986, das quais saiu vitorioso Tasso Jereissati, o protótipo do "novo", representado pe

imagem simbólica da juventude, referente ao grupo de empresários do CIC. (Carvalho.

1999, pp. 179-258)

Também para essa autora, a "modernidade" ensejada pelo grupo dos jovens

empresários do CIC não se opunha somente à facção das elites políticas representada pelos

coronéis, mas igualmente à facção empresarial ligada à Federação das Indústrias do Estado

do Ceará - FIEC, da qual os jovens empresários se afastaram. (ibid)

Foi através da defesa do "novo" que os jovens empresários do CIC acabaram por se

identificar com as idéias de esquerda que pairavam no contexto da redemocratização do

País, do que serve como exemplo o seu engajamento com a campanha das Diretas Já e de

Tancredo Neves à Presidência da República, além de defenderem uma participação e

engajamento político, compromissado com as transformações sociais, sobretudo para com o

problema da pobreza, que impediam o desenvolvimento econômico, meta que persistirá nos

objetivos e metas dos planos plurianuais de desenvolvimento, sob o Governo das

Mudanças, bem como nos discursos e programas desses governantes.

Segundo Jawdat Abu-el-Haj, a entrada na cena política do novo governo é bastante

elucidativa e nos ajuda na compreensão do significado político e econômico da vitória de

Tasso nas eleições de 1986, sobretudo quanto à relação entre o autoritarismo (a dimensão

politica), o desenvolvimento capitalista (dimensão econômica) e o discurso de abolição da

breza (dimensão do social).

Segundo este autor, as elites políticas, bem como a burguesia cearense obtiveram

gitimação política e econômica com o modelo de desenvolvimento capitalista, sob o

regime militar, cujo período total de duração correspondeu, em grande medida, no âmbito

regional, aos governos dos coronéis, o que favoreceu às práticas de dominação tradicional

chentelismo, empreguismo e favoritismo). Instalou-se uma. crise de continuidade do

pitalismo, o que obrigou a necessidade de novas formas de controle e de reorganização

relação entre política, economia e sociedade, decorrente de dois fatores principais: o fim

o ciclo do autoritarismo e a derrocada do desenvolvimento regional. O contexto da
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redemocratização, que trouxe no seu bojo o soerguimento dos princípios de participação,

-Idadania, cooperação, equidade, justiça social etc, impôs novos imperativos para a

ontinuidade do modelo capitalista de desenvolvimento, sobretudo quanto ao papel do

......stado e sua relação com a economia e a sociedade, com implicações diretas nas formas de

aruação das políticas públicas e do papel institucional, conforme podemos depreender da

citação abaixo:

o princípio da universalização dos direitos SOCIaiS, o consenso político e a
reestruturação institucional otimizam as ações desenvolvimentistas num ambiente
democrático (ABU-EL-HAJ, 1999, p. 22)

É nesse sentido que o referido autor, ao abordar a política pública de saúde no

Estado do Ceará, no período 1987-1996, que o fará a partir do caso da reforma sanitária,

enfocará o ajuste do setor público logo no primeiro governo Tasso (1997-1990) como tendo

sido uma condição imprescindível não somente para o "sucesso" da referida política, que se

evidencia na melhora dos indicadores concementes à mortalidade infantil, cobertura

cinal, aumento dos leitos nos hospitais, etc, como também no estabelecimento de uma

relação entre Estado e sociedade em ambiente de liberdade políticas e civis. (ibid)

Delimitaremos o período histórico dos "Governos das Mudanças" ao intervalo

empreendido entre 1987 a 2002, subdividido em quatro mandatos governamentais, 6

.:onforme quadro abaixo (Quadro 02), com apenas dois governantes no poder, e uma

reeleição, marcado por uma relativa unidade de orientação quanto a determinadas

_,o primeiro pronunciamento de Tasso Jereissati à Assembléia Legislativa, após reassumir o governo, em
.995, sucedendo Ciro Gomes, quando da leitura da Mensagem Anual referente àquele mesmo ano, constam
anas referências clogiosas ao governador anterior, bem como referências concernentes às mudanças
orridas no Ceará, no período correspondente aos últimos oito anos, ou seja, quando de seu primeiro governo

,987 -1990) e de seu sucessor e aliado político, Ciro Gomes (1991-1994), numa clara evidência de se tratar
.:e uma continuidade, pelo menos, quanto à orientação geral que caracteriza o "Governo das Mudanças", do

e serve como ilustração alguns fragmentos do referido discurso: "Nos últimos oito anos (grifo nosso), o
ará vem mudando. O ajuste realizado nas contas públicas permitiu criar capacidade de investimento com

recursos próprios e recuperar a infra-estrutura social e econômica ..."; "O Governo Ciro Gomes manteve
grito nosso) o equilíbrio financeiro do Estado, deu continuidade (grifo nosso) à recuperação da infra-
strutura física e iniciou novos programas de importância fundamental para o-desenvolvimento econômico e

social"; "No campo do desenvolvimento institucional, o Governo Ciro Gomes deu andamento (grifo nosso) à
modernização administrativa, através de um processo permanente de revisão e atualização do modelo
organizacional". O mesmo argumento também é válido quando do primeiro pronunciamento do governador
Ciro Gomes referindo-se ao governo anterior de Tasso. (CEARÁ. Governador 1999-2002 (Tasso Jereissati)
Mensagem à Assembléia Legislativa, 1995, Fortaleza: Iplance, pp. 1-12).
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concepções básicas, tais como o papel das políticas públicas e, mais especificamente do

Estado, como propulsor do desenvolvimento econômico; a moralização, racionalização, e

eficiência do setor público, bem como a capacitação deste quanto à obtenção de metas

ociais; estabilidade fiscal; dentre outros, ressalvadas as diferenças, sobretudo de estilos

administrativos.

Quadro 02
Governantes do Estado do Ceará, sob os "Covernos das Mudanças", e seus

Respectivos Planos de Governo

Período Governador em Exercício Plano de Governo

1987 - 1990 Tasso Jereissati Plano de Mudanças

1991 - 1994 Ciro Gomes Plano Ceará Melhor

1995 - 1998 Tasso Jereissati Plano de Desenvolvimento

Sustentável

1999 - 2002 Tasso Jereissati Plano de Desenvolvimento

Sustentável: Consolidando o

Novo Ceará

A. Questão Educacional

E nesse contexto, que a educação veio a desempenhar uma função estratégica,

dentro dos planos políticos, econômicos e sociais, sobretudo quando no período histórico

delimitado nessa pesquisa.

Ainda que a educação viesse a ter sua função ligada às metas de desenvolvimento

econômico, conforme explicitado nos planos de governo, tal perspectiva não se

concretizou, pelas seguintes razões principais: primeira, as contradições do próprio modelo

de desenvolvimento, de caráter concentrado r e elitista, em quase .nada demandando novos

padrões educacionais, que chegassem a visualizar a importância e necessidade da escola

pública, sobretudo em termos de preparação para o trabalho; segundo, o fato de a educação

l~
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pública no Estado ter fracassado quanto à reversão dos padrões educacionais, em termos

qualitativos, concementes à satisfação nas necessidades de aprendizagem.

Resta-nos buscar uma nova significação para as diversas ações educacionais

implernentadas, no período abordado, a fim de que possamos compreender o sentido de tais

ções, em termos de políticas públicas.

Tal significação foi possível quando da reconstrução histórica do projeto político-

econômico dos "governos das mudanças", no período delimitado, bem como do setor

educacional, sobretudo na função que este desempenhara para com aquele.

A forma em que se reconfigurou a educação nos planos políticos, econômicos e

administrativos do segundo governo Tasso se deu em função da necessidade deste governo

em redefinir as relações de dominação social, quando da implementação desses planos,

tendo em vista que a área educacional foi a que mais se prestara à oposição ao projeto

mudancista do referido governo.

O fato de somente por ocasião de seu segundo mandato, favorecido por

circunstâncias locais e nacionais, o governador Tasso ter conseguido realizar ações na área

educacional, de forma mais sistemática e estruturada, o que implica conhecer, igualmente,

razões pelas quais não conseguira, durante o primeiro, revelou a função educacional de

reorganização das forças políticas, em termos de legitimação e controle social, enquanto

matéria de políticas públicas.

Segundo se constatou, Tasso Jereissati, ao reassumir o governo do Estado, em 1995,

reconhecia a necessidade de direcionar ações para a área educacional, tencionando fazer

esta aquilo que fizera com a área da saúde, ou seja, elevá-Ia a uma condição de

expressividade e notoriedade. O passo inicial para isso foi a escolha, no final de 1994, de

Antenor Naspolini como titular da Secretaria de Educação Básica do Ceará, cujas razões

explicitaremos em capítulo específico.

Segundo José Rosa Abreu Vale, secretário de educação no final do primeiro

.;:;overno Tasso, a Secretaria de Educação (que havia já sofrida várias descontinuidades em

sua gestão, só no primeiro governo Tasso) era a maior Secretaria de Governo e, de certa

orma, a mais dificil de gerenciar, tendo em vista a situação de profunda crise em que se

encontrava naquele momento: constantes greves e insatisfação de professores, sujeição a

influências políticas das mais diversas, falta de controle e organização, burocratização e
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hierarquização, tomando dificil estabelecer, naquele momento específico {em que

ermaneceu como Secretário de Educação - 11/03/1988 a 31/08/1989), um projeto

educacional de caráter mais duradouro, no máximo administrar a crise e os conflitos
. 7existentes.

Quando do retorno de Tasso ao governo, em 1995, a Secretaria de Educação ainda

era a maior do Estado, concentrando aproximadamente 45 % dos servidores, dado

oncernente à folha de pagamento da referida Secretaria, e com sérios problemas

dministrativos.

A despeito de ser a área educacional a mais implicada, quando das medidas de

reforma administrativa e de ajuste fiscal no primeiro Governo Tasso, soma-se a isso a

recariedade que caracteriza a herança recebida dos governos anteriores, como podemos

epreender de Sofia Lerche, para quem a despeito dos esforços dispensados à educação

elo ex-governador Gonzaga Mota, sobretudo quanto à tentativa de mobilização e diálogo,

com o objetivo de solucionar os problemas educacionais da época, o fato é que Tasso

recebe a educação de seu antecessor em situação de precariedade, destacando-se os

seguintes problemas principais: desordenamento administrativo, irracionalidade financeira

de controle pessoal, clientelismo, dentre outros. (Vieira, 2002, p. 345)

Com a reforma administrativa e ajuste fiscal do governo Tasso, a área educacional

orna-se a principal a ser atingida pelas referidas reformas, do que resultou numa série de

embates opondo governo e professores, decorrentes, sobretudo, do elevado número de

ortes de professores das folhas de pagamento, contribuindo, assim, para tomá-Ia, desde

então, o !oeus de confronto e resistência política ao processo de modernização

mplementado pelo primeiro governo Tasso.

Os cortes provocam embates sem precedentes entre as duas partes envolvidas - de
um lado, o governo; de outro, os professores. O sistema público estadual tem suas
atividades paralisadas por 43 dias. As ações na justiça contra o Estado são
imediatas e proporcionais ao número de cortes. Daí por diante, as iniciativas de
política educacional passam a contar com forte oposição da maioria dos
educadores que, além dos prejuízos individuais no plano profissional, têm que
enfrentar sérias dificuldades com a organização do trabalho escolar diante da
redução do quadro docente. Soma-se a isso o não cumprimento do compromisso de

Entrevista concedida exclusivamente para esta pesquisa por José Rosa Abreu Vale, no dia 18 de fevereiro de
_ 1Ü4.
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manter o piso salarial dos professores e o respeito ao Estatuto do Magistério,
promessa registrada na 'Carta de Tasso' aos professores cearenses. (VIEIRA,
2002, p. 346)

Quanto a esse aspecto, a situação demonstrou não haver muita alteração quando do

~overno Ciro Gomes, período marcado, na área educacional por profundas insatisfações

entre os professores e demais profissionais da educação, representados pelos seus

sindicatos, sobretudo decorrente do "Censo do Magistério", contido no "Revolução de uma

Geração" - projeto educacional do governo Ciro Gomes, que se pretendia avaliar os

rofessores, e da universalização do Teleensino, ainda hoje fortemente criticado por setores

cocentes. A área educacional, sob o aspecto de continuidade, mantinha-se enquanto lócus

-- entrave político entre governo e sociedade, dificultando a implementação de um projeto

educacional de caráter mais duradouro e sistemático.

Tal fato repercutirá, posteriormente, na escolha do principal desafio que Antenor

- polini, Secretário de Educação no período abordado por esta pesquisa, se auto imporá,

go no início de sua gestão frente à SEDUC: "libertar a educação das interferências

líticas locais, restituindo-lhe a autonomia" (sic). Em termos políticos, tratava-se de

zesenvolver uma nova relação com a sociedade e estabelecer um padrão de intervenção e

ntrole social, angariando legitimação quanto à implementação do projeto de

senvolvirnento contido no Plano de Desenvolvimento Sustentável 1995-1998.

A ênfase na mobilização social; na reestruturação da Secretaria de Educação, com a

ação dos Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação - CREDEs, e o

--dimensionamento do seu papel; nas eleições diretas para diretores das escolas, além do

edirnensionamento do Projeto Político-Pedagógico da Escola, sob o suposto princípio da

tonomia, a partir da formação dos conselhos escolares, dentre outras medidas,

nstituem, dentre outros, os principais elementos de um projeto mais amplo de intervenção

e controle do Estado na área social, circunscrita pela esfera educacional que, só no período

5-2002, por diversas razões que explicitaremos no conteúdo deste trabalho, se

nsformaram num projeto efetivo, ainda que em detrimento da qualidade da educação, sob

rros aspectos.

Um fato parece incontestável: o governador Tasso Jereissati, em seu pnmeiro

andato, não conseguiu inserir a educação no processo de "modernização" que
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mplementara, a exemplo do que conseguia em outras áreas, corno a da saúde, consistindo,

I lacuna, o principal desafio a enfrentar quando de seu retomo ao governo do Estado,

após, uma série de acontecimentos na educação, no interregno do governo Ciro Gomes, de

ue trataremos em capítulos posteriores.

Mais tarde, Tasso Jereissati revelou que o projeto educacional de seu governo

995-2002) constituiu o projeto mais importante, embora que, não percebido por todos,

~;>ferindo-se mais especificamente às "elites", que não precisam da escola pública, e que,

r isso, não viam os resultados alcançados na educação. (sic)

o projeto mais importante, mas o de menos visibilidade concreta e de resultados
a curto prazo, é a educação. Eu acho que neste último governo (terceiro
mandato - grifo nosso), nós fizemos o que não podemos fazer no primeiro, que
foi a grande revolução na educação. Não chegamos ao ponto ideal, mas mudamos
essencialmente a educação. A eleição dos diretores de escolas, ·a instituição das
delegacias regionais por concurso público e por prova, critério de prova, o
programa que é do governo federal, mas que nós fizemos aqui, fizemos o nosso,
específico, que é o Fundef e nos dá o índice hoje de cerca de 97% de crianças
entre 7 a 14 anos, dentro da sala de aula é fundamental porque, cada vez mais,
nos convencemos que o processo começa todo pela educação. Montar-se toda
uma infra-estrutura, que é o caso desses projetos (Complexo do Pecém, Metrofor,
açude Castanhão, Siderúrgica Cearense e Gasoduto, mencionados pelo
entrevistador - grifo nosso), e não se ter uma população capacitada para assumir
essa infra-estrutura, não adianta nada'

A escolha do nome de Antenor Naspolini, pelo que representou, veio a atender os

os do Governador quanto à "reforma" que pretendia efetuar na área educacional.

- -:3.tava-se de alguém estritamente ligado à área educacional, mas também às organizações

.ernacionais de desenvolvimento da educação, como o Unicef, que coordenara até sua

meação como Secretário da Educação Básica, pertencendo já ao Ministério da Educação,

- ouern foi consultor, além de ter coordenado projetos educacionais, o que lhe auferiu a

-'':::Itimidade para implementar as ações que levariam o Estado do Ceará, na mídia nacional

e mtemacional, à vitrine da educação.

ossa proposta, hoje, (falando em 1996 - grifo nosso) está sintonizada com as

_ntrevisla concedida a Francisco Moreira Ribeiro, que integra a publicação comemorativa dos oitenta anos
Centro lndustriul do Ceará - CIC, intitulada "Cenários de uma Política Contemporânea" (Fortaleza,

.íiçõcs Fundação Dernócrito Rocha, 1(99).
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iniciativas dos estados que são apontados como precussores de experiências
inovadoras no País. Estamos numa vitrine e as atenções do País voltam-se para o
que estamos propondo e sendo capazes de realizar. (NASPOLINI, 1996)

Inserido num contexto social e político mais amplo, a partir da segunda metade da

década de 1990, tanto local como nacional, os "Governos das Mudanças" implementarão

ações voltadas para a modernização do setor educacional, inclusive, antecipando

determinadas políticas que, antes de se estabelecerem como políticas nacionais, tiveram

suas experiências embrionárias no contexto cearense, como foi o caso do próprio FUNDEF

e a experiência da municipalização.

O momento político que o segundo governo Tasso atravessa já não era rnais

marcado pelos diversos imbróglios políticos que marcaram o primeiro mandato, o período

do "Ajuste", decorrentes das rupturas políticas que Tasso travara com as classes políticas

locais adversárias. O Governo Tasso, quando de seus dois últimos mandatos, contava já

com uma forte base de apoio junto à Assembléia Legislativa, 9 em boa parte representantes

o Interior, principal base de apoio do governo, e no que se refere à Secretaria da

Educação, esta prioriza, quando do primeiro ano, sob a Gestão Naspolini, atividades

mobilizadoras da sociedade, com forte componente midiático e de apoio político-social,

obtendo com isso relativa parcela de legitimidade perante a sociedade.

São, portanto, as características do novo contexto histórico, no qual se dará a gestão

a educação, nesse novo período: no plano local, a estabilização política do Governo das

Mudanças, sob o segundo e terceiro mandatos de Tasso Jereissati, ocasião em que o

~overno, pela primeira vez, adquire ampla maioria na Assembléia Legislativa, e se afirma

politicamente hegemônico no Estado, após a fase do "Ajuste", em que tinha perdido parte

do apoio parlamentar; no plano nacional, o estabelecimento, sob o Governo FHC - que

esfrutara de uma aparente "estabilidade econômica" - de uma política nacional para a

educação, com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em dezembro

e 1996 e a legislação complementar, incluindo aqui a criação do Fundef, que provocará

alterações significativas na vida da União, estados e municípios, além de toda uma

onjuntura internacional favorável que elegeu a educação à condição necessária do

, Segundo Gondim, em 1991, o Executivo já contava com a grande maioria na América Latina, quando 3::?
Deputados, do um total de 46, apoiavam o Governo. (Gondim, 2002)
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desenvolvimento das nações, sob o imperativo econômico social do Projeto "Educação para

Todos".

Com a política educacional do período 1995 - 2002, o novo governo Tasso ensejará

o que considerou a modernização do sistema educacional cearense, de forma relativamente

tardia, em relação às ações do seu primeiro mandato, cujo projeto educacional constava no

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Governo, enquanto um dos vetores de

capacitação da população.

Tal projeto, a despeito de preconizar a educação como fator para o trabalho e

desenvolvimento, materializa um determinado modelo de controle e intervenção social por

arte do Estado, em termos de política pública, cumprindo igualmente uma função político-

onômica, com o objetivo de se legitimar quanto ao modelo de desenvolvimento

implernentado no Estado e as condições financeiras para implementá-lo.

Os resultados alcançados são fruto de um esforço continuado de reforma do
Estado. No setor social, a redução da mortalidade infantil, a expansão nas
oportunidades de ensino, o incremento dos domicílios beneficiados com
saneamento básico e luz elétrica, dentre outros, asseguram sensível melhoria na
qualidade de vida da população cearense. O absoluto ajuste fiscal do Estado do
Ceará permite restabelecer a capacidade de investimento para recuperar a infra-
estrutura social e econômica e dotar o governo de condições efetivas para o
exercício de políticas indutoras do desenvolvimento. Todas essas transformações
deram maior credibilidade à capacidade administrativa do Ceará. Essa
credibilidade propiciou captar, nos últimos anos, recursos de organismos
financeiros nacionais e internacionais para completar financiamentos de
programas de reposição e expansão da infra-estrutura social e econômica, de
fundamental importância para o processo de desenvolvimento sustentável do
Estado do Ceará. (NASPOLINT, 1999)
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3.2 A Educação nos Planos dos "Govemos das Mudanças"

3.2.1 A Educação na Primeira Fase dos "Governos das Mudanças"

Educação no Contexto do Plano de Mudanças (1987-1991)

No período correspondente aos anos 1987 a 1994, o Estado do Ceará foi

cministrado por dois governadores: Tasso Jereissati, no período 1987-1990, e Ciro

Ferreira Gomes, no período 1991-1994.10 Tasso Jereissati assumia pela primeira vez o

=~ :erno do Estado, em meio à euforia e expectativas de modernização do Estado e

dicação da pobreza e miséria social, principais promessas da campanha eleitoral. A

onalização e o planejamento constituíram os itens principais na reestruturação de todo o

relho de governo e das ações a serem desenvolvidas nos mais diversos setores da

nomia e da sociedade para o desenvolvimento do Estado. No que concerne ao setor

c.rcacional fica evidente tal constatação como se depreende da citação a seguir:

Em termos institucionais, o sistema educacional deverá ser reestruturado no
sentido de imprimir-lhe organicidade e funcionalidade, de modo que as unidades
escolares, os órgãos municipais de educação, as Delegacias Regionais de Ensino e
a Secretaria de Educação desempenhem eficientemente suas funções, garantindo a
otimização dos meios e a qualidade dos fins, numa ação articulada com as demais
esferas de governo, recuperando assim a credibilidade do ensino público junto à
população. (Ceará. Governador, 1987, p. 63)

Entretanto, é na sua função para o desenvolvimento que a política educacional vai

licitar sua finalidade:

A Educação é prioridade absoluta. É instrumento de enriquecimento da pessoa
humana, de libertação da pobreza e do atraso social e cultural. É condição para
viabilização de uma sociedade progressiva e justa. (Ceará. Governador, 1987, p.
60) .

, Antes do final de seu mandato, Ciro Gomes deixou o governo do Estado para assumir o Ministério da
.zenda do presidente Itamar Franco, assumindo o governo do Estado do Ceará o desembargador Adalberto

os Leal e o deputado Francisco Aguiar.
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Tasso assumiu o governo com a situação educacional do Estado (educação básica

pública) em precárias condições, sobretudo no que conceme às condições de acesso,

permanência e qualidade do ensino de primeiro grau, constando acentuados déficits,

improdutividade, deficiência de qualidade docente e de ensino, analfabetismo, com

agravamentos piores no meio rural. Segundo diagnóstico realizado, a produtividade escolar

do ensino do 1°. grau (destinado a crianças e adolescentes de 7 a 14 aos), no período 1980-

7 possuía os seguintes indicadores: de 534 mil crianças matriculadas na 1a. série, somente

16,5% chegaram à 4fi série, 11,6% à 8a
. série e, finalmente, apenas 6,1% concluíram o 10

grau, redundando também em problemas para o segundo grau, destinado a adolescentes e

Jovens de 15 a 19 anos, que já começa com um déficit real de 93 %, além de que esse

respectivo nível de ensino se evidenciou também incapaz de oferecer com qualidade os

.onhecimentos necessários à profissionalização e ao ingresso no mercado de trabalho e na

niversidade. (CEARÁ. Governador, 1987, p. 20)

A premissa da política educacional do primeiro Governo das Mudanças era a de

"ofertar a Educação Básica a toda a comunidade escolarizável, formando-a para o trabalho,

ara a participação comunitária e para o exercício da cidadania", e tinha como objetivo

;:,eral:

a democratização do ensino, garantindo a toda a população em idade escolar
acesso à educação sistematizada, de boa qualidade, bem como a permanência do
aluno na escola pública. (Ceará. Governador, 1987, p. 64)11

Foi a partir do estado de precariedade em que se encontrava a educação pública do

Estado que a política educacional, a partir de diretrizes'< prévias, estabeleceu um conjunto

Os objetivos específicos são: universalizar o Ensino de 10 grau na faixa de 07 a 14 anos; Redefinir o ensino
2°. grau, instrumentalizando a população de J 5 a 19 anos para que venha a ser agente eficiente do sistema

odutivo; Expandir, melhorar e interiorizar as modalidades de educação pré-escolar, educação especial,
educação para adultos e o ensino superior; redefinir e expandir a assistência ao educando pela importância

este serviço tem de possibilitar maior permanência e melhor rendimento escolar. ((Ceará. Governador,
7)

: As diretrizes são as seguintes: Instituir a classe de alfabetização para as crianças a partir de 6 anos;
nstruir, recuperar e otimizar a utilização das escolas da rede estadual do ensino de 1"' e 2°. graus no interior

- capital, em áreas de Reforma Agrária e em Perímetros Irrigados; Promover a implantação de um Projeto-
lote de Escola Integrada, visando á maior permanência dos alunos de 10 grau na instituição, a partir da
nccpção de uma escola que ultrapassa os limites das práticas curriculares, oferecendo vários serviços de
.stência ao educando; Expandir a utilização da Televisão Educativa (TVE) no processo educativo:
'orccer o ingresso do aluno do Ensino Especial no ensino regular e/ou no mercado de trabalho, e
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de programas, distribuídos em duas vertentes gerais (programas Expansão e Melhoria do

Ensino Público, e Programa de Apoio ao Planejamento e à Administração do Sistema) e

seis subprogramas concernentes à primeira vertente - Expansão e Melhoria do Ensino

Público, cada um destes, com um conjunto de metas a se atingir no período de duração ao

Plano de Mudanças. 13

.-\Educação no Plano Ceará Melhor (1992-1994)

No Plano Ceará Melhor, que norteava as ações governamentais do governo Ciro

mes para o período 1992-1994, o item "educação", juntamente com os itens "saúde",

ão social", "cultura", "desporto" e "justiça e segurança" integravam o segundo capítulo

Desenvolvimento Sócio-econômico: Diagnósticos, Políticas, Diretrizes e Programaçõe "

ue, por sua vez, se subdividia nos seguintes subcapítulos com os respectivos conteúdos de

ue tratavam: Fortalecimento da Base lnstitucional (administração, planejamento e finanças

úblicas), Desenvolvimento Social (educação e os demais itens mencionados acima), e

Desenvolvimento Econômico (agropecuária; indústria e comércio; mineração; turismo e

esanato; transporte, energia e comunicações; e recursos hídricos). Constituíam outros

bcapítulos dentro do mesmo capítulo: Condições de Vida Urbana e Meio Ambiente,

poio Científico e Tecnológico, e Participação e Cidadania. O primeiro capítulo do Plano,

go após a introdução, era intitulado "Economia Estadual: Crescimento Recente e

Desigualdades", onde tecia considerações sobre a evolução recente da renda e do emprego,

trada com várias tabelas concernentes ao PIB e indicadores de renda e ocupações;

resultados sociais e sugestões de ações com vistas à superação das desigualdades. A

trodução constava de considerações sobre a experiência de planejamento governamental

- eriorizar as ações desta modalidade de ensino; Expandir a política de assistência ao educando, favorecendo
a permanência na escola, dando ênfase à rnunicipalização da merenda escolar; Ampliar e melhorar as

orumidades educacionais ao adulto e ao ensino supletivo, revendo e realizando exames; Recuperar e
izar a utilização da capacidade instalada das universidades estaduais, bem como integrar os Cursos de

_.,:enciatw'a da Universidade Estadual com as diversas modalidades de ensino; e articular as universidades
enses ao Programa de Mudanças do Governo; Assegurar uma homogênea distribuição do corpo docente e

~istrativo, inclusive mediante remanejamentos. (Ceará. Governador, 1987)
ão os seguintes os Subprogramas: Subprograma I - Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar:

programa. 2 - Escola para Todos (1o Grau); Subprograma 3 - Desenvolvimento do Ensino de 2° Grau;
c..nprograma 4 - Desenvolvimento da Educação Especial; Subprograma 5 - Desenvolvimento da Educação

dultos; e Subprograrna 6 - Assistência ao Estudante. (Ceará. Governador, \987)
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no Ceará, em caráter de avaliação; diretrizes e objetivos gerais do plano; as limitações e

possibilidades; participação da sociedade; sobre os investimentos, promoções e incentivos

governamentais; metas macro-sócio-econôrnicas; o sistema estadual de planejamento - SEP

e o papel do Estado no desenvolvimento.

No que concerne ao item "educação" o plano começa com um diagnóstico

educacional no Estado, evidenciando o seguinte quadro: déficit escolar; altas taxas de

analfabetismo, evasão, repetência e reprovação, nos mais diversos níveis e modalidades,

ão só para com o primeiro e o segundo grau, mas também a educação especial e de jovens

adultos, bem como o supletivo, tele-ensino; inadequação dos conteúdos escolares e do

~ lendário acadêmico, comprometendo a qualidade do ensino, sobretudo para com a

rofissionalização e o sistema produtivo; insuficiência de recursos humanos preparados em

.mero e habilitação para o magistério; crise de credibilidade da escola pública;

asuficiência da rede física escolar, dentre outros. 14

Quanto às políticas e diretrizes para a educação no plano Ceará Melhor elas se

embasam na relação que a educação mantém com a qualidade de vida e a cidadania, para

50 sendo priorizadas as metas de permanência na escola e socialização, que precedem as

.cões de combate ao analfabetismo, de acesso à escola e recuperação e otimização da rede

ica, redução da evasão escolar e credibilidade da escola pública. As necessidades do

ercado de trabalho são referenciadas apenas no que concerne às escolas técnicas

rofissionalizantes de 2°. grau, dado importante para compreendermos o momento em que a

educaçâo básica será incorporada nos planos de governo, ainda que não concretizada, na

tica.

o plano estabelece as seguintes prioridades norteadoras das diretrizes: 1. Optar pelo

sino público; 2. Crescer com Qualidade; 3. Partir da escola, do município e da Região; 4.

gnificar o trabalho do professor; 5. Começar pela criança em idade escolar e 6. Somar

orços na ação educativa. O plano estabelece também três programas prioritários a partir

qual os projetos se realizarão: 1. Programa de Escola Pública de Boa Qualidade; 2.

ARÁ. Governador. 1992 - 1995 (eira Gomes). Plano Ceará Melhor: 1992 -1995. Fortaleza: IPLANCE,
")
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Programa de Racionalização e Democratização da Gestão do Sistema de Ensino e 3.

. rograma de Valorização dos Profissionais de Educação 1 5

3.2.2 A Educação Básica como Veto.' de Capacitação da População para o

Desenvolvimento Sustentável (1995-2002)

A política educacional dos Governos das Mudanças, estabelecida no I Plano de

Desenvolvimento Sustentável 1995-1998, se insere em um dos cinco vetores - Vetor Ill:

Capacitação da População - que norteia a ação governamental em prol do desenvolvimento

tentável, e constitui, juntamente com a política de saúde e de promoção da cidadania e

mbate à pobreza, o conjunto das políticas que compõem o referido vetor."

Será necessário grande esforço para elevar os níveis de qualificação da população,
em todos os sentidos. Nenhum País logrou o desenvolvimento antes que seu povo
atingisse elevados níveis educacionais e de saúde (...). Desenvolver o Ceará exige a
improrrogável universalização, no prazo mais curto possível, do acesso à educação
de primeiro grau e a melhoria na qualidade do ensino em todos os níveis. (Ceará.
Governador, 1995-1998, p. 46).

A universalização da Educação Básica de qualidade para todos, sobretudo para com

primeiros oito anos de escolaridade, correspondente ao Ensino Fundamental, constituirá

= ande urgência a que o governo se propõe, quando da intenção de desenvolver o Ceará

id). A escolarização com "eficiência", definida em termos das metas quantitativas e

. rmais previamente estabelecidas, será explicitada no Plano Educacional, como condição

_ a o desenvolvimento do Estado.

Para o primeiro são os seguintes os projetos: Projeto Estadual de Alfabetização e Cidadania; Redefinição
.rricular; Apoio à Educação para o Trabalho; Tecnologia Educacional; Expansão, Recuperação e
. iutenção da Rede Escolar; Implantação e Reestruturação de Centros Educacionais; Redefinição do Ensino

o; Apoio ao Aluno, ao Professor e à Escola; Extensão Comunitária; e Escola Pública em Debate. Para
segundo: Planejamento da Rede Escolar; Autonomia e Democratização da gestão Escolar Pública;
rganização das Delegacias Regionais de Educação; Cooperação Estado/Município; e Planejamento,

_ rdenação e Controle da Gestão Educacional. Para o terceiro: Planejamento e Suprimento de Recursos
anos; Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos; e Controle e Manutenção de Recursos

•..:manos. (ibid)
Os demais vetores são: Proteção do Meio Ambiente, Reordenamento do Espaço, Geração de Emprego e
senvolvirnento Sustentável da Economia c Desenvolvimento da Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação.

~eará. Governador, 1995-1998, p. 46)
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Os CInCOtemas correspondentes aos vetores mencionados na nota-de-rodapé,

crescido do item "Melhoria da Gestão Pública", constituem também os seis itens de ações

cnontárias do PDS I, e para a prioridade no. 3 - "Capacitação da População" - são

stabelecidos as seguintes metas, concernentes mais especificamente à ação educacional:

erradicar o analfabetismo da criança e do adolescente e promover a educação integral, de

nua que nenhuma criança em idade escolar fique fora da escola, assegurando ensino de

lidade, comprometido com o trabalho e a vida; completar o processo de

.micipalização da Educação Básica" (Ceará. Governador, 1995-1998, p. 41).

"Educação para Todos" é, portanto, o lema que norteará a política educacional do

. do, deflagrado no T Plano de Desenvolvimento Sustentável 1995-1998, e tem sua

- iração nas diretrizes educacionais deflagradas na Conferência Mundial sobre Educação

Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, entre os dias 5 e 9 de março de 1990,

movida conjuntamente pela UNESCO, UNICEF, PNUD e BIRD, da qual saiu a

- laração Mundial de Educação para Todos, bem como no Plano Decenal de Educação

Todos, do Ministério da Educação e no mesmo na versão cearense.Y

° PDS T, no que concerne à política educacional, pautada no lema "Todos pela

___ação de Qualidade para Todos", reconhece a persistência de problemas educacionais

não solucionados, tais como os ligados ao acesso, permanência e sucesso escolar, e

- e tornaram os principais desafios a serem enfrentados como condição para o

volvimento sócio-econômico e cultural do Estado.

Foi somente a partir do PDS T, referente ao período 1995-1998, portanto, cinco anos

a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que os "Governos das Mudanças"

guiram implementar, de forma sistemática e duradoura, ações educacionais mais

.as, inspiradas com o estabelecido na Conferência Mundial supracitada, ainda que,

vimos defendendo, não tenha logrado êxito quanto às metas de desenvolvimento

stas na referida conferência, bem como quanto à satisfação nas necessidades de

dizagem. Antes, as ações educacionais acabaram por se limitar à conquista de

Irados formais e quantitativos, desvencilhados da qualidade educacional, quanto à

Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), do Ceará, contou com a seguinte comissão de
ração: Dione Maria Bezerra Pessoa (UNDIME), Ivan de Oliveira (DEMEC), Maria Luzia Alves Jesuíno
UC), Maria Lúcia Rios Pinheiros (SEDUC) e Leunam Gomes (AMECE). Teve como Coordenação
ea, Maria Luzia Ales Jesuíno e Coordenação Geral, José Valdir Pereira.
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preparação efetiva para o trabalho, o desenvolvimento e a cidadania, principais senndos da

aprendizagem.

uma perspectiva de cidadania aliada ao desenvolvimento sustentável, o papel da
educação é central Somente com um projeto claro de educação de qualidane para
todos - que envolve um compromisso de todos - o Ceará poderá supera: seus
problemas e proporcionar uma vida digna ao seu povo. (Ceará. Governador. : 995-
1998, p. 56)

o Lema "Todos pela Educação de Qualidade para Todos", norteador da po

educacional do Governo das Mudanças, se desdobrará, por sua vez, em três II

delimitadoras do projeto educativo, que são: "Todos pela Educação", "Educação

Qualidade" e "Educação para Todos", cada um especificando uma área particular ~

tuação, bem como a especificidade da política educacional cearense, em relação

outros estados que também se inspiraram nas conferências internacionais.

o "Todos pela Educação" concerne mais especificamente às campanh

mobilização que o governo, através da Secretaria da Educação Básica, coord

onferindo às ações, nesse sentido, uma função mais diretamente ligada à reorganização

rormas de controle social, e de legitimação, perante diversos setores SOCiaiS,enq

sentido das políticas públicas.

"Educação de Qualidade" se refere à obtenção de metas quantitativas e formais,

IS as políticas educacionais, no período, dirigiram suas ações, sob os princípios da

ionalidade e eficiência, oriundos dos modelos administrativos e gerenciais.

o "Educação para Todos" se refere à meta de universalização da educação

perativo atrelado às políticas nacional e internacional de educação. No caso do Ceará,

guiu-se o imperativo nacional concemente à universalização do ensino fundamental,

rrrespondente à faixa etária de 07 a 14 anos, mais especificamente.

o Plano de Desenvolvimento Sustentável - Consolidando' o Novo Ceará 1999-

_~2, a política educacional mantém-se enquanto capacitação da população, conforme

_licitado no tópico "capacitação da população para o desenvolvimento", e constitui não

um "vetor" de norteamento da ação governamental, a exemplo do PDS I, mas a
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pnrneira das quatro grandes "opções estratégicas do desenvolvimento sustentável", cada

uma correspondendo a macroobjetivos estabelecidos. 18

São os seguintes os macroobjetivos para a opção estratégica "Capacitar a população

ara o Desenvolvimento": 1. Elevar o perfil educacional da população e 2. Melhorar a

ualificação profissional da população. Observa-se, aqui, a retirada do setor da saúde do

em referente à capacitação da população, quando do PDS 1, e o acréscimo da qualificação

rofissional, ou seja, da educação profissional até então vinculada ao veto r Geração de

r.mprego e Desenvolvimento da Economia no referido Plano. 19

A partir do PDS Il, tem-se, de forma conjunta, a "elevação do perfil educacional",

correspondente à Educação Básica, e a "rnelhoria da qualificação profissional",

correspondente à educação profissional, integrados, destinados, ambos, ao desenvolvimento

~ ao mundo do trabalho, sob o paradigma da "ernpregabilidade", que demanda "ações

tersetoriais de educação, trabalho, ciência e tecnologia". 20

,LS demais opções estratégicas são, em ordem numérica: Avançar no Crescimento Econômico (opção no.
_ Melhorar a Qualidade de Vida da População (opção no. 3) e Garantir a Oferta Permanente de Agua e o

vicio com o Semi-ÁIido (opção no. 4) .
Educação Profissional constitui, hoje, um capítulo especial, na atual Lei Diretrizes e Bases da Educação

cional (Lei 9.394/96), dado a importância que a dimensão da formação, em geral, representa para a
rmação especificamente profissional, sendo esta regulamentada, de forma predominante pelos seguintes

mentes, além da própria LDB: Decreto no. 2.208/97, que regulamenta os capítulos da LDB concementes
rmação profissional; Parecer CNE/CEB 16/99, que trata das diretrizes cuniculares para a Educação
lissional de Nível Técnico; e na Resolução CNE/CEB 4/99, que institui as Diretrizes Curriculares
ionais para a Educação Profissional. O espírito que rege o entendimento da nova educação profissional,
eus aspectos formativos, deve-se à consciência de que o mundo do trabalho, hoje, convive com novas

andas de formação do trabalhador que implicam o aprendizado de conteúdos cognitivos, tais como o de
der a pensar, inferir, relacionar-se, comunicar, dentre outros, ao lado das habilidades técnicas

namcnte ditas. Diferentemente do que preconizava a legislação anterior, e do que testemunha nossa
na educacional brasileira, que dissociava (e, muitas vezes, rivalizava) a educação profissional das demais

.ras modalidades e niveis de ensino, a nova perspectiva de educação profissional visa a formação do
.issional enquanto sujeito social c cidadão, através de um maior aproveitamento das competências e
.lidadcs adquiridas em uma determinada área do conhecimento na vida produtiva. Enquanto permeada e

lada aos demais níveis e modalidades de ensino, e, não mais algo esdrúxulo àqueles, a educação
fissional, como uma modalidade específica de educação, destina-se, considerados os diferentes níveis em
~é oferecida, segundo o Decreto No. 2.208/1997 - Básico, Técnico e Tecnológico - a qualquer indivíduo
.dhador possuidor ou não de escolaridade prévia, bem como aos egressos ou matriculados em outros
s de ensino.
termo "empregabilidade" refere-se a um novo paradigma de compreensão do trabalho em função da
emática que envolve sua diminuição e/ou extinção, das mudanças qualitativas e flexibilização dos

regos, exigindo dos que almejam inserir-se ou manter-se no mercado de trabalho, uma capacidade
el e de compctitividade que dependem de novas habilidades e competências a serem supridas tanto pela

,,~ão básica quanto pela educação profissional. Segundo Forrester, Frigotto, Gentili, dentre outros
S, trata-se de uma categoria reducionísta de compreensão do trabalho numa perspectiva unicamente de

ção no mercado de trabalho, ou no emprego, para o qual a educação básica e profissional é pensada
, lesmcnte em termos de produtividade e competitívídade num mundo de trabalho flexível.
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São as seguintes as metas a serem implementadas, com vistas ao desenvolvimento, a

artir da opção estratégica Capacitação da População para o Desenvolvimento Sustentável:

a manutenção da universalização do ensino fundamental na idade adequada, a
correção do fluxo escolar da educação básica, a melhoria da qualidade do sistema
de ensino para aumentar as taxas de conclusão e desempenho escolar; a ampliação
e melhoria do ensino médio; a redução do analfabetismo de jovens e adultos; e a
promoção de uma educação profissional vinculada ao desenvolvimento
sustentável do Estado. (Ceará. Governador, 1999-2002, p. 58)

Dos dois macroobjetivos, apenas um - Elevar o perfil educacional da população -

r;>fere-se à Educação Básica, e reassume, em continuidade com o PDS 1, a estreita

nculação entre o desenvolvimento econômico e as variáveis educacionais, científicas e

ecnológicas, e, mais especificamente, a evolução dos indicadores educacionais como a

~usa da melhoria do nível de desenvolvimento.

A forte relação entre desenvolvimento e os níveis educacionais da população
justifica a estratégia do governo estadual de capacitar a população na perspectiva
de construir a cidadania, garantindo, entre outros resultados, a inserção da
população no mundo do trabalho. (ibid)

A política educacional do PDS II é de manutenção do lema "Todos pela Educação

_ Qualidade para Todos", ou seja, montado sobre o tripé Todos pela Educação, Educação

Qualidade e Educação para Todos, encarado como um "princípio permanente das

hticas sociais em educação", porém, com estratégias "diversificadas e contextualizadas,

.sando equacionar os problemas educacionais relevantes".

A política educacional do Estado, sob o PDS II, mantém os princípios norteadores

~ PDS II, formado pela tríade "rnobilização", "qualidade" e "descentralização", dando

tinuidade ao lema geral Todos pela Educação de Qualidade para Todos, a partir dos

~••is serão estabelecidas as seguintes diretrizes e programas educacionais, articulados

uencialrnente no Quadro 03, abaixo:



Quadro 03
Princípios e Diretrizes Norteadores das Políticas Educacionais no Ceará

Todos pela
Educação

Educação de Qualidade Educação para Todos

Mobilização Qualidade Descentral ização

Regime de
Colabo raçãolParceira

EquidadeSucesso

- Projeto de Mobilização - Projeto Escola Viva - Projeto Tempo
ocial pela Educação no (permanência na escola); Aprender;
eará; - Racionalização e - Programa

- Municipalização; modernização do Sistema de Alfabetização Solidária;
- Acordos de Cooperação Ensino (Eleição de Diretores, - Educação de Joven
Técnica; Conselhos Escolares, etc); Adultos (CEIAs);
- Fóruns Permanentes de - Sistema de -
Educação; Acompanhamento
- PRASEM; PRASEMPRE; Pedagógico - SAP;
- Congressos, Seminários, - Fundo de Apoio ao
ce Educação; Desenvolvimento da Escola -
- Escola do Novo Milênio; FADE;

- Projeto Nordeste;
- Programa "Um Salto para o
Futuro";
- PRQlNFO; SIGE;
- Projeto de Garantia de
Padrões Básicos de
Funcionamento das Escolas
de Ensino Fundamental e
Médio;
- PROFORMAÇÃO;
- Aceleração
aprend izagem;
- Projeto Tempo de Avançar;
- Sistema de
Acompanhamento
Pedagógico;
- Sistema Permanente de
Avaliação Educacional no
Ceará;
- Ciclos de Aprendizagem;

da
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3.2.2.1 A Escolha de Antenor Naspolini como Secretário da Educação Básica do

Ceará

A escolha do nome de Antenor Naspolini para assumir a Secretaria de Educação

asica cumpriu um papel estratégico nos planos políticos do governador Tasso Jereissati,

.uando do seu retomo ao governo do Estado, em 1995. Três fatores contribuem para a

compreensão dessa escolha.

Primeiro, o insucesso do então Governador, quando do seu primeiro mandato,

. anto à implementação de ações efetivas na área educacional, que a promovesse

strategicamente, enquanto matéria de interesse político, legitimação e controle social. A

area da educação havia se transformado no principal foco de resistência ao projeto de

odernização do governo Tasso, implementado já nas áreas administrativa e fiscal, e que,

r isso, tornara-se dificil administrá-Ia, sem os imbróglios políticos aos quais incorrera

ando do primeiro mandato. A área educacional encontrara-se, até então, marcada pela

crecariedade e inexpressividade, quando de seu papel estratégico nesse projeto.

Segundo, os aspectos biográficos concernentes à trajetória profissional, acadêmica e

__ssoal do então novo Secretário, alguém que já portava uma destacada experiência na área

_.•.ucacional, tendo sido assessor educacional do Ministério da Educação, e atuado em

rojetos educacionais de repercussão nacional e internacional. Tais aspectos ilustram o

.nrério político-meritocrático e estratégico com o qual Tasso escolhe seus secretários de

governo, tendo isso já sido abordado por autores, dentre estes, Washington Luís de Sousa

nfim, que tipificou o secretariado do governador Tasso Jereissati em três categorias

sicas quanto aos critérios de escolha. 21

Naspolini, a despeito de já estar no Ceará quando do convite do Governador para ser

retário da Educação Básica, como coordenador do Unicef, possui em sua biografia

ressoal o fato de ser, de certa forma, uma pessoa externa aos conflitos políticos locais,

Primeiro, empresários do setor privado, com o objetivo de angariar apoio deste setor para o governo;
;undo, políticos. possuidores de cargos eletivos no seu currículo, ou membros da executiva de algum

znido político; elites tecnicamente qualificadas que ascenderam pelas fileiras de um partido ou do
_ slativo; e ocupantes de cargos que oferecem ao govemo votos de suas regiões de origem ou obediência de

:ôes políticas vinculadas às suas famílias; e, por fim, tecnocratas, possuidores de titulação superior,
fissionais, especialisras, como médicos, agrônomos, professores universitários, técnicos oriundos de
resas publicas, como Cagece, Teleceará, Coe1ce, BNB, DNOCS, SUDENE, BEC, dentre outros, tendo
destacado em suas funções. (BONFIM, 2002)
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obretudo no interior do Estado; proporá, como uma das marcas de sua gestão, estabelecer a

utonomia da educação em relação aos interesses de determinadas facções políticas

"tradicionais", sobretudo aquelas que controlavam a área educacional, opondo-se às

medidas administrativas do Governo, bem como perante os demais setores oposicionistas,

econfigurando as formas de apoio político em meio a novos segmentos sociais, na área

educacional, como podemos perceber quando do processo de "rnobilização social", pela

educação, deflagrada em 1995, e seguida nos anos posteriores.

Por último, o fato de o novo secretário pertencer a uma das expressivas

rganizações internacionais, com foco na questão educacional, como o Unicef, que

estrategicamente projetaria a educação no Estado, bem como o próprio Governo a um

atamar de negociação bem mais amplo com as organizações internacionais, com as quais

Tasso procurava manter sempre relações de parceria e de apoio técnico, financeiro e

Iítico.

No que concerne ao primeiro fator - de desenvolvimento estratégico da educação

em termos de legitimação política e de controle social, persistindo, após dois mandatos dos

=overnos das mudanças", a condição de inexpressividade e de ausência de ações efetivas

estratégicas de acordo com os planos políticos do então Governador - tem-se que esta área

ão conseguira, durante o primeiro mandato de Tasso, situação que persiste ao longo do

!;overno Ciro Gomes, obter resultados satisfatórios e expressivos, tornando-se um entrave

~ projeto de modernização do Estado, quanto à legitimação política e social do governo.

res, tomara-se o principal foco de resistência política e corporativa às medidas de

oralização" administrativa e de "ajuste fiscal", tendo em vista que a SEDUC era a

•..cretaria de Governo com maior número de funcionários públicos e, pelas suas

oporções, possuía fortes vínculos com setores políticos, com os quais Tasso rompera já

primeiro ano de mandato.

Da mesma forma quando do governo Ciro Gomes, a educação continuara sendo um

115 de entrave político entre governo e sociedade, esta representada sobretudo pelos

fessores e profissionais de educação, mobilizados através dos sindicatos e organizações
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orporativas, além de outros setores sociais contra as principais ações educacionais

propostas de forma centralizada pelo Govemo.j'

Afirmar que Tasso priorizou inicialmente a agenda administrativa e fiscal em

detrimento de ações efetivas no setor social, como uma condição a priori para o

esenvolvimento deste último, não corresponde bem aos fatos, pois a área da saúde, com a

qual fazemos, de vez em quando, nesse trabalho, algumas comparações, havia

experimentado, já em seu primeiro mandato, um investimento de ações, ganhando

expressividade nacional e internacional, com alguns programas que se tornaram pioneiros,

como é o caso do programa Saúde da Família, que se tornou um modelo e referência para o

País, ainda que as ações voltadas para esse setor possam ser questionadas quanto aos seus

resultados, como de fato foram. 23

O fato é que a área da educação tornara-se um entrave político-ideológico,

mpossibilitando, de início, ações efetivas que conferissem ao "governo das mudanças"

resultados almejados. Somente a partir de 1995, ações efetivas de forma mais sistemática e

uradoura serão realizadas, contribuindo para isso as circunstâncias favoráveis, sobretudo

líticas, concernentes à reorganização das formas de controle social e de legitimação,

sociadas a um projeto de desenvolvimento econômico, tomando a área educacional de

teresse político e estratégico, tendo sido essa a base ideológica de legitimação do discurso

oró-social.

Um argumento, de natureza política, parece corroborar para a até então

expressividade da área educacional, quando do primeiro governo Tasso: Tasso se elegera

::~vernador, em seu primeiro mandato, por um partido político que praticamente lhe servira

" "aluguel", o PMDB, com o qual não tivera uma tradição ideológica; pelo contrário, a

adição ideológica do ex-govemador fora predominantemente formada dentro do Centro

ustrial do Ceará, como já exposto, e, em aspectos basilares, o aparato ideológico, de

gistre-se o "Censo do Magistério", ação integrante do projeto educacional, denominado "Revolução de
Geração", que despertara a desconfiança no professorado quanto às intenções de fato de se avaliar <I

ificação do professor, levando a classe dos professores a um boicote ao referido censo, através dos
icatos. Soma-se a isso a polêmica em tomo da universalização do telensino, que anganou
ontcntamcntos e desconfianças contra o govemo de Ciro Gomes.

Segundo Jawdat Abu-El-Haj, o Govemo das Mudanças, através de suas ações de políticas públicas,
sou quanto a uma série de fatores, dentre as quais mencionamos: construção de instituições públicas

tônornas e inseridas socialmente; autonomia do setor público, sobretudo quando da sujeição dos interesses
- hticos; ruptura de fato com o subjetivismo político, evidenciando-se, nesse sentido, contrário aos objetivos

acabar com a política tradicional, dentre outros exemplos. (Jawdat Abu-El-Haj, 2(02).
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certa forma, se diferenciava do das ideologias estritamente partidárias, sobretudo quanto à

rópria compreensão da relação entre o político e econômico.

Numa entrevista posterior, Tasso relembrava o aspecto tardio de sua opção político-

artidária propriamente dita, bem como do próprio grupo do ClC, tendo isso sido uma

espécie de imperativo a poteriori para implementar um projeto mudancista no Estado, e sair

condição de meros críticos e observadores em que até então se encontrava.

o ClC não tinha um projeto político de poder. Se pegarmos a palavra política no
senso mais largo, com certeza tinha um projeto político; mas pelo contrário, no
início havia um sentimento muito forte de que, nem nós do Cle, não devíamos
nos vincular a nenhum partido ou a nenhuma corrente partidária para não
perdermos a independência. Tínhamos muito orgulho e apego à nossa
independência e era um fato político importante, porque significava o primeiro
grupo empresarial, especificamente empresarial - que se apresentava como
independente - com direito a criticar, avaliar e analisar decisões de governo nas
esferas estadual e federal. Então, o ele tinha nitidamente uma postura crítica e,
para que não perdesse essa postura, havia uma posição de não ter nenhum tipo de
vinculação partidária. Mas essa vinculação foi em função dos próprios
acontecimentos e do próprio posicionamento do ClC, acontecendo naturalmente;
não uma vinculação formal, mas uma simpatia e uma aproximação maior com o
MDS, em função dos acontecimentos, durante a época do eIC?~

A necessidade de se candidatar pelo PMDB o obrigou a acordos e alianças que, tão

=0, seriam quebrados, o que de fato aconteceu e explica, em parte, os imbróglios políticos

acompanharam todo o primeiro mandato de Tasso, tendo a área educacional se

sformado num locus de confrontos políticos e ideológicos.

Segundo afirmou José Rosa Abreu Vale, ex-secretário de educação nos últimos

eses no primeiro mandato de Tasso, a Secretaria de Educação, sendo a maior secretaria do

Estado, compreendendo um grande número de professores, dirigentes e estabelecimentos

colares, se encontrava bastante atrelada ao interesses políticos considerados tradicionais,

~ forma bastante fragmentada, além do que era administrada de forma personalizada,

Entrevista concedida pelo ex-governador, Tasso Jereissati, por ocasião da comemoração dos 80 (oitenta)
do Centro Industrial do Ceará - CIC, cujo conjunto de entrevistas com diversas personalidades no

.zxio político e econômico foi publicado pelas Edições Fundação Demócrito Rocha (Cenários de uma
uca Contemporânea / Coordenadores editoriais Francisco José Lima Matos, Sérgio V. Sousa Alcântara,
Ia Cysne Dummar. Fortaleza: Edições Fundação Demócrito Rocha, 1999. 504 p.)
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burocratizada e hierarquizada, dificultando o controle, bem como o estabelecimento

Imediato de uma política e projeto educacionais de caráter duradouro."

Tal realidade podemos também inferir do próprio ex-secretário da Educação Básica,

rof Antenor Naspolini, ao eleger como seu principal obstáculo, no início de sua gestão

frente à Secretaria de Educação do Ceará, as influências políticas denominadas por ele

"tradicionais", no interior da educação, subordinando-a de modo a impedir que ela fosse,

egundo suas palavras, "de qualidade". Tais influências eram possibilitadas, dentre outros

fatores, mediante a organização institucional, via Delegacias Regionais de Educação -

DEREs, forma como até então a estrutura da Secretaria de Educação estava organizada, em

sua instância intermediária, e que tornava-se necessário reformá-Ia a fim de "libertar a

ucação das interferências e sujeição políticas". (sic)

A transformação das antigas DEREs em Centros Regionais de Educação, com a

gla "CREDE" serviu, sob a ótica da nova gestão educacional, a uma reorganização do

rrocesso político-administrativo da educação, e a um redimensionamento das formas de

controle e intervenção social, que se efetivaria sobretudo quando do processo de

nicipalização e descentralização.

Repetidas vezes, Antenor Naspolini menciona, como um fato emblemático, uma

conversa que tivera com um determinado prefeito do Interior, para expressar o quanto havia

_... necessidade de se romper com a sujeição da educação aos interesses políticos locais,

corno condição para a implementação de uma nova política educacional.

Um prefeito uma vez me disse: "Naspolini, não faço (referindo-se ao concurso
para Diretor de Escola - grifo nosso) porque, na minha eleição, jà rateamos os
cargos, a escola tal é do vereador tal, a escola tal é do vereador tal, eu não posso
mudar agora". Eu disse: "Prefeito, chame o vereador e diga para ele que o
candidato dele vai continuar na escola, se passar na prova". 26

Os imbróglios decorrentes dos rompimentos políticos, dos confrontos com

ofessores, sindicatos e de determinadas facções das classes políticas que se opuseram ao

Entrevista com o ex-secretário de educação do Ceará, prof José Rosa Ahreu Vale, concedida
..:lusivamente para esta pesquisa, no dia 28 de janeiro de 2004.
Entrevista com o então secretário da Educação Básica, prof. Antenor Naspolini, concedida exclusivamente

da esta pesquisa, em 03 de dezembro de 2003.
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projeto de modernização dos "governos das mudanças" foram as principais causas da

escontinuidade administrativa da própria Secretaria de Educação, tendo sido (juntamente

m a Secretaria de Indústria e Comércio) as únicas que chegaram a ter três secretários, ao

.ongo do primeiro mandato de Tasso.27 A área educacional tomara-se, assim, o locos de

confronto com professores, funcionários e sindicatos, sobretudo em função das demissões,

redução de carga horária e do número de contratos, como parte do projeto de enxugamento

máquina administrativa."

Somente quando do seu retomo ao governo do Estado, em 1995, e anos seguintes.

após um intervalo em que o projeto "mudancista" teve, ainda que com características

cropnas, continuidade ao longo do governo Ciro Gomes, Tasso obterá relativa e

regressiva estabilidade governamental, situação que chega ao ápice quando do apoio

ajoritário da classe política, de que serve como indicador o apoio da grande maioria dos

___putados estaduais na Assembléia Legislativa, mas também o domínio político

ajoritário, sobretudo no interior do Estado. 29 O governo do Estado implementará, ainda

e com resultados controversos, ações em áreas estratégicas, no sentido de ampliar e

estabelecer apoio político e controle social, como é o caso da criação dos conselhos de

___...envolvimento sustentável, inspirado no Plano de Desenvolvimento Sustentável.30 A

_~ucação se constituiu no referido Plano numa função estratégica, enquanto fator de

capacitação da população", em sintonia com o imperativo internacional estabelecido para

z: Foram os seguintes os secretários de educação durante o primeiro mandato de Tasso Jereissati (1987 -1990):
aulo Elpídio de Menezes Neto, Nildes Alencar e José Rosa Abreu Vale.

~ O ajuste do setor público, conduzido entre 1987 e 1990, combinou cortes drásticos de custeio de pessoal
m incrementos na arrecadação de impostos. As medidas buscavam austeridades nos gastos indiretos, corte
5 gratificações. eliminação do acúmulo de cargos e demissão de funcionários contratados sem seleção
:111al.A evolução das finanças públicas do Estado do Ceará, entre 1987 e 1990, revelou um desempenho
anceiro do governo acima de todas as expectativas. Em 1987, o Estado encontrava-se numa situação fiscal

quilibrada. O déficit orçamentário absolvia 44,3 % das receitas correntes líquidas, equivalentes a US$
- '.1 milhões. A estimativa de gastos com pessoal chegava a 87,1 % das RCL (Receitas Correntes Líquidas)
_ ~ 140,18 % da arrecadação do ICM do Estado. A partir de 1989, o ajuste do setor público produziu os

eiros frutos. Em 1991, os gastos com pessoal diminuiram parti 65,73 % e, em seguida, para 45,29% da
':.."permitindo uma expansão significativa da poupança bruta de investimentos (Abu-EI-Haj, 2002).

Exceção ao curto período em que Ciro Gomes fora prefeito de Fortaleza, antes de assumir o governo do
':"stado do Ceará, a capital cearense, sobretudo ao longo da geração política comandada pelo ex-prefeito Juraci

. galhães, servira de principal foco de oposição aos "governos das mudanças", rivalidade que ficou
mhecida pela oposição Cambeba X Jurubeba, com implicações profundas na área educacional, tendo sido na

ital cearense onde as políticas educacionais do Estado mais sofrera resistência quanto à sua
plementação.
Deve-se salientar que tais conselhos não existiram por muito tempo, além de terem sido implementados de
rma vertical, centralizada, sem corresponder a um espaço que poderíamos caracterizar de "democrático".
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a década de 1990, onde é estreitada a relação entre educação e desenvolvimento

econômico-social, sob o paradigma denominado "Desenvolvimento Humano-Social".

Quanto aos caracteres biográficos do então secretário da Educação Básica do Ceará,

obretudo no que se refere à sua trajetória profissional, acadêmica e pessoal, vale destacar

um pouco desses caracteres como tendo corroborado para a compreensão de sua escolha.

Tais caracteres atendem os critérios politico-rneritocráticos e estratégicos com os quais o

então governador Tasso Jereissati, no que pese sua condição de empresário, homem de

negócios, seleciona seus executores, com implicações diretas no modelo de gerenciamento

o Estado e das políticas públicas, e nos objetivos e metas a serem alcançados.

Naspolini tem origens predominantemente acadêmicas - Bacharel e Licenciado em

Filosofia, respectivamente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade

Federal de Santa Catarina - , com Mestrado em Planejamento Educacional, na PUC do Rio

ce Janeiro. Exerceu atividades docentes e administrativas junto às universidades Estadual e

Federal de Santa Catarina, e tomou-se coordenador da área de planejamento do MEC,

ordenando o Plano Nacional de Educação 1980-85, sob a gestão do ex-rninistro Eduardo

ortela, e a partir daí, atuando na cooperação internacional, enquanto delegado do Brasil na

.nesco, em Paris, Iugoslávia e Chile, e Chefe de Planejamento do MEC em acordos

cremacionais do Brasil com o Banco Mundial para o Projeto Nordeste 1. Por fim, veio ao

eará, como coordenador do Unicef, onde ficou por 06 (seis) anos, deixando tal cargo para

ssumir a Secretaria de Educação Básica do Ceará, em 1995, onde ficou até 2002, após o

.ie, se candidatou ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2002. Conforme ele

mo, repetidas vezes, reitera:

Vim por um período de dois anos para coordenar o Unicef, portanto, para voltar;
portanto, digo que vim ao Ceará e não para o Ceará. Depois de dois anos, com o
contrato renovado com o Unicef, e mais dois, fiquei seis na Unicef e depois de
seis anos surgiu o convite do governador Tasso Jereissati para eu assumir a
Secretaria de Educação Básica do Ceará."

Até à sua vinda para coordenar o Unicef, Naspolini tinha estado já no Ceará, como

ultor do MEC, no final da década de 1970, em função da elaboração de um plano

Entrevista com o então Secretário da Educação Básica, Prof Antenor Naspolini, concedida exclusivamente
esta pesquisa, em 03 de dezembro de 2003.
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educacional regional para as áreas urbanas e rurais, com o qual colaborara. Sua vinda para

o Ceará como coordenador do Unicef se deu em função de um convite feito pelo

oordenador do Unicef no Brasil, em janeiro de 1988, a fim de reproduzir uma experiência

exitosa que coordenara em Santa Catarina com crianças de Oa 6 anos. Depois de seis anos

oordenando os trabalhos do Unicef no Ceará, Naspolini recebe o convite do governador

Tasso Jereissati para assumir a Secretaria de Educação do Ceará, relatando da seguinte

maneira:

Foi um susto para mim porque em outubro de 1994, quando já tinha sido eleito o
governador Tasso Jereissati, houve um debate no Conselho de Educação do
Ceará, cujo presidente era o José Rosa, sobre a educação no Estado para o qual
foram convidados, dentre outras pessoas, a Sofia Lerche, o Edgar Linhares, a
Vera e eu para darem depoimentos sobre como viam a educação, além de
propostas para o novo Governo. Fui para esse encontro com muita esportividade
disposto a dar uma série de sugestões para quem assumisse a Secretaria, e que eu
achava que seria um dos que estavam ali. Fui muito feliz nesse encontro como
representante do Unicef, assessor do MEC, falando com muita liberdade, como
tendo coordenado um processo de democratização da educação, com uma
mobilização imensa, no Estado de Santa Catarina, mas não passava pela minha
cabeça de maneira alguma que eu pudesse vir a ser o Secretário. Tinha certeza de
que lá se estaria encontrando o futuro Secretário de Educação, que eu achava que
Ia ser o José Rosa, pois já havia sido Secretário antes e era presidente do
Conselho na ocasião, ou então, o André e até o \)T6\)no L\nt\'aTe'i>.Na Teun\ão
houve um debate interessante, e uma semana depois fui chamado pelo
Governador, por um assessor dele, para ser o secretário de educação. 32

aspolini assim se refere à relação com o ex-governador, Tasso Jereissati, ao longo

nodo em que esteve a frente da Secretaria da Educação Básica do Ceará:

Foi muito boa (a relação como o Tasso - grifo nosso). O Tasso tem um estilo
administrativo que eu acho excelente, ou seja, discute as grandes linhas dos
rumos e depois cobra os resultados. Ele não está a cada dia vendo os detalhes das
coisas, ele define os grandes rumos e cobra os resultados, te dando autonomia na
caminhada. Há um respeito muito grande pelo trabalho de cada um. Existiam
vários estilos dentro das secretarias, mas o rumo básico era um só já definido por
ele, e nesse ponto ele não abre mão. Ele é um executivo bem sucedido, um
empresário, sem dúvida, um dos grandes empresários brasileiros que sabe o que
quer, onde quer chegar e sabe avaliar e o que avaliar, e não perder tempo em

IJ
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minúcias e detalhes que no fim iriam complicar a própria vida dele.33

Tal estilo encontrou na biografia de Antenor Naspolini uma correspondência

estratégica, considerando a perspectiva pragmática e utilitarista, sobretudo quanto à

obtenção de resultados educacionais formais, sob a racionalidade da eficiência e

oragmatismo, como fora a gestão de Naspolini frente à Educação Básica no Ceará,

enfatizando sempre os aspectos relacionados com o crescimento da matrícula, redução das

taxas de desistência escolar, gestão educacional (municipalização do ensino fundamental,

sistemas de avaliação, eleições diretas para diretores dos Credes, diretores de escolas),

rescimento da rede pública, dentre outros exemplos.

Em função de sua biografia pessoal e modelo de gestão que implementara a frente

da SEDUC, pode-se concluir que Naspolini correspondeu ao conjunto dos critérios

rneritocráticos, políticos e estratégicos do governo Tasso, voltados para que a educação no

tado obtivesse "sucesso", no sentido das prioridades formais e estratégicas do modelo de

gerenciamento fundado na eficiência e racionalidade administrativa, tendo sido essa a

característica mais marcante de sua gestão, identificado com a "qualidade".

Na verdade eu não tinha filiação partidária. A minha filiação (ao PSDB, para
concorrer a uma vaga de Deputado Federal pelo Ceará, nas eleições de 2002 -
grifo nosso) foi recente, e na ocasião (quando do convite do Governador para ser
secretário de educação - grifo nosso) eu falei: "eu não tenho filiação partidária e se
for pré-requisito também nem discuto", ao que respondeu que isso não era pré-
requisito. Isso aí era outro problema, mas não foi pré-requisito e nem indicação. Só
depois de algumas conversas com ele é que eu aceitei assumir a Secretaria,
encontrando grande aceitação no meio técnico, enquanto que no meio político foi
um susto, pois para o político a pergunta era: "quem eu era"? Eu não tinha
articulação política, eu não tinha contato com políticos. O meu trabalho era ligado
ao Unicef no Estado, o meu trabalho era técnico. De fato, foi um susto para os
políticos porque o indicado não era alguém da política, não tinha filiação partidária,
não participou do processo da regional. Eu era um estranho no ninho, seguramente
um estranho. 34

id

.,ld
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Essa perspectiva permeia as principais ações, tais como a criação dos CREDEs, a

orma de contratação de professores e dirigentes escolares via concurso público, a escolha

dos diretores de escola via eleições diretas, a mobilização educacional deflagrada com a

articipação de vários segmentos da sociedade, a criação dos conselhos escolares, com

ênfase na participação da família, dos alunos e dos próprios professores e dirigentes

escolares, dentre outras ações, consideradas, nesse trabalho, como predominantemente

formais que deveriam ter servido à satisfação das necessidades de aprendizagem, como

requisito para o trabalho e o desenvolvimento, como forma de promoção da cidadania,

oermanecendo tais propósitos no campo da retórica ideológica.

Por último, de certa forma relacionada aos aspectos biográficos, tem-se a

crocedência do então Secretário, vindo de uma das principais organizações internacionais,

om ações na área educacional, o Unicef, o que confere à escolha de seu nome, pelo então

vernador, para a pasta educacional uma significação peculiar: a decisão de projetar a

educação do Estado em nível nacional e internacional, bem como o próprio projeto de

_~Jenvolvimento sócio-econômico de quem a educação está, nos planos de governo,

_uelada, angariando perante a comunidade mundial, uma base de legitimidade política.

ratava-se, sob esse ponto, de uma escolha "política-estratégica", subsidiada pelo conjunto

interesses políticos e econômicos, bem como de controle social.

Como ex-representante do Unicef, Antenor Naspolini conferiu à política

educacional do Estado uma marca condizente com sua experiência de cooperação

aremacional, do que é possível inferir dos seguintes aspectos prioritários do novo projeto

educacional do Ceará: o primeiro, o enfoque na criança (e no adolescente), bem como no

-~pel da família, como condição para a cidadania e a inclusão social, como ele mesmo

ccmpara:

Sou um irresponsável se fico enxugando um chão que está molhado por ter uma
rorneira jorrando água, e convido todo mundo a ajudar a enxugar o chão. Vamos
fechar a torneira. Fechar a torneira é levar as crianças para a escola, e escola onde
elas aprendam, e, em seguida, estabelecer um programa para jovens e adultos, e
não inverter as prioridades, como condição para solucionar o problema do
analfabetismo. 35

id
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Segundo, a base de mobilização, que corresponde à estratégia predominante do

~nicef, quando da defesa dos direitos universais da criança e do adolescente, ainda que

oltadas para o estímulo de novas formas de gestão e planejamento.

No que concerne ao primeiro ponto, priorizou-se a faixa etária de

correspondendo ao Ensino Fundamental), em continuidade com os princípios norteadores

as políticas internacionais de educação, princípios estes estabelecidos também pelo

Unicef como condição prévia para o desenvolvimento, não sendo por acaso que, a partir

então, a Secretaria da Educação passará a se chamar Secretaria da Educação Bási

- cando fora dela (mais precisamente vinculada à Secretaria da Ciência e Tecnologia -

SECITE) a educação profissional, que se pretende, sob determinado aspecto, direcionada ao

..undo do trabalho.

Quanto à faixa etária de O a 06 (seis) anos, esta acabou por ficar excluída das

rioridades básicas, enquanto alvo de atenção e ações educacionais, contrariando os

próprios discursos oficiais.

A política educacional do Estado, a partir de 1995, somente enquanto discurso

egitirnador dos processos de descentralização e municipalização, sob o modelo adotado, se

eferirá à criança, já que a referida faixa etária é de responsabilidade prioritária dos
. ,. 36

OlClpIOS.

Quanto ao segundo aspecto - a forma de cooperação adotada pelo Unicef - esta,

-··erentemente da de outras agências ou organizações internacionais, como o próprio Banco

-Iundial e o BID, não se constituirá necessariamente do financiamento, mas sobretudo do

centivo às campanhas de mobilização e participação, do qual se destaca o "Selo Unicef',

m prêmio outorgado pelo Unicef pelo desempenho municipal nas áreas de educação

\ despeito dos constantes discursos em defesa da criança, do que serve como exemplo a metáfora da
rneiru, como princípio educacional, tantas vezes utilizada pelo Ex-Secretário-de Educação, o [ato é que o
endimento escolar correspondente a esta faixa etária, segundo a LDB, realizada sobretudo peJas creches e

Ias infantis, fica a cargo dos municípios, permanecendo fora da cobertura estadual e dos recursos do
def, constituindo-se, por isso, uma mera retórica do discurso da política educacional que priorizou o

Easino Fundamental. No Estado do Ceará, o então Secretário de Educação, seguindo a Agenda 0-5 anos,
abeleceu que crianças com 6 anos de idade ingressassem no Ensino Fundamental, fato esse que encontrou
nes críticas de diversos setores sociais.
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ásica, saúde e assistência social, com o objetivo de estimular novas formas de gestão e

lanejamento rnunicipal.f

Essa é uma cooperação em que a parte técnica, a cooperação técnica prepondera
substancialmente sobre a cooperação financeira. E a mobiiização que isso causa
é sem precedentes na história do Ceará. 38

A política educacional cearense enfocará a mobilização e a descentralização da

educação, sob a afirmação da "escola como ponto de partida", o que implicará numa nova

'orma de reorganização da composição social frente à política local. O Projeto Pedagógico

da escola será redimensionado para se constituir no Projeto Político-Pedagógico - PPP que,

_ ntamente com o Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE e o Regimento constituem

três instrumentos básicos da vida escolar.

A "cooperação internacional" é outro fator significante para a compreensão do

entido da escolha do então novo secretário de educação, destacando-se, sobretudo, a

tenção de empréstimos para fins educacionais e de legitimidade internacional quanto ao

odeio de políticas públicas adotadas. Naspolini era Coordenador de Planejamento do

.fEC, quando da negociação com o Banco Mundial, do que resultou a aprovação do

cnmeiro Projeto Nordeste (Nordeste n39

Pode-se deduzir que a política educacional implementada, ao longo do período 1995

002, reflete de forma indubitável a tentativa de reorganização das formas de legitimação

Conforme explicitado pelo próprio Unicef, o objetivo do "selo" reside em estimular e premiar com esta
irga a prioridade de se respeitar os direitos das crianças e adolescentes, dando-lhes acesso à educação
rtadora, à saúde, ao lazer. O "Selo UNICEF - Município Aprovado", portanto, é um compromisso com a

..strução da cidadania, um símbolo que expressa as ações conjugadas no cotidiano, de valorização aos que
iciparn do processo de crescimento do município, com ênfase na assistência irrcstritu ÚS crianças e
lescentes (http://www.unicef.org.br/).

Discurso proferido no XTITEncontro Estadual de Política e Administração da Educação, promovido e
izado pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação - Seção Ceará, nos dias 29 a 31
gosto de 2001, no Auditório do Banco do Nordeste - Passaré, em que Antenor Naspolini foi um dos
elistas no segundo painel daquele evento (NASPOLIN1, Antenor. Políticas Públicas em Educação no

rasil e a Cooperação Internacional. In: XIII Encontro Estadual de Política e Administração da Educação .
•ais. Fortaleza, Banco do Nordeste, 200 I)
Mais tarde, como relata o próprio Naspolini, em 200 I, foi possível, atruvés de .urna negociação direta entre
:"'stado do Ceará e o Banco Mundial, obter a aprovação de um investimento de 150 (cento e cinqüenta)
hões de dólares, um volume de recursos até então inédito. (NASPOUNl, Antenor. Políticas Públicas em

cação no Brasil e a Cooperação Internacional. In: XlIl Encontro Estadual de Política e Administração da
'ação. Anais. Fortaleza, Banco do Nordeste, 200 I)
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e controle social, através da educação, diante dos focos de resistência política, nesse

referido setor. Tal assertiva encontra consonância com a ênfase na mobilização social pela

educação deflagrada a partir de 1995, com o "Todos pela Educação", que constituiu o

rimeiro momento da política educacional condensada no lema "Todos pela Educação de

ualidade para Todos" (Todos pela Educação - Educação de Qualidade - Educação para

odos), ou um a priori para o "sucesso" da política, como um todo, envolvendo a idéia de

'participação". Sob essa perspectiva, a participação da sociedade implicaria em angariar

apoio e reordenar as formas de intervenção e controle social, em tomo de um projeto

lítico e de desenvolvimento sócio-econômico.

o fator "participação" constitui, portanto, a principal ênfase adotada pelo Unicef na

remoção das políticas sociais e no modo de cooperação internacional, diferentemente de

tros organismos internacionais, nos quais se destaca a ajuda financeira, como principal

rma de colaboração, tendo Naspolini sido o primeiro coordenador do Unicef no Ceará,

rgo que ocupava antes de assumir a Secretaria de Educação Básica do Ceará.

Em consonância com as campanhas de mobilização pela educação das grandes

conferências internacionais sobre a educação, em prol da "Educação para Todos", a política

~..•ucacional cearense estabelecerá, o "Todos pela Educação" como condição necessária,

erior e ao mesmo tempo paralela à universalização da Educação Básica, e que

gnificará, em termos políticos e estratégicos uma tentativa de rompimento com as elites

hticas que exerciam o controle da educação e o estabelecimento de uma nova forma de

ervenção e controle social, na implementação do projeto sócio-econômico.

o nosso pressuposto de 1995 é que se a sociedade toda vestisse a camisa da
educação essa educação seria para todos e seria de qualidade; se ela não vestisse
não seria para todos e nem seria de qualidade."

Como se pode depreender, tem-se um conjunto de fatores que reunidos configura

quadro situacional significativo do "sucesso" educacional no Estado do Ceará, quando

implementação de uma política educacional de caráter duradouro, sistemático e efetivo,

Entrevista com o então Secretário da Educação Básica, Prof. Antenor Naspolini, concedida exclusivamente
esta pesquisa, em 03 de dezembro de 2003.
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b a gestão do então secretário Antenor Naspolini, segundo os objetivos e metas

=overnamentals, em uma determinada fase vivida pelos "governos das mudanças".

Os resultados educacionais obtidos, de caráter predominantemente quantitativo e

formal, objetivaram uma nova forma de intervenção e controle social do Estado, sob a

egação de representar determinadas condições básicas para aimplementação de um

crojeto de desenvolvimento econômico, ao qual as políticas públicas, em geral, estavam

eladas, tendo sido de fundamental importância estratégica a escolha do nome de Antenor

polini para a condução da educação, no Estado, nesse período.

Entretanto, tais resultados serão, nesse trabalho, avaliados sob perspectivas que

rrapassam a compreensão do "sucesso", em termos meramente formais, como forma de

gnificar as ações educacionais implementadas.
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3.2.2.2 A Mobilização enquanto Marco Inicial para um Novo Controle Social

da Educação

A mobilização social constituiu uma das pnncipais ênfases a que se propôs a

lítica educacional no Ceará, já em 1995, perpetuada nos anos seguintes, sob diferentes

unos, como constitutivo de uma das partes do tripé "Todos pela Educação de Qualidade

oara Todos", no caso, O "Todos pela Educação", imprimindo uma significação em termos

propósitos quanto a uma nova forma de controle social da educação.

A história brasileira, ao longo da República, está marcada por diversos momentos

., "mobilização" pela educação, estando tais momentos indissociáveis de importantes

contecimentos políticos, econômicos e sociais.

O "entusiasmo educacional" vivido no Brasil, no início da República, e em tantos

.•rros momentos históricos posteriores, constituem exemplos de como a associação entre a

escolarização e o desenvolvimento econômico e social do País é posta, ligando-se à sua

emancipação política e cultural, bem como ao desenvolvimento da própria "Nação", quer

termos liberais, como no passado, como em termos "neo-liberais", como nos últimos

0_.

É dificil supor, no contexto histórico na República Brasileira, que a consciência

ial em torno da educação, motivando o surgimento e atuação de diferentes movimentos

iais, intelectuais e políticos em prol da educação, estivesse dissociada de alguma forma

_ demandas sociais, econômicas e políticas, geralmente associadas ao desenvolvimento do

is, no que pese as diversas crises econômicas, alterações decorrentes de rupturas ou

-, versificação do modelo adotado, como a experiência brasileira tem testemunhado, desde

advento da República até a presente década.

Destacam-se, nesse sentido, os seguintes fatos principais que corroboraram para as

eferidas demandas, com implicações para a educação: surgimento e intensificação da

idustrialização, processos de urbanização, crises econômicas, diversificação da economia,

zesenvolvimento científico e tecnológico, modernização e internacionalização produtiva,

centre outros.
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Essa tem sido também a história das "reformas educacionais" como matéria de

ecôes governamentais, existentes desde a Primeira República, com destaque para o

.:ontexto das políticas públicas, a partir da década de 1930, somadas às reivindicações dos

ovimentos de grupos e entidades organizadas da própria sociedade, no caso do Brasil,

bretudo ao longo do período republicano.l'

Para Jorge Nagle, a consciência em tomo da necessidade de desenvolvimento da

-..:cação é um elemento constitutivo da República Brasileira, em seu desenvolvimento

torico, que emergiu elegendo a educação como o meio pelo qual os ideais republicanos,

ementes sobretudo à democratização, nacionalização, civilidade, progresso, etc, seriam

ealizados

Parece que são os velhos sonhos do republicanismo histórico que voltam a
perturbar a mente dos republicanos quase desiludidos; por exemplo, o sonho da
República espargindo as luzes da instrução para todo o povo brasileiro e
democratizando a sociedade, ou sonho de, pela instrução, formar o cidadão cívica
e moralmente, de maneira para que o Brasil se transforme numa nação à altura
das mais progressivas civilizações de século. (Nagle, 2001, p. ]34)

Essa consciência em torno da educação, traduzida em termos de "instrução" marcou

ue Nagle denominou de "entusiasmo pela educação e otimismo pedagógico" quando

da na Primeira República, e se desenvolveu em meio aos movimentos sociais,

.electuais e políticos da época, desde então integrando os grandes temas de reivindicação

ral e fator de mobilização.Y

o longo da Primeira República se destacam as seguintes Reformas: Benjamirn Constant (1890), Epitácio
essoa (1901), Rivaldávia Correa (1911) e Carlos Maximiliano (1915), João Luis Alves (1925); as Reformas

Estados, no contexto do Movimento Renovador em Educação: Sampáio Doria (\920), em São Paulo;
renço Filho (1922/23), no Ceará; José Augusto (1925/28), no Rio Grande do Norte; Carneiro Leão
2'2/26 e 1928), respectivamente no Distrito Federal e em Pemambuco; Lysímaco da Costa (1927/28), no

raná; Francisco Campos 91927/28), em Minas Gerais; Femando de Azevedo (1928), no Distrito Federal;
sio Teixeira (1928), na Bahia; as Reformas no contexto das políticas públicas nacionais, a partir da década
1930 Francisco Campos (1931/32); Capanema (1942-46); LDB (1961); Acordos MEC-USAlD: Leis

5-l01G8e 5.Gnn I, sob o Regime Militar; Nova LDB (1996) e regulamentação complementar.
- :xemplos desses movimentos históricos, no início da República, são a Liga Nacionalista, Liga de Defesa

lClonal, sobretudo quanto às campanhas contra o analfabetismo; o Partido Democrático Nacional; o grupo
_~ Brazilea e o Centro D. Vital, Aliança Liberal, Associação Brasileira de Educação - ABE, dentre outros.

Id)



120

Ghiraldelli enfatiza a distinção entre o "Entusiasmo pela Educação", de caráter mais

quantitativo, na defesa da expansão da rede escolar e tarefa de desanalfabetização,

epresentado sobretudo pelas Ligas, e o "Otimismo Pedagógico", de caráter mais

ualitativo, na defesa das condições didáticas e pedagógicas, representado sobretudo pelo

movimento "Escola Nova" e Movimento dos Reformadores da Educação, que se aglutinou

ABE, a partir da década de 1920. (Paulo Ghiraldelli, 2000, p. 18)

Ao longo das décadas que se seguiam a 1930, no contexto mais especificamente das

líticas públicas e da organização do sistema educacional brasileiro, em nível nacional,

.estemunharemos diversos momentos de "rnobilização" em prol da educação, associados

bretudo com os problemas do desenvolvimento de matriz industrial, quando da

_Iversificação do modelo, acrescentadas as lutas e reivindicações dos movimentos sociais,

m sempre coincidente com as políticas públicas governamentais, em seus pressupostos e

ndamentos.

No campo mais especificamente educacional, sobressaem como fator de

obilização as lutas contra o analfabetismo, em diversos momentos históricos, destacando-

_ os movimentos de educação popular, sobretudo ao longo do período 1945-1964; as

rampanhas em defesa da escola pública, as reivindicações em tomo da organização do

stema educacional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Plano Nacional de

ucação); o recrudescimento da educação no contexto das políticas públicas

=_ vernarnentais, em diversos momentos históricos, sobretudo quando da diversificação e

tensificação da industrialização, sob a ideologia da teoria do Capital Humano.Y que

rteou as políticas públicas de educação na segunda metade do século XX, e na presente

- ecada de forma redimensionada.

"eoria formulada por Theodoro Schultz, em fins da década de 1950 e início da década de 1960, no contexto
expansão capitalista do Pós-Guerra que, segundo Frigotto, constitui uma esfera particular da teoria do
nvolvimento, no sentido de se associar capacidade produtiva e volume de conhecimentos, tomando o
stimento em capital humano um componente fundamental, diante dos demais outros fatores como os
ológicos, insumos de capital e de mão de obra. O investimento no Capital Humano toma-se um dos mais

táveis, contribuindo tanto para o desenvolvimento das nações quanto no plano da mobilidade individual.
ngotto, 1996, p. 41). Segundo este autor, tal teoria serviu ideologicamente à justificativa da não

:_neralização do desenvolvimento capitalista em ambos os hemisférios, sob o modo de regulação fordista,
dado nas idéias de produção e consumo de massa, busca de pleno emprego e diminuição das
igualdades, A teoria do Capital Humano subsidiou macropolíticas educacionais no Brasil, sobretudo

:1al1dodo Regime Militar, corroborando para surtos de otimização e mobilização em prol da educação, sob
unstâncias ideológicas. (Frigotto, 1998)
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Assim, quer como reivindicação dos movimentos sociais e entidades da sociedade

civil, quer como matéria de políticas públicas governamentais o tema educação tem

emergido ao longo da República Brasileira como central aos objetivos de desenvolvimento

econômico, social, político e cultural, consideradas as divergências ideológicas e de vínculo

orgânico com os diversos segmentos sociais, redundando em constantes movimentos de

rnobilização em tomo da educação.

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em março de 1990, na

Tailândia, é mais um momento, a nível internacional, de retomada da consciência em torno

da questão educacional que, como já pontuamos, encontra determinações também

econômicas, função da crise que o capitalismo, em esfera mundial, vem atravessando, bem

orno da derrocada do modelo de desenvolvimento a ele associado.

° Estado do Ceará também foi palco desse conjunto de acontecimentos, embora

om especificidades que o caracterizaram. A mobilização em prol da educação no Estado

. ode ser remontada ainda quando da Primeira República, seguindo o ideal da modernidade

que se fazia imperativo em todo o País, do que é resultado, e ao mesmo tempo fator

ropulsor, as reformas educacionais no período.

No Ceará, vivenciou-se essa "neurose de mudança" material e conceitual. No
fina) do século XIX e início do século XX, foram identificados, pelo menos, sete
momentos de Reforma Educacional, nos anos de 1885, 1889, 1896, 1899, 1911,
1918 e 1922. Essas Reformas introduziram pequenas ou grandes modificações no
ensino e suas significações históricas foram relacionadas com a dimensão pública
alcançada. (PINHO, 2002)

A autora ressalta o fato de a sociedade, através de vários de seus segmentos sociais,

ter se engajado em favor da "popularização", como uma forma de consciência acerca da

uestão educacional, destacando o papel dos religiosos, políticos, intelectuais, professores,

comerciantes e populares. A educação toma-se como que matéria de interesse coletivo.

A Escola Normal tomara-se o grande centro aglutinador da reforma educacional no

Ceará, sobretudo quando da Reforma de 1922-23, animada pelo ideário do movimento

renovador em educação, de caráter nacional, mas em muito determinada por fatores

endógenos, com bem salientou Maria Juraci Maia Cavalcanti, destacando-se, dentre outras

rividades, a reforma curricular, o recenseamento da população do Ceará, a estruturação da
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Diretoria da Instrução Pública, o oferecimento de cursos de férias na Capital para

professoras do Interior, a construção de prédios escolares, a expansão da rede de grupos

escolares, ampliação e atualização do acervo bibliotecário. (Cavalcante, 2002)44

De acordo com essa autora, inferimos que o entusiasmo educacional do que resultou

a ampliação da consciência em tomo da educação, nesse período, que será arrefecida nos

anos seguintes a 1930, devido à centralização política, decorrente do Estado Novo, para

mais tarde ser retomada no contexto da redemocratização, deve-se à estrita relação entre os

deais republicanos de modernização e o papel que a educação viria a cumprir nesse

rocesso.

Nesse sentido, a imprensa, importante veículo de divulgação das novas idéias

berais, passa a se ocupar quase que diariamente da educação, dando-lhe importância, ao

esmo tempo contribuindo para torná-Ia matéria de interesse coletivo.

Sendo a Educação a grande vedete do ideário republicano e modernista, assim
como, a Imprensa, sua aliada e propagadora, estará ela nas primeiras páginas dos
jornais cearenses, sendo apregoada como necessidade social e política para que o
atraso seja vencido, em todos os sentidos. (Cavalcante, 2002)

Feitas essas considerações, imprimiremos uma significação à experiência de

bilização recente, no contexto das políticas educacionais cearenses implementadas no

.odo 1995-2002, que a despeito de constituir um momento histórico localizado, possui

;:.....ções com o contexto nacional e internacional, bem como com o projeto de

senvolvimento econômico-social das novas elites no poder, devendo, sob tal perspectiva,

- compreendida.

Mobilizar a sociedade em prol da educação tomou-se a grande e primeira meta, bem

o o marco inicial da política educacional, que ocupará a agenda dos acontecimentos

-.cacionais durante todo o primeiro ano da gestão Naspolini (1995), mas também nos

s seguintes, sobretudo quando da "Escola do Novo Milênio".

undo Maria Juraci Maia Cavalcante, a reforma da educação no Ceará, em 1922, que a historiografia
al atribuiu como principal protagonista, Lourenço Filho, deve-se, sobretudo, à iniciativa local, tendo o
adente Justiniano de Serpa assumido como fator distintivo de sua gestão administrativa tal reforma, e por
solicitado ao Govemo de São Paulo, por sugestão de João Hippolyto de Azevedo e Sá, então Diretor da
a Normal, um prolessor-pedagogo que viria para lecionar a disciplina de Psicologia e Didática na Escola
al, tendo sido esse o objetivo da vinda de Lourenço Filho para o Ceará (Maria Juraci Maia Cavalcante,

• p. 87)
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o desdobramento do lema internacional "Educação para Todos" (Education for All)

- que vem norteando as políticas e reformas educacionais recentes - explicitada na

Conferência da Tailândia, em 1990, encontrou no lema "Todos pela Educação" um acento

na política educacional local, ainda que as idéias de parceria, participação, solidariedade,

olaboração, etc, em prol da educação, estivessem contempladas nas principais Declarações

Internacionais.

o nosso pressuposto de 1995 é que se a sociedade toda vestisse a camisa da
educação essa educação seria pra todos e seria de qualidade; se ela não vestisse
não seria pra todos e não seria de qualidade. Por isso, o "Todos" tem uma ênfase
muito grande no sentido da mobilização e do controle social, porque a qualidade
da escola depende de "n" fatores."

A mobilização, seguida da reforma da gestão, em todos os seus aspectos, o processo

e municipalização e descentralização da educação, além da universalização, formaram a

tônica das ações educacionais no Ceará nos primeiros anos do período abordado.

o desempenho da Secretaria da Educação no exercício de 1995 caracterizou-se
mais por um trabalho de mobilização geral da sociedade, em torno do Projeto
Educativo do Ceará, estratégia fundamental para a consecução efetiva dos
objetivos propostos. (Ceará, Mensagem, 1996)

Tal fato se toma significativo quando da necessidade de se conduzir um

eterminado setor social, no caso a educação, de amplas proporções, sob condições de

recariedade, ainda vinculada e subordinada a diferentes facções políticas regionais que a

comandaram historicamente e, contra as quais, o novo governo se confrontaria, em sua

retensão de aprofundar as mudanças introduzidas em 1987, acrescido ao fato de que fora a

educação o setor social em que o Governo Tasso mais encontrara obstáculos quando de seu

rimeiro governo (1987-1990), em função dos imbróglios políticos decorrentes das

rentativas de mudanças.

Mais tarde, Naspolini destaca três elementos que, segundo ele, apoiaram ao que ele

enominou de "Reforma da Educação Básica no Ceará", sob sua gestão:

5 Entrevista com o então Secretário da Educação Básica, Prof. Antenor Naspolini, concedida exclusivamente
para esta pesquisa, no dia 03 de dezembro de 2003.
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1. uma reconhecida necessidade de mudança, expressa nos planos de
governo dos últimos 12 anos;

2. contexto econômico e político favorável, traduzido pelo saneamento das
finanças do estado e a expressiva credibilidade de suas instituições; e

3. a existência de mecanismos efetivos de participação social, evidenciado
pela modernização das formas de gestão pública e pela atuação organizada
da sociedade civi1.46

A gestão Tasso-Naspolini empreendeu amplo investimento de mobilização

educacional junto a diversos segmentos sociais, reconhecido inclusive pelos críticos

mbora que controverso quanto às intenções e resultados, e que, apesar de não se constituir

um fenômeno inédito, na experiência educacional cearense, como já vimos em perspectiva

istórica, mobilizou segmentos sociais, até então, menos engajados com a educação. Foram

5 seguintes os principais segmentos sociais mobilizados em favor da educação, em geral: o

Poder Judiciário, determinados empresários, educadores, dirigentes educacionais,

.ruversidades, sindicatos, prefeitos, secretários de educação, parlamentares, etc." Os meios

:'e comunicação de massa e a imprensa, em geral, foram alvo de fortes investimentos do

=overno Tasso, enaltecendo as realizações educacionais no Estado como modelo de ações

m sucedidas.

Dentre as diversas ações voltadas para a mobilização em torno da educação,

zestacam-se: os Encontros Regionais pela Educação, promovido pelas Secretarias de

,::srado e o Conselho de Educação do Ceará; os Seminários de Mobilização dos Municípios

e objetivavam elaborar propostas para a elaboração do Plano Nacional de Educação, bem

corno apoiar as prefeituras e secretarias de educação na área de educação, sendo essa a

r nalidade dos Programas Permanente de Apoio aos Secretários Municipais de Educação e

efeituras (PRASEM e PRASEMPRE); as parcerias com o Judiciário, do que resultou a

ealização do Seminário "Educação de Qualidade: Direito de Todos - o Judiciário em

fesa da Educação, e o Seminário "Justiça na Educação - um Pacto Cearense"; as

onferências Educacionais; o Fórum Permanente de Educação, no âmbito do Pacto de

Anterior Naspclini. Estudos Avançados 15 (42),200!
\1ais a frente. abordaremos como diversas Entidades representativas da sociedade civil organizada reagiram
'"Xllíticaeducacional no Ceará, no período delimitado por essa pesquisa, sobretudo como avaliaram o modelo
participação adotado pelo governo.
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peração, coordenado pela FIEC; o Acordo de Cooperação Técnica

::OUClUniversidades.48

o Fórum Permanente de Educação, instituído em março de 1996, reuniu

nzenalmente agentes da educação, empresários e outros segmentos sociais e se propôs.

'110 objetivo geral, a discussão e propostas para os problemas educacionais no Ceará,

retudo quanto à Educação Básica. O Fórum de Educação do Ceará funciona no interior

Pacto de Cooperação do qual, por sua vez, participam várias instituições, dentre as quais

iações empresariais, universidades, entidades governamentais e representantes da

iedade civil, coordenado pela Federação das Indústrias do Ceará - FlEC.

O Acordo de Cooperação Técnica SEDUC/Universidades, que contou com a

rceria da Universidade Estadual do Ceará - UECE, Universidade Estadual Vale do

.araú - UVA, Universidade Regional do Cariri - URCA, Universidade Federal do Ceará

- ,:FC e Universidade de Fortaleza - UNIFOR, teve como objetivo capacitar em nível

_erior professores das redes estadual e municipal de educação, em cumprimento à atual

-~_ Diretrizes e Bases da Educação - LDB que exige a formação superior dos profissionais

educação, extinguindo a figura do professor leigo, entendido como aquele que não

ssui a devida e legal habilitação para o magistério. O principal corolário desse acordo foi

plernentação do Programa de Formação de Docentes em Nível Superior - Magister

eará, em 2000, formando, através das universidades públicas cearenses - Universidade

ederal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Regional

Cariri (URCA) e Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) - mais de 4 mil

rotessores da rede estadual, em 121 municípios.

O Seminário "Justiça na Educação - Um Pacto Cearense", realizado em março de

, coordenado pelo presidente do Tribunal de Justiça, que reuniu Juízes, promotores de

stiça, secretários de educação e educadores, em geral, com um total de 350 pessoas. Seu

_etivo mais específico era o de definir estratégias de acompanhamento da aplicação dos

ecursos destinados à educação. No entanto, é parte do processo mais amplo de mobilização

flagrado em 1996 pelo Unicef e a SEDUC, em parceria com o sistema de justiça, para se

ASPOLlNl. Antenor. Descentra1ização da Educação: A Caminhada Cearense. In: COSTA, Vera Lúcia
raI (org.): Descentralização da Educação. Novas formas de Coordenação e Financiamento. São Paulo,
er; 1999, p. 141.
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nsar e estabelecer a legitimidade da educação como direito, do qual resultou o seminário

"Educação de Qualidade: Direito de Todos - o judiciário em Defesa da Educação".

Os programas permanentes de Apoio aos secretários municipais de educação e

orefeituras - PRASEM e PRASEMPRE, instituído em 1997, se constituíam, sobretudo. de

_.•contros com o objetivo de, no caso do PRASEM, capacitação em legislação e

- nanciamento do sistema de ensino e em planejamento educacional, e, no caso do

RASEMPRE, discussão de questões e propostas estaduais para a educação.

A mobilização em prol da educação fora intensificada e possibilitada, sobretudo

__ 10 processo de "descentralização", no que pese o processo de municipalização que, no

o mais especificamente do Ceará, antecede à própria LDB, e o Fundef, mas que com a

realidade inaugurada a partir dessas leis, sofrerá uma alcance formal mais intenso.

Assim, foram mobilizados para a discussão em torno da implementação e

plicações da municipalização, capitaneada pelas secretarias de Estado e o Conselho de

_ ••ucação do Ceará:

Todos os segmentos SOClalS responsáveis pela operacionalização de
mecanismos capazes de dar suporte à implantação da nova LDB e do Fundef,
realizando-se, para tanto, amplo processo de discussão sobre suas repercussões
nas áreas política, financeira e contábil dos diversos municípios: os membros
dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Sustentável, do Conselho
Estadual de Educação, dos Direitos da Criança e do Adolescente, representantes
da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Acepre, Unicef,
Demec, Universidades, lideranças regionais do sistema religioso e do
Ministério Público, Diretores dos CREDEs, das escolas, professores,
estudantes, Comissão de Educação da Assembléia Legislativa, Prefeitos e
Secretários Municipais de Educação, totalizando 6 mil participantes,

. d 49aproxima amente.

Quando da "virada" dos indicadores educacionais (de universalização, permanência

_ "sucesso" escolar), a partir do início do terceiro mandado do governador Tasso Jereissati,

_ mais precisamente a partir do ano 2000, intensifica-se um novo processo de mobilização,

b o movimento "Escola do Novo Milênio", tendo como preocupação básica a discussão

tomo de um modelo de escola para o milênio que se aproximava.

Antenor Naspolini, Descentralização da Educação: a caminhada cearense. Artigo produzido em maio de
.1
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Tal processo de mobilização atravessou três fases distintas: o âmbito da escola

estabelecida como o ponto de partida), o âmbito dos CREDEs (municipal) e o âmbito da

EDUC (a nível do Estado), cada uma dessas três esferas refletindo em tomo das seguintes

rês indagações básicas: "Que escola (ou educação, no caso do âmbito dos CREDEs e da

-EDUC) tivemos no milênio que passou"? "Que escola ou educação queremos no novo

ilênio"? e "Como transformar a escola ou a educação que tivemos na escola ou educação

ue queremos"? O resultado a que se chegou é o que ficou condensado no seguinte lema

ma escola pública democrática, de qualidade e com sustentabilidade".

Com esta perspectiva, vê-se arrefecer, de certa forma, ainda que não abandonado, o

erna "Todos pela Educação de Qualidade para Todos". Isso, segundo este Trabalho, deve-

a dois fatores principais: primeiro, a obtenção das metas educacionais formais, e,

gundo, a politização da mobilização pela educação, do que resultou a candidatura do

tão Secretário da Educação Básica ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2002,

corno corolário do processo de reorganização das forças políticas, no âmbito da esfera

_....ucacional.

Quanto ao primeiro fator, ressalte-se o esgotamento da motivação que impeliu à

nsformação dos indicadores educacionais, deflagrada em 1995 e, de certa forma

ançada, já em ]989. Com a obtenção dos resultados de universalização, permanência e

•.••...esso escolar, ainda que sob determinados patamares e controvérsias, tratou-se de

primir uma nova significação à política educacional após o "ano da virada"so

Tratava-se, de certa forma, de uma nova fase na política educacional, sem que isso

-epresentasse uma descontinuidade com os fundamentos lançados em 1995. Mas o fato é

. e a ênfase no "Todos pela Educação de Qualidade para Todos" será substituída pela

_..fase pautada no lema originado no movimento Escola do Novo Milênio: "Educação

blica Democrática, de Qualidade e com Sustentabilidade", embora que correspondendo

ao final do período.

Simplificando, pode-se afirmar que dividindo a política educacional em dois

omentos principais, o primeiro a partir de 1995 e, o segundo, após o "ano da virada", tem-

primeiramente a ênfase na reversão dos indicadores de acesso, permanência e sucesso

Ou seja, o ano de 1999, em que o Governo do Estado comemorou a conquista dos principais resultado.
ucacionais, inicialmente planejados.
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alar no Ensino Fundamental, ou seja, na criança e no adolescente, e de gestão, e, só

rosteriorrnente, nos aspectos mais pedagógicos, como formação de professores, Ciclos de

- prendizagem e de reversão dos indicadores concernentes ao fluxo escolar, do que serve

mo exemplo o Programa Tempo de Avançar, para a população na faixa etária de 15 a 29

os, sem que tal distinção de períodos se constituísse de forma rigorosa.

Quanto à candidatura do então Secretário da Educação Básica, Antenor Naspolini,

mandato de Deputado Federal nas eleições de 2002 pelo Partido Social Democrata

rasileiro - PSDB pode ser inserida dentro do processo de mobilização, no segundo

mento, como forma de consolidação do projeto educacional implementado no Estado do

eará, em termos das conquistas de natureza formal e estratégica.

A despeito de não ter sido eleito, o que suscita diferentes interpretações para o fato,

polini se considerou vitorioso pelo resultado obtido nas umas, em função das

rcunstâncias de sua candidatura, conferindo ao resultado obtido o reconhecimento pelo

-oJeto educacional que ajudara a implementar.

Na verdade, como eu nunca esperava ser Secretário, nunca imaginava me
candidatar aqui no Ceará para um cargo político. Isso se deu na própria
caminhada, eu diria, como um passo seguinte, na medida em que a gente criou a
eleição dos Diretores de Escola, como um projeto político, através de uma lei com
discussão muito grande. Foi assim que me candidatei, no último ano da
administração. Normalmente um Deputado Federal se elege a partir de colégios
eleitorais, ou seja, já tem bases municipais onde o prefeito fecha inteiramente com
ele, sabendo-se de antemão, quantos votos ele tem. Eu obtive 59.433 votos em
182 dos 184 municípios, só não tendo votos em 02 municípios, de onde se conclui
um reconhecimento normal pela caminhada. Não há outra razão para isso porque
eu entrei na campanha sem recurso financeiro e patrimônio nenhum e saí dela da
mesma forma. Ou seja, não mudou a minha estrutura em nada. Mas me candidatei
com uma idéia, com uma proposta de que a educação devia dá um passo seguinte,

d 1,· 51ocupan o o espaço po ítrco.

Na entrevista concedida para esta pesquisa, Naspolini testemunhou que esperava

=~almente que muitos diretores de escolas se candidatassern a vereadores ou prefeitos,

·_vmouma forma de estender a proposta educacional a um patamar mais amplo, com o

'Jetivo de mudar o perfil político da cidade.

ntrevista com o então Secretário da Educação Básica, Prof Antenor Naspolini, concedida exclusivamente
r zra esta pesquisa, em 03 de dezembro de 2003.
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Em suma, o fator "mobilização" volta, na década de 1990, a se constituir num

nornento estratégico de "entusiasmo educacional", em nível mundial, como parte de um

unperativo sobretudo econômico e político. No caso das políticas públicas no Estado do

Ceará, a mobilização cumpriu seu significado ao corroborar para o estabelecimento de um

novo padrão de controle e legitimação social diante das resistências políticas encontradas

10 Governo, na área educacional, quando da implantação de um determinado modelo de

...•esenvolvimento econômico.
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3.2.2.3 A universalização do Ensino Fundamental e o Fundo de

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e

Magistérlo - FUNDEF

Valorização do

Ensino Fundamental: perspectiva histórica e caracterização

o Ensino Fundamental na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no.

394, de 20/12/96) refere-se à segunda etapa da Educação Básica,52 destinada a crianças e

_••o lescentes de 7 a 14 anos que deverão cursar, no período mínimo de oito anos (111 a 83

nes), 5~ sendo obrigatório e gratuito na escola pública e de responsabilidade prioritária do

sterna municipal de ensino, conforme regime de colaboração estabelecido na Lei. Por lei,

_ a única etapa da educação básica de oferta universalmente obrigatória, tendo como

'Jetivo, conforme Art 32 da LDB, proporcionar a formação básica do cidadão. 54

O Ensino Fundamental foi, portanto, ao longo do período delimitado por esta

quisa, a etapa da Educação Básica priorizada pela política educacional nacional para

.-ns de desenvolvimento e de investimento. Isso decorre principalmente por tratar-se da

ezapa educacional onde se evidenciava acentuados déficits de cobertura e de profundas

<_ •••.sigualdades quanto à oferta, com implicações diretas no desenvolvimento das demais

primeira etapa é formada pela Educação Infantil, destinada a crianças de zero a 06 anos de idade, pela
eira vez na legislação sendo incorporada institucionalmente à escolaridade oficial; a terceira e última
a é formada pelo Ensino Médio, destinado a jovens de 15 a 18 anos, compreendendo as três séries finais

educação básica, com duração de, no mínimo, três anos.
tualmente, sob o Governo Lula, encontra-se em amplo e sistemático, a ampliação do Ensino Fundamental

~ x (oito) para 9 (nove) anos, com o ingresso nesse nível de ensino de crianças de 6 (seis) anos de idade. Este
te está sendo coordenado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, que já

moveu diversos encontros em diferentes regiões do País, com a participação de secretários estaduais e
.rucipais de educação, CNE, Undime, dentre outros. Este ano (2004) mais de 7 (sete) milhões de crianças já
ão matriculadas no Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, contra quase 4 (quatro) milhões, no ano passado.
~stado do Rio Grande do Norte adotou o novo sistema na integralidade, enquanto que outros, tornaram já a

.ciativa, No Estado do Ceará, o Município de Sobral foi um dos que tornaram a iniciativa de implantação do
eferido sistema. (BRASIL Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Ampliação do Ensino

- .mdamental para Nove Anos - Relatório do Programa)
egundo Moacir Alves Carneiro, remontando ao caput do artigo supracitado, a expressão "formação

sica", quando se referindo ao Ensino Fundamental, difere-se da noção de "formação-comum", de sentido
amplo, concernente à Educação Básica, como um todo. "formação-comum" refere-se às competências

ntidas nos incisos I a IV do referido artigo. (Moaci Alves Carneiro, LDB Fácil. Leitura crítico-
mpreensiva artigo a artigo, p. 102)
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TaS etapas, atingindo 89 % das pessoas na faixa etária de 7 a 14 anos,55situação essa que

dencia o quanto essa etapa da educação sofrera, ao longo da história educacional do país,

1tade prioridade, enquanto objeto das políticas públicas.

Dado o cenário encontrado no início desta gestão e os muitos desafios que se
colocavam para que o Estado conseguisse cumprir o seu papel constitucional em
relação à educação, definiu-se como prioridade o ensino fundamental. Essa opção
tem duas grandes virtudes: cumpre o dispositivo constitucional e reconhece esse
nível de ensino como a etapa mais importante do processo educacional, em que a
criança recebe a formação básica, para seu desenvolvimento como cidadão. 56

r

Trata-se de um nível educacional, sobretudo no que corresponde às primeiras séries,

oricamente marcado pelo relativo desinteresse legal e político do Sistema Federal de

ino, bem como das elites brasileiras que ao longo do desenvolvimento histórico

rizaram o nível "secundário" - pela significação que essa etapa representava, tanto em

os da natureza da formação, como por constituir-se o caminho mais curto para o ensino

erior, servindo-lhe como propedêutico - ao ensino primário, e, por isso, excluído das

rneiras reformas educacionais, quando da estruturação e organização do sistema

cacional pelo Poder Central. 57

o ensino primário até então (referência ao ano de 1946 - grifo nosso),
praticamente, não recebera qualquer atenção do Governo Central, estando os
sistemas do ensino ligados à administração dos Estados e, portanto, sujeitos às
condições destes para legislar e inovar. Não havia diretrizes traçadas pelo
Governo Federal para esse nível de ensino e isso era uma tradição que estava
ligada à nossa herança colonial. Na verdade, a não ser a obra esporádica das
ordens religiosas, jamais se tinha cuidado seriamente do assunto. Isso, no entanto,

.uxa de escolarizaçào líquida concemente ao Ensino Fundamental, quando do início do Governo FHC
anço do Fundef: 1998-2002)
ragmento de texto de autoria de Maria Helena Guimarães de Castro, Presidente do Instituto Nacional de
dos e Pesquisas Educacionais (InepIMEC) e professora licenciada da Unicamp. (Maria Helena Guimarães

Castro, O Impacto da implementação do Fundef nos Estados e Municípios: primeiras observações. In: Vem
a Cabral Costa (org). Descentralização da Educação Novas Formas de Coordenação e Financiamento.
Paulo, Fundap/Cortcz, 200 I)
de se registrar que o Ensino Fundamental, sobretudo a parte conceme ao primário, só encontrou objeto de
ão para estrururação pelo Governo Central, no contexto das políticas públicas, em 1946, quando das Leis

:-:micas do Ensino, através do Decreto-lei 8.529 de 0210111946, depois que todos os outros níveis e
aiidades já tinham sido estruturados, inclusive o ensino técnico-profissionalizante, quando da reformas
cisco Campos c Cupunema, ou seja, após a queda de Getúlio Vargas, numa clara evidência do
teresse por parte do então sistema educacional brasileiro para com esse nível de ensino. (Romanelli,
, p. 159)
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não significava que o ensino primário estivesse em completo abandono pelos
poderes públicos. Estes vinham desenvolvendo uma ação sobre a escola primária
nos estados e através deles. Era a administração estadual que cuidava do assunto
e a ela estavam afetas até então as reformas por que passara esse nível de ensino.
Acontecia, porém, que a ausência de diretrizes centrais criava uma
desorganização completa no sistema, já que cada Estado inovava ou abandonava,
de acordo com sua própria política. Várias reformas cio ensino feitas pelos
estados haviam atingindo em cheio a escola primária, desde a década de 1920
Mas eram reformas isoladas, que contribuíam para acentuar mais ainda a
diferenças regionais em matéria de educação. (Romanelli, 1997, p. 160)

o fato de o ensino primário não ter estado em completo abandono pelos poderes

cubficos, conforme afirma a autora, deve-se à algumas iniciativas conjuntas do Governo

entral e dos estados, quando da Primeira República, no sentido de desenvolver o referido

ivel de ensino, motivado sobretudo pelas ameaças de desnacionalizaçâo, em virtude

scolas estrangeiras, o que representou muito mais uma medida de segurança nacional.'

No que concerne ao preceito constitucional e o estabelecimento de fundos para

_...•ucação, a Constituição Brasileira de 1934 inaugura uma atenção prioritária para o ensino

onmário. Tal Constituição, aprovada por uma Assembléia Nacional Constituinte, eleita

10 povo, quando do Governo Provisório de Vargas (1930 a 1937), que teve a forte

piração dos "Pioneiros da Educação'?" e da Associação Brasileira de Educação - ARE,

egundo Jorge Nagle, o período que corresponde à Primeira República foi fértil quanto ao debate sobre o
lema educacional, puxado sobretudo por setores da sociedade civil, representado a época por grupos

mo a Liga de Defesa Nacional, Liga Nacionalista de São Paulo, Propaganda Nativista, além de indivíduos
mo Olavo Bilac, Mário Pinto Serva, Rui Barbosa, dentre outros, que sensibilizaram os poderes públicos

- .••.a o problema do analfabetismo, do nacionalismo e da necessidade de desenvolver o País de forma soberana
_ autônoma. Como corolário destaca-se a Conferência Interestadual de Ensino Primário e as Reformas

cucacionais do período. (Jorge Nagle, 2001, p. 165)
Movimento Renovador da Educação, de amplitude nacional, surgido e organizado sobretudo na década de
20, no interior da Associação Brasileira de Educação, e do "Movimento de Escolas Novas", que

ropunham, através de seus manifestos - cOmOo de 1932, intitulado "Manifesto dos Pioneiros da Educação
. ional, escrito por um de seus líderes, Fernando de Azevedo, a renovação da educação no Brasil.
spirados nos ideais da Escola Nova. O Movimento se opôs radicalmente a educação católica da época, bem
mo à condução da política educacional do governo Vargas, mesmo quando sob o Ministro Francisco

ampos, oriundo do movimento. Foram as seguintes as principais reivindicações do Movimento, segundo o
eferido Manifesto, algumas destas acabando por constar na Constituição, bem como na Lei de Diretrizes e

ses da Educação: atrelar a educação à pauta do desenvolvimento; estabelecer um programa educacional em
vel nacional; defesa da educação como direito de todos; referencial pedagógico centrado no aluno; defesa da

Ia pública, una, gratuita, laica e obrigatória; defesa da co-educação, autonomia e descentralização do
sino. O Movimento afinava-se com os ideais do funcionalismo educacional, bem como da Pedagogia Nova.
Inspiração norte-americana. (RomanelJi, 1997, p. 145)
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igualdade quanto ao tratamento dos diferentes níveis de ensino, secundarizando e

eregando a importância da educação primária ou fundamental, nos sistemas oficiais de

ensino:

Na tentativa de cumprir esta tese (de que a "ascensão das massas aos bem da
civilização material deve ser acompanhada de uma elevação correspondente de seu
nível de educação, pois disso dependem o equilíbrio e a harmonia de sua
integração social" - Fragmento de discurso de Vargas - grifo nosso), o governo
Vargas procurou aumentar as despesas públicas com o ensino. Entretanto, o ensino
superior foi mais contemplado que o ensino primário. Além do mais, não houve
grandes alterações no número de matrículas no ensino primário, e a alfabetização
durante a gestão Vargas cresceu apenas 1,79 %. As mazelas da educação pública
continuaram evidentes; e a exclusão permaneceu regra básica do sistema escolar
No terceiro ano do governo Vargas, somente 17 % dos alunos matriculados no
primário conseguiram chegar ao quarto ano do curso e apenas 3 % alcançaram o
último ano. (GHIRALDELLI, 2000, p. 130)

Igualmente sob o governo de Juscelino Kubitschek, a educação fundamental fora

ecundarizada pela necessidade, segundo determinação do Plano de Metas, de priorizar, em

el médio, a formação de mão-de-obra técnica, nesse caso relegando a própria

rnversidade à aqueles de vocação meramente intelectual. Nesse sentido, quadruplicaram-

=- os recursos financeiros para o ensino industrial, enquanto que metade da população

ecia do domínio de conhecimentos básicos de leitura e escrita.

A tentativa de reversão dessa orientação, sob o governo Goulart, ao determinar

•.orno prioridade a expansão do ensino primário, bem como do desenvolvimento da

__squisa científica e tecnológica, não sobreviveu ao golpe militar de 1964. A realidade

ileira, em 1963, expressava o seguinte quadro, segundo Ghiraldelli:

Metade da população continuava analfabeta. Somente 7 % dos alunos do curso
primário chegavam à quarta série. O ensino secundário acolhia apenas 14 %
daqueles que procuravam. Somente 1 % dos estudantes alcançava o Ensino
Superior. (GHIRALDELLI, 2000, p. 133)
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A Lei 4.024/61, que se transformou na primeira Lei de Diretrizes e Bases da

Educação 02, a despeito de determinar a obrigatoriedade para o Ensino Primário, em seu

artigo n? 27, por outro lado, em outro artigo, de n? 30, o Estado era desobrigado de tal

Incumbência, sob diversas circunstâncias, ao mesmo tempo em que a União (Art. 95)

dispensaria sua cooperação financeira ao ensino, via subvenção e financiamentos, também

a iniciativa privada, num País em que mais de um terço da população de 7 a 14 anos não

treqüentava a escola, em 1964, a maioria dos casos por falta desta. (Romanelli, 1997, p

] 79)

Com o agrupamento do antigo ensino primário e o ciclo ginasial (da Lei 4.024, de

_0/12/1961), num único nível, denominado de 1° grau, a partir da Lei 5.692/71, sob o

regime militar, e a profíssionalização do 2° Grau, antes denominado, na LDB, de ensino

:nédio, o governo militar, inspirado na Teoria do Capital Humano, buscava a preparação de

uadros educacionais, através de uma capacitação técnica dos trabalhadores, para atender

demandas do desenvolvimento do País, por ocasião do "Milagre Econômico".

Otaíza Romanelli destaca duas características importantes da Lei 5.692/71:

~nrneiro, o fato de a referida Lei ter corroborado para a diminuição da seletividade, tendo

em vista o alto percentual de alunos que eram barrados na passagem do antigo ensino

...nrnário para o ciclo ginasial, via o conhecido "Exame de Admissão"; segundo, a

peração do dualismo existente entre a escola secundária e a escola técnica, em prol de um

odeIo de escola "única", de I° e 2° graus, ainda que precário, voltado para o trabalho, da

guinte forma: o 1° grau, com 8 anos de duração, destinado a crianças de 7 a 14 anos,

ndo obrigatório, propiciando uma formação geral, bem como uma sondagem vocacional

icial para o trabalho, enquanto que o 2° grau, com 3 ou 4 anos de duração, conferindo

ma habilitação profissional propriamente dito. (Romanelli, 1997, p. 233).

Por uma série de razões que oneraria nesse momento explicitar, a Lei 5.692/71

redundou em fracasso, sendo alterada ainda sob a ditadura militar pela Lei 7.044/82, sob o

~~ vemo do General João Batista Figueiredo, quando da extinção da habilitação e

lificação para o trabalho, e a proposição da "preparação para o t:abalho".

estrutura de ensino da referida Lei era assim formada: I. Ensino Pré-Primário. composto de escolas
mais e jardins de infância; 2. Ensino Primário, com duração de 4 anos; 3. Ensino Médio, subdividido em
ciclos: o ginasial, de 4 anos, e o colegial, de 3 anos, ambos por sua vez. compreendendo o ensino

ndário e o ensino técnico (industrial, agrícola, comercial e de formação de professores); e 4. Ensino
enor.
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A profissionalização do 2° grau não agradou a ninguém, nem aos empresários,
nem aos trabalhadores e nem às classes médias. Para os empresários, seria até
melhor que a escola pública continuasse nos moldes anteriores, pois o trabalhador
com algum conhecimento básico geral poderia, se necessário, ser treinado e re-
treinado pela própria empresa permitindo maior mobilidade da empresa no
manuseio da mão-de-obra. Para os trabalhadores, a profissionalização do 2° grau
foi nociva, pois lhes tirou a oportunidade de estudo aprofunclado dos conteúdos
escolares necessários para a vida urbana, para o trabalho, para a cidadania e para
uma melhor participação na vida sindical e política do país. Quanto às classes
médias, estas preferiram que o 2° grau continuasse preparatório à universidade, de
modo a garantir os sonhos de ascensão social individual muito cultivados neste
setor social. (Ghiraldelli, 2000, p. 186)

Tem-se, assim, uma síntese de como a condução da educação brasileira, sob as

líticas governamentais em alguns dos mais importantes momentos históricos do

esenvolvimento econômico brasileiro, contribuiu para legar um importante nível

educacional - a formação fundamental - o lugar definido pela falta de prioridade, em

elação a outros níveis educacionais, ainda que estes pudessem apresentar também suas

contradições

O fato é que depois de mais de um século de República, quando deflagrado

.amente o processo de universalização da educação, em nível mundial, na década de

Q90, vimos perpetuada a necessidade de ainda se ter que recuperar déficts educacionais,

níveis educacionais mais elementares da população, já resolvidos por outros países,

em que estes tivessem a mesma performance econômica que o Brasil, mensurada em

ermos da riqueza produzida, conforme indicador do Produto Interno Bruto, como é O caso

ze países como Argentina, Chile, Colômbia, EI Salvador, para citarmos alguns exemplos de

caises vizinhos, conforme Tablela 03, abaixo, destacando de forma comparada a

escolarização da população brasileira:



País PIB per Taxa de N° % sem % com 1° 0/0 com 1~
capita analfabetismo* médio Instrução grau grau
(1987) de anos incompleto complero

de
estudo

**
Argentina 4.310 5 8,7 6,0 32,0 34,6

Bolívia 1.531 22 4,0 48,6 28,5 28,5 I

Brasil 4.591 19 3,9 32,9 50,4 4,9

Chile 4.987 7 7,5 9,4 47,8 47,8

Colômbia 4.068 13 5,7 22,3 55,9 55,9
I

Costa Rica 4.413 7 7,1 16,1 49,1 17,8

Cuba 2.500 6 7,6 3,7 22,6 27,6

EI Salvador 1.897 27 4,1 30,2 60,7 60,7

Equador 3.012 14 5,6 25,4 17,0 34,1

Guatemala 2.531 45 4,1 54,7 27,1 8,6

Haiti 962 47 1,7 77,0 15,2 15,2

Honduras 1.054 27 3,9 33,5 51,3 51,3
•\léxico 5.691 13 4,7 18,5 20,2 20,2

Xrcarágua 1.463 - 4,3 53,9 31,7 17,3

Panamá 3.231 12 6,7 17,4 27,3 23,4

Paraguai 2.742 10 4,9 14,2 51,0 15,4 l
Peru 2.731 15 6,4 21,6 27,3 17,4 I

t
Rep. 2.537 17 4,3 40,1 41,6 4,3 ,
Dominicana

I

Uruguai 5.805 4 7,8 9,9 36,7 29,6 ~
I

\'enezue!a 5.908 12 6,3 23,5 47,2 47,2 i

Tabela 03
Indicadores de Educação da População Adulta na América Latina

Como porcentagem do total da população com 15 anos ou mais (1990).

.om cinco anos ou mais (1990). Fonte: United Nations (1992)
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Se a situação de escolarização do país, como um todo, evidenciou-se catastrófica,

uanto às oportunidades de acesso à escola, e de qualidade da educação, o que dizer, pois,

situação nas regiões menos desenvolvidas, como as do Norte e Nordeste, destacando-se

Estado do Ceará no interior deste último, historicamente marcado pela precariedade no

ensino, em todos os sentidos, conseqüência das desigualdades regionais no País? O Quadro

___ima é apenas para comprovar o histórico descaso para com a Educação Básica no País,

bretudo quanto ao nível educacional correspondente ao que, na legislação atual, se

cefiniu como o Ensino Fundamental, nível esse ao qual se direcionará a nova política de

- nanciamento da educação com o Fundef

Tal contexto histórico, sob determinados aspectos, legitima a necessidade de se ter

vestido no Ensino Fundamental, o que fora feito pelas recentes políticas educacionais,

embora que tal processo tenha evidenciado contradições quanto a alguns dos objetivos

etendidos.

Em função de tais políticas deu-se, ao final do período abordado por esta pesquisa, a

nsolidação do processo de universalização da educação, restando-nos problematizar até

e ponto a escolarização de um País medida unicamente em torno do acesso e

rmanência na escola se legitima social e politicamente, quando da necessidade de

udança do padrão qualitativo da educação, mensurado em termos de seus conteúdos,

ropriamente dito, ou seja, a satisfação das necessidades de aprendizagem, visando a

creparaçâo para o trabalho e o desenvolvimento.

Financiamento Educacional com o Fundef e suas implicações sob a política

ucacional.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

"alorização do Magistério - Fundef constitui um fundo de natureza contábil, a exemplo do

- PE e FPM63
, dada a automaticidade de seus repasses, tendo como objetivo o

fundo de Participação dos Estados e fundo de Participação dos Municípios, respectivamente.
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envolvimento e manutenção do Ensino Fundamental, em todos os seus aspectos,

luindo a Docência.

o Fundef originou-se a partir das seguintes leis: a Emenda Constitucional n" 14, de

rernbro de 1996 (Anexo A); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB

I n? 9394, de 20 de dezembro de 1996); Lei n? 9.424, de 24' de dezembro de 1996

exo B), somado, ainda, o Decreto n? 2.264, de junho de 1997 (Anexo C), passando a

ger a partir de 1° de janeiro de 1998,6-1

Trata-se da vinculação de recursos financeiros obrigatoriamente destinados ao

- ino Fundamental, nível de ensino que, ao longo da história e do sistema educacional

ileiro, como demonstramos acima, se encontrou, a maioria das vezes, desprestigiado

políticas públicas, em relação a outros níveis e modalidades educacionais, fato que

_=ou ao País um dos piores indicadores quantitativos e qualitativos mundiais da Educação

ssrca, quando comparados com os de outros países, sobretudo entre a população

rrespondente à faixa etária concemente ao Ensino Fundamental, conforme dados

ncionados acima,

o Fundef compõe-se de 15 % (quinze por cento) da soma dos principais impostos

estados e municípios, destinado para a manutenção e desenvolvimento do Ensino

damental público, mediante o enquadramento das despesas de "manutenção e

esenvolvirnento do ensino", previstos em lei, bem como para a valorização do magistério.

istribuição automática de tais recursos considera a diferenciação de custo por aluno/ano

artir da classificação seriada e do número de matrículas no ano anterior a partir de dados

Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP do

Imistério da Educação e Cultura - MEC, obtidos junto aos próprios estados e municípios.

Lei prevê que caso o custo/aluno/ano seja inferior a um determinado valor mínimo

pulado anualmente (R$ 315,00 para o ano de 1998, primeiro ano de vigência do

.•ndef), mediante ato do Presidente da República, a União fará a cornplernentação. O

Tem-se, ainda, no âmbito do Sistema de Ensino do Ceará, a Resolução n° 353/99 do Conselho de Educação
Ceará - CEC (Anexo D), com o objetivo de disciplinar a aplicação dos recursos do Fundef, no âmbito do
do. Tal iniciativa decorreu das denúncias de desvio e má utilização dos recursos oriundas de diversos

--res da sociedade contra autoridades municipais, do que resultou a instalação de uma Comissão
artamentar de Inquérito na Assembléia Legislativa para apurar as referidas denúncias, conforme

_.nlicitaremos em outro momento desse trabalho.
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percentual a ser aplicado na remuneração do magistério, em efetivo exercício no Ensino

Fundamental público é de no mínimo 60 % do Fund06s

Na história educacional brasileira a obrigatoriedade da oferta de um determinado

nível educacional, e a conseqüente liberação obrigatória de fundos destinados à sua

xecução tem suscitado constantes embates entre os diversos setores sociais e econômicos

envolvidos. O mesmo aconteceu com o Fundef, que acarretou mudanças significativas na

ornposição da oferta educacional, em todos os níveis, na relação entre os sistemas de

ensino e na implementação das políticas sociais, dentre outros fatores.

No Estado do Ceará, ° Fundef acarretou implicações profundas e significantes no

uadro político-educacional, tanto na composição da oferta e demanda educacionais

incluindo outros níveis na educação básica e modalidades, modificações na distorção

ade/série e no índice de permanência escolar) como na forma de política social do Estado,

o processo de municipalização do ensino, além do que motivou a instauração, de forma,

é então, inédita no Brasil, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do Fundef,

orno passou a ser chamada), com o objetivo de apurar denúncias quanto à probidade dos

gestores públicos municipais, quando de sua utilização, conforme abordaremos no próximo

pítulo.

No entanto, para entendermos o que o Fundef representou em termos de política de

-nanciamento educacional para o Brasil e, mais especificamente, para o Estado do Ceará,

cabem algumas considerações históricas preliminares.

Não é de agora que o Brasil vive o problema acerca de quem arca com os custos

educacionais. Inexistia qualquer responsabilidade estatal quanto aos custos educacionais

zurante o período colonial, sendo os mesmos arcados no âmbito privado (privado-

Para entendermos o que significou o Fundei: no contexto do financiamento educacional do País,
- cplicitamos o seguinte: os recursos financeiros para a educação no Brasil advêm de quatro fontes principais:
. impostos (IPI, IPI - EXP, IR, IOF, ITR, no âmbito da União; rCM, IPVA, IPI - EXP, ITCD, no âmbito

s Estados; e ITBI, ISS e IPTU, no âmbito dos Municípios); 2. Contribuições Sociais e Econômicas
OFINS, CPMF, PISIPASEP, CSLPJ, CPTUR e Salário Educação); 3. Operações de Crédito e 4. Fundo
Estabilização Fiscal- FEF, substituído em 2000 pelo Desvinculação de Receitas da União - DRU. No
anto, somente as receitas concementes aos impostos (item I) correspondem a 60 % (sessenta por cento do

'ai dos recursos, e somados às Contribuições Sociais e Econômicas (item 2), chegam quase à totalidade dos
~-:urs()s, ficando quase que irrisórios, embora importantes, as receitas originárias das Operações de Crédito
em 3) e Fundo de Estabilização Fiscal (item 4). No que concerne aos impostos, mais especificamente,
enas três deles (IR, lPI e ICMS) respondem por mais de 83 % da arrecadação de impostos no País,

.' rrcspondendo, só o ICMS, a quase a metade. (José Marcelino de Rezcnde Pinto, 2000, pp. 41 a 115)



141

confessional) pelas missões jesuítas, a quem (pelo menos supostamente) cabia o

ressarcimento por parte da Coroa, que se apoderou do direito eclesiástico de cobrança dos

dízimos, em troca do sustento da Igreja em Portugal e no Reino. O não cumprimento do

acordo por parte da Coroa levou os jesuítas a um empreendimento de natureza comercial

(concessões de terra, privilégios de comércio, criação de gado, etc) de grandes proporcões

(com o qual sustentava o projeto educacional) ameaçando os interesses dos dernai

comerciantes portugueses que, duzentos anos mais tarde, apoiavam a expulsão dos jesui

sob o Marquês de Pombal, em vista da alegação de modernização da educação. A saída ao

Jesuítas implicou numa descontinuidade na educação do País que, a despeito de quaisque

críticas que se façam, possuíam um sistema educacional organizado e definitivo, não tendo

ido substituído a altura pelas aulas régias."

O "subsídio literário" 67, que durou de 1772 a 1816, correspondeu à pnrneira

tentativa de se assegurar no Brasil o financiamento educacional (ensino primário, diga-se)

ia destinação de taxas decorrentes da produção de produtos de comercialização.

Malgrado o "Subsídio Literário", enquanto tentativa de resolver o problema da

escolarização do País que, na época, atingia apenas 1,8% da população, como também a

universalidade da instrução e obrigatoriedade das províncias quanto ao ensino primário e

ecundário, estabelecidos respectivamente pela Constituição do Império (1824) e Ato

Adicional de 1834, foi somente na Constituição de 1934 que se deu a vinculação

onstitucional de recursos financeiros para a educação, provenientes da renda resultante de

impostos.

A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os Estados e
o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, da renda resultante dos
impostos na manutenção e desenvolvimento dos sistemas educativos
(Constituição Federal de 1934, art. 156).

as palavras de Rezende Pinto, as aulas régias constituíam "um sistema de ensino não-seriado, no qual os
rofessores eram nomeados diretamente pelo rei, em cargo vitalício, sendo inarnovível, podendo em caso de

coença ser substituído por um suplente de sua escolha a quem lhe cabia pagar, desde que este possuísse um
.ertificado de estudos" (Pinto, 2000, p. 48)
,- Criado por Pombal, através da Carta Régia de 10 de novembro de 1772, que, no Brasil, correspondia a um
alor vinculado à produção de carne, sal, aguardente, vinagre, que, segundo Rezende Pinto, "pouco ou quase
da rendiam, numa economia centrada na auto-suficiência da propriedade rural, onde o comércio e o grau de

rrbanização eram ínfimos" (Pinto, 2000, p. 48)
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Inaugura-se, com a Constituição de 1934, um novo padrão de financiamento

educacional, desta vez de responsabilidade do poder público, no que pese o papel do Estado

quanto ao novo padrão de desenvolvimento econômico e social, marcado pela substituição

de importações e industrialização, urbanização acelerada, novas relações trabalhistas e,

sobretudo, enfim, na atuação do Estado quanto ao investimento econômico e na mediação

ntre o capital e o trabalho.

Tal padrão de financiamento foi revogado na Constituição do Estado Novo (1937),

retomado pela Constituição de 1946, quando da redernocratização, desta vez aumentando

para 20% o comprometimento dos municípios, sendo novamente revogada, em 1967, pelos

militares, depois de ratificada pela lei 4.024/61 (lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional=- LDB), que ampliara o percentual da União para 12 %.

À medida que o processo de industrialização se deslanchava, sobretudo na segunda

metade da década de 1950, propiciado pela diversificação da produção, presença do capital

trangeiro, urbanização e complexificação da sociedade brasileira, financiamento do

Estado, dentre outros pontos, evidenciou-se o aumento da demanda por escolaridade e a

onseqüente necessidade de ampliação dos sistemas educacionais, no sentido de conciliar o

esenvolvimento educacional e econômico, objetivo que se perpetua até hoje.

Tal conciliação fora danificada quando do Golpe Militar que, a despeito de, logo no

inicio (1964-68), lançar as bases para a intensificação do padrão de desenvolvimento, o fez

sob o modelo de uma modernização dependente, pondo um freio na demanda educacional,

nção da centralização, repressão e contenção, sobretudo no que concerne ao ensino

nmário, cujo corolário foi a extinção da vinculação constitucional de fundos para a

educação, em 1967.

Uma amostra do que foi a defesa ideológica do governo militar quando do debate

ue confirmou os termos da Constituição de 1967, em tomo do problema da vinculação

constitucional de fundos para a educação, nos é dado pelo depoimento do então líder do

=overno, com forte conotação demagógica.

Quando se cogitou de eliminar da Constituição os dispositivos que estabeleciam
vmculação orçamentária, não se fazia isso gratuitamente. O objetivo era conciliar
a nova política financeira ou orçamentária com os interesses fundamentais das
regiões que deveriam ser favorecidas, assistidas, pela razão de que não há
possibilidade nos orçamentos modernos, nos tempo modernos, de vincular verbas
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fixamente, sem nenhuma limitação, obrigando à improvisações de programas e,
de outro lado, paralisar uma boa parte da substância financeira da Nação em
detrimento das próprias regiões que se pretende favorecer. (...) Foi por isso que se
estabeleceram os orçamentos plurianuais, o que significa orçamento - programa,
orçamento abrangente de todas essas atividades que a Nação tem de estimular,
tem de favorecer por todos os meios. Assim, não há possibilidade de recuar da
disciplinação ... Há uma vinculação maior que a financeira - há uma vinculação
de ordem moral e cívica da Nação Brasileira, em favor das regiões menos
favorecidas."

Com a legislação vigente (Emenda Constitucional n? 14, de 12/09/96, que instituiu o

Fundef, a Lei n° 9.394, de 20/12/96, que o regulamentou, e o Decreto n? 2.264, de junho de

1997), tem-se um novo quadro histórico de financiamento da educação brasileira, que

demanda ser compreendido e analisado, inclusive em suas contradições.

A intenção manifesta da política educacional brasileira que instaurou o Fundef

onsistia em corrigir as desigualdades na repartição dos recursos e encargos educacionais,

romovendo uma maior equalização na redistribuição e gerenciamento dos recursos

educacionais no Ensino Fundamental. Os argumentos em defesa da redistribuição e

escentralização foram os que mais se evidenciaram como conteúdos nos discursos oficiais

ern prol do Fundef

Os mecanismos anteriores de redistribuição da arrecadação dos tributos federais e
estaduais para Estados e municípios não garantiam eqüidade, por estarem
vinculados a critérios não-educacionais, tais como renda per capita e população
total. Com algumas exceções, a capacidade de investimento de Estados e
municípios era inversamente proporcional às responsabilidades de cada um na
manutenção das redes de ensino fundamental.
A criação do Fundo, pela Emenda Constitucional n? 14, procura acabar com essas
distorções, motivadas pelas distinções de responsabilidades pela educação
fundamental entre um Estado e outro. Prevê-se que, durante dez anos, 15 % das
receitas fiscais, incluindo transferências de Estados e municípios, devem ser
aplicados exclusivamente no Ensino Fundamental (1a a 83 série); esse percentual
deve ser redistribuído entre cada Estado e seus municípios de acordo com o

Discurso do então líder do governo, Deputado Raymundo Padilha (Arena) em defesa da não vinculação
çamentária, quando da discussão em tomo das disposições transitórias no Congresso Constituinte que

.alminou com a aprovação da proposta oriunda do Ministério do Planejamento, contra a referida vinculação,
-;:-"llltandona Constituição de 1967. Estiveram em favor da referida vinculação, entre Deputados da Arena e

Oposição: Carlos Wemeck (Arena), Aderbal Jurema (Arena), Franco Montoro (MOB), Mário Covas
..IDB) e Martins Rodrigues (MOB). (HORTA, José Silvério Baía, 200 I)
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número de alunos efetivamente matriculados nas escolas das redes estadual e
municipal. Cada fundo assegurará um investimento mínimo por aluno/ano, fixado
pelo governo federal e, no caso dos Estados mais pobres, quando não houver
recursos para se atingir esse mínimo, a União complementará. (Castro, 2001)

Nesse trabalho, a autora compara as implicações do Fundef, no primeiro ano de

igência do referido Fundo, em municípios ricos (como por exemplo: Porto Alegre.

oinville e São Bemando do Campo) e pobres, dentre estes, destacando sobretudo

..unicípios em Estados da Região Norte e Nordeste (como por exemplo: Alagoas, Bahia.

eará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí), quanto ao repasse de recursos da

.nião, nos primeiros meses de 1998.

De acordo com os dados apresentados, vários municípios nos diversos estados da

egião Norte e Nordeste, que tiveram complementação da União,69 tiveram seus recursos

ultiplicados, quando comparados com o que investiam antes da criação do Fundo, o que

·0 foi o caso dos municípios ricos, sem que esses tivessem, entretanto, alguma forma de

rejuízo quanto ao que já vinham investindo, cujo valor correspondia a taxas muito mais

e.evadas quando comparado com as dos municípios dos Estados do Norte e Nordeste."

Com base nesses dados, pode-se dizer que houve, no geral, exponencial elevação
na média das receitas líquidas recebidas pelas redes de ensino dos municípios
pobres de todo o país, e, principalmente, nos das regiões Norte e Nordeste.
Verificou-se também que, em média, houve elevação das receitas líquidas dos
Estados em geral, com o que foi beneficiada a maioria dos municípios pobres.

'o Estado do Ceará são os seguintes os municípios mencionados, com os respectivos percentuais de
menio dos recursos destinados à educação: Barroquinha (286,96 %), Croatá (352,82), Guaraciaba do Norte

_n.37 %), Ibiapina (294,31 %), São Benedito (232,06 %) e Viçosa do Ceará (493,94 %), dados referentes
as aos primeiros meses do primeiro ano de vigência do Fundef, mas que servem de exemplo do impacto

_v o Fundef causou em termos de modificações dos recursos financeiros para educação, ao nível dos
icípios.
cgundo o Relatório do Fundef (1998-2000), o conjunto dos municípios no Estado do Ceará obteve um
o financeiro na ordem de 107 %, em 1998, passando para 125 %, em 2000. (Relatório do Fundef 1998-

- )(). Segundo dados governamentais locais, logo nos primeiros meses de vigência do Fundef, as
plicações decorrentes da implantação desse Fundo, nos recursos financeiros para a educação nos
anicípios cearcnses, foram as seguintes: apenas 30 municípios tiveram complementação de recursos inferior
:5 % de seus recursos, enquanto que a maioria dos municípios tiveram complcmentação superior a esse

ercenrual, e 30 municípios chegando inclusive a receber complementação superior a 40 % de suas próprias
_~citas educacionais. (Naspolini, 200 I). Quando se considera um período mais longo, como por exemplo, o

.nprcendido entre os anos 1998 a 2000, tem-se, a título de exemplo, o crescimento das receitas na ordem de
:'-2 %. no município de Itaitinga: 200 %, em Guaiba; 184 %, em Caucáia e 179 % em Aquiraz. (Relatório do

.ndcf 1998-2000).
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Essas constatações confirmam o caráter do Fundão, voltado para a promoção da
equidade social. (Castro, 2001)

Esta realidade foi captada em pesquisa do IBGE, que analisou as receitas e despesas

e todos os municípios brasileiros, no período 1998 a 2000, revelando um aumento no

gasto médio anual per capita com educação de R$ 134,00 para R$ 166,00, chegando, nas

regiões com municípios menores, como no caso da Região Nordeste, a corresponder a 45 %
. d - 71as receitas, o gasto com e ucaçao.

Por outro lado, a pesquisa do IBGE revelou também o alto grau de dependência dos

municípios quanto às transferências de recursos, sobretudo do FPM, Fundef e ICMS,

originário da União e dos Estados Federados, que, juntos, correspondem a mais de 70 % do

total das transferências para os municípios, bem como uma maior equalização e

redistribuição dos recursos em beneficio dos municípios menores e mais pobres.

Deve-se igualmente salientar que existiram fatores de natureza predominantemente

econômica que imprimiram ao Fundef sua razão de ser, a nível da União, como a crise

âscal do Estado. Segundo Vera Peroni, o processo de descentralização, que tem como

mportante instrumento o Fundef, é parte de uma redefinição do papel do Estado diante de

sua alegada crise fiscal, transferindo as responsabilidades sociais para os municípios, no

momento de maior dificuldade financeira destes, limitando-se a financiar o capital

especulativo. (PERONI, 2003, p. 141)

o Fundef cumpriu uma função econômica e estratégica de rmrurruzar a cnse

financeira da União, quando do repasse de grande parcela das responsabilidades sociais

concernentes à educação para os municípios, sob o argumento da descentralização e

emocratização da educação, ao mesmo tempo em que mantém, no seu próprio âmbito,

mda, grande parte dos recursos financeiros. Tal fato fica, de certa forma latente, através

das somas avultosas que foram transferidas para as regiões Norte e Nordeste, dando-nos à

.mpressão de que os recursos financeiros para a educação foram, no cômputo geral,

umentados, quando, de fato, tratou-se muito mais de uma redistribuição dos recursos já

existentes.

Pesquisa intitulada "Perfil dos Municípios Brasileiros - Finanças Públicas 1998-2000", consultada na site
_.) próprio IBGE (htrp.z/www.ibge.gov.br/)
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A Tabela 04, a seguir, mostra os recursos repassados da União aos vários estados

Ias Regiões Norte e Nordeste, dentre estes, o Estado do Ceará, de forma comparada, no

período 1998 a 2002. No caso do Estado do Ceará, mais especificamente, a inexistência de

repasses nos anos 2001 e 2002 se deve à suficiência dos recursos decorrentes de impostos

no âmbito do próprio Estado, no que pese os repasses internos, atingindo o valor custo-

aluno-ano estabelecido para os respectivos anos. Sendo assim, o fato de os valores

diminuírem ao longo do período refere-se somente aos repasses da União para o Estado, e

não à diminuição de suas receitas líquidas, considerado os repasses do próprio Estado aos

municípios. Antes, nunca os municípios cearenses dispuseram de tantos recursos para a

educação como quando por ocasião do Fundef. 72
/

Tabela 04
Complemento da União aos Recursos do Fundef

R$ Milhões

UFIREGIÃO ANO I
1998 1999 2000 2001 2002

Norte 112,6 116,5 94,2 61,6 71,7
I

•
Pará 112,6 116,5 94,2 61,6 71,7

I

Nordeste 374,1 463,5 391,2 330,0 350,1

Alagoas - 3,2 - - -
--

Bahia 143,9 215,2 191,2 I(j3,5 173,9

Ceará 46,4 33,5 2,9 - - I
I Maranhão 153,5 174,5 168,8 146,8 148,4 I

-: O Governo Federal estava consciente, desde a concepção do Fundef, de que este redistribuiria os recursos J3
istentes para a educação, garantidos constitucionalmente, não implicando no aumento dos mesmos, no

computo geral, tendo sido isso uma garantia política e estratégica de sua aprovação final a despeito da
crrcnha oposição do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, nessa redistribuição, o Fundef propiciou que

'1J1I1l1<JÍpios carentes lil't:sst:m significativos aumentos de suas receitas líquidas para desunação obrigatória no
nSJl10 /. undarnen tal.
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Paraíba - 4,7 - - -

Pernambuco 6,3 8,l - - -
Piauí 24,0 24,3 28,3 19,7 27,8

,

B"asil 486,7 580,0 485,4 391,6 421,8

Fonte: STN/MF
Nota: 1988 a 2001 - valor por competência (depois de procedido o ajuste anual no ano

seguinte)
2002 - 85 % do valor previsto (sem o ajuste anual)

A Tabela 05, a seguir, explicita o impacto financeiro do Fundef no Estado do Ceará,

o período 1998 a 2002, destacando as contribuições e receitas obtidas junto ao Fundef, de

<arma comparada em termos de Estado e Municípios.



T'lbe!<1 o~
Impacto Financeiro do Fundef no Estado do Ceará, no Perfodo 1998 - 200273

R$ Milhões

--
Ano Governo Estadual Acrésc Governo Municipal Acrésc

Contribui Receita Anual originária do Fundef imo/R Contrib Receita Anual originária do Fundef imo/R

ção anual edução uição edução
Principal Complemento Total Principal Complemento Total

ao
da União (1) (b)

anual ao
da União (1) (b)

Fundef Fundef (b-a)

(a) (b-a) (a)

1988 272,8 149,9 27,2 177,1 95,7 147,1 270,1 19,2 289,3 142,2

1999 332,4 161,8 10,7 172,5 159,9 174,3 345,0 22,8 367,8 193,5

2000 372,3 163,6 0,8 164,5 207,9 186,4 395,1 2,0 397,2 210,7

2001 424,2 170,7 - 170,7 253,4 214,3 467,7 - 467,7 253,4

2002 494,2 168,3 - 168,3 325,9 248,4 574,3 - 574,3 325,9

Fonte: Fundação Seade/SP e STNIMF
Elaboração SEFIMEC
(1) Complementação devida (valor por competência, depois de procedido O ajuste no ano seguinte)

73 Quadro elaborado exclusivamente para esta pesquisa a partir de dados do Documento "Fundef - Balanço 1998-2002'"



150

o quadro nos dá uma compreensão lógica do que acontece com os recursos do

Estado (Estado do Ceará) e dos municípios, no cômputo geral, ao longo do período

.orrespondente, evidenciando uma progressiva perda de recursos do primeiro, ao contrário

•..0 que ocorre no âmbito dos municípios, explicando-se em função do processo de

unicipalização, com o conseqüente aumento de responsabilidade 'por parte dos municípios

uanto ao Ensino Fundamental e, inversamente, a diminuição dessa responsabilidade por

e do Estado.74

De todas essas evidências comprova-se o incremento de recursos financeiros com os

ais passaram a contar diversos municípios brasileiros e, em particular, os municípios

zearenses, a partir do Fundef, salientando-se que tal fato não significou, conforme

zefendemos nesse trabalho, a modificação do padrão de qualidade da educação, sob

ceterminados aspectos.

Algumas considerações a mais quanto à especificidade da experiência cearense

cevem ser destacadas. Nesse Estado, o processo de municipalização, que será melhor

abordado no próximo capítulo, já havia sido desencadeado desde 1995, razão pela qual, em

J()97 - ano que serviu de base para a primeira contabilidade do número de matriculas e,

ccnsequentemente, o prognóstico do total de repasse do Fundef, quando de sua primeira

ta de vigência - 10 de janeiro de 1998 - 64 % das matrículas correspondente ao ensino

ndamental, ou seja, um total de 964.301 alunos, já pertenciam a escolas da rede pública

nicipal, contra 35 % (um total de 535.209) pertencentes à rede estadual."

Soma-se a isso, o fato de que uma experiência de repasse de recursos financeiros

...melhante à do Fundef se encontrava já em execução no Estado do Ceará em 06 (seis)

arece evidente que o Estado tem uma diminuição dos recursos financeiros. como também isso decorre da
gressiva transferência das responsabilidades para com o Ensino Fundamental para os municípios,
»rrente do Regime de Colaboração, previsto na Constitucional e na LDB, entre os entes federados. Nu
ado do Ceará, o sistema estadual manteve, ainda, por algum tempo as duas últimas séries do Ensino
damcntul, ainda quc as mesmas tossem de responsabilidade dos municípios.
ale destacar de forma comparada o quanto essa realidade se difere da existente nos Estados das Regiões
este e Sul, onde a maior parte do Ensino Fundamental encontrava-se sob a.cobertura da rede estadual de

sino e, por essa razão, como explieitamos, os municípios nesses estados ficavam liberados de um
'estimento educacional proporcional ao poder de arrecadação que possuíam. Segundo o próprio Ministro da

_ucação, referindo-se ao Estado de São Paulo, de um total de 645 municípios nesse Estado apenas 68
suiam redes municipais de Ensino Fundamental, sendo difícil, no caso dos primeiros, justificarem
almente o gasto de 25 % da arrecadação em educação. (SOUZA, Paulo Renato. A Revolução Gerenciada.

ucação no Brasil 1995 - 2002, São Paulo, Prentice Hall, 2005, p. 75)
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municípios, 76 que serviam de experiência-piloto e que seguia a mesma lógica custo/aluno,

em forma de complementação pelo Estado a partir de um determinado percentual, razão

pela qual autoridades cearenses reivindicam para o Ceará a originalidade da idéia que, mais

arde, viria a inspirar o Fundef 77

Então, já a partir de maio (de 1995 - grifo nosso), surge uma proposta de
municipalização do ensino e, nessa proposta, trabalharam o Augusto, que foi
secretário de Icapuí, a Noemi Rezende, que hoje está na Secretaria de Inclusão
Social e a Eudes Veras, que deu um apoio a esse grupo. E foi da Eudes que partiu
a idéia de se criar uma espécie de fundo no Ceará, para manter a municipalização,
e ela usou como parâmetro o que o Governo Federal pagava às escolas - que ele
mantinha através do salário educação - porque havia um tipo de repasse pelo
Governo Federal para escolas ligadas às empresas. Então, o salário educação
pagava algumas bolsas às escolas. Então, a Eudes tomou esse valor como
referência no estudo que ela fez com a Noemi e com o Augusto e, a partir desse
estudo da Eudes, se formatou a proposta de municipalização, uma proposta
financeira.: inclusive. Em Icapuí, a proposta era super radical, era a
rnunicipalização de lcapuí, inclusive com o Ensino Médio. Então, era em lcapuí,
Fortim, Maracanaú, Maranguape, Jucás e Iguatu. Essa proposta não teve
precedentes no País. O que o Naspolini conta, é que o Tasso levou essa proposta
de municipalização para uma audiência com o presidente Fernando Henrique
Cardoso, e que o presidente disse que estava trabalhando em um fundo
semelhante, que depois veio a ser o FUNDEF. Depois se teve uma série de
diálogos com o Paulo Renato. A proposta de municipalização do Ceará antecipa
concretamente o FUNDEF. Não é um elemento de retórica, porque nós chegamos
a fazer repasse já em 199578

Segundo o então Secretário de Educação, Antenor Naspolini, no caso do Estado do

Ceará, ao contrário do que acontecera em outros estados do País, sobretudo nas regiões

_.orte e Nordeste, não foi o Fundef necessariamente o principal responsável pela

Foram os seguintes 06 municípios que serviram de experiência-piloto: Icapuí, Fortim, Maracanaú,
.iaranguape, Jucás e Iguatu.

- Defendem, portanto, essa originalidade, além do então Secretário da Educação, Antenor Naspolini, o então
'cesidente do Conselho de Educação do Ceará, prof. Marcondes Rosa, o ex-coordenador de Política e

-'anejamento Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ceará, Rui Aguiar, para quem tal idéia surgiu
.-erida no contexto do projeto de municipalização que no Estado do Ceará estava já em pleno
esenvolvirnento quando do primeiro ano de irnplementação do Fundef. Talvez por questões que transcendam
s interesses desse trabalho, o então Ministro da Educação, ao relatar a concepção original do Fundef, o faz
stacando o papel da equipe que lhe assessorou, sobretudo o nome de Barjas Negri, então Secretário
.ecutivo do FNDE, que traçou as primeiras linhas da proposta que se transformou no Fundef. (SOUZA,

• aulo Renato, A Revolução Gerenciada. Educação no Brasil 1995 - 2002, São Paulo, Prentice Hall, 2005, p.
-6)

Entrevista com o Ex-Coordenador de Política e Planejamento Educacional, Rui Aguiar, concedida
.clusivamente para esta Pesquisa, em dezembro de 2003.
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universalização do Ensino Fundamental, tendo essa meta já praticamente sido obtida,

uando do primeiro ano de implementação do Fundo, o "ano da virada", alusão ao ano de

reversão dos indicadores educacionais (1988), culminando com a taxa de 98,64%, a

cobertura do Ensino Fundamental, em 1999 (Mensagem, 2000). No entanto, afirma ter o

Fundef contribuído para manter a universalização, atacando os problemas concernentes à

rmanência, infra-estrutura, capacitação docente, dentre outros.

Tabela 06
Crescimento da Matrícula no Ensino Fundamental no Ceará quanto ao Processo de

Municipalização

Ano

307.797 45.49 368.846 54.51

Rede Estadual O/o Rede

Municipal

O/o

1987

1991 428.331 47.03 482.385 52.97

1995 494.047 42.91 657.206 57.09

2000 446.144 26.22 1.255.128 73.78

-onte: Mensagem 2001.

De qualquer maneira, atrelada à política educacional nacional, o Ensino

~undamental constituiu o grande foco de atenção da política educacional cearense, no

ríodo delimitado para essa pesquisa (1995 a 2002), no que pese as ações voltadas para o

esso e permanência escola, nessa etapa da Educação Básica. Ter atingido, antes do final

período, 98,64 % (noventa e oito por cento) de matrículas entre a população de 7 a 14

os, contra 65 %, quando do início do período, em 1995, é o fato de que o governo do

tado mais se orgulha ter realizado, superando a meta prevista no próprio "Plano Decenal

Educação para Todos" do Estado do Ceará que era de 80 % para essa mesma faixa

ria, até 2003.

o primeiro e principal desafio da reforma da educação básica cearense foi o de
resgatar a credibilidade de um sistema educacional precarizado, que não
conseguia atrair, em 1995, mais que 65 % da população de 7 a 14 anos; o
segundo desafio era o de captar recursos financeiros adicionais pra um sistema de
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baixa qualidade. (Naspolini, Estudos Avançados 15 (42), 2001).

o crescimento da matrícula no Ensino Fundamental, no Estado do Ceará, entre 1995

e 2000, superou o crescimento, no mesmo nível educacional, do próprio País, bem como do

. :ordeste, conforme tabela 07, abaixo:

Tabela 07
Taxa Percentual de Crescimento da Matricula no Ensino Fundamental, no Ceará,

Nordeste e Brasil, no Período 1995 e 2000

... ____ o - - - -
Ceará Nordeste Brasil

35,4 % 26,3 % 9,3 %

Atualmente, (em 2001 - grifo nosso) o acesso não é mais o problema
fundamental, pois 98% das crianças e adolescente de 7 a 14 anos estão
matriculados ns escolas. Mas não é apenas com as tradicionais providências
relacionadas com o acesso que será resolvido o problema das crianças que
continuam fora da escola. O caso é mais complexo. É de inclusão, o que implica
em ações mais abrangentes de política social. Simultaneamente, são necessárias
providências para garantir a permanência e o sucesso escolar, relacionados,
portanto, com a qualidade. Nesse sentido, o Estado organizou e implantou o
ensino em Ciclos de Formação, criou as Classes de Aceleração e vem
desenvolvendo um Sistema de Acompanhamento Pedagógico envolvendo toda a
rede pública de ensino."

À luz de diversos fatores, podemos inferir um conjunto de condições que

eríamos subdividir em fatores externos e fatores internos, que contribuíram para a

.onfiguração do quadro educacional do Estado do Ceará, sem, com isso, maximizar ou

nimizar demasiadamente as determinações específicas do contexto cearense, apenas para

.•...•ar a experiência cearense num contexto de complexidade mais amplo. Nesse contexto,

soem à União, pela própria Constituição Federal do Brasil, atribuições que lhe são

.;ASPOLINI, Antenor. A Refonna da Educacão Básica no Ceará. USP, Estudos Avançados 15 (42),2001.
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peculiares, dentre estas, estabelecer as grandes linhas das políticas SOCiaiS,cabendo aos

Estados e municípios, de certa forma, apenas implementá-las.

o Govemo Federal, a União, pela Constituição, estabelece os grandes parâmetro
para a politica educacional no País inteiro. Então, não há muito como fugir oe
uma política que é antes de tudo nacional. Eu acho que o grau de autonomia dos
Estados para implementação de suas próprias políticas precisa ser considerado a
luz dessa própria definição maior que é dada pela Constituição. Durante o
governo do Fernando Henrique, que coincide com o governo Tasso, no
percebemos um movimento de fortalecimento das definições dessas políticas a
nível nacional. Se tomarmos a questão da avaliação, como exemplo, a criação e
instituição de um sistema de nacional de avaliação, o que é que os estados fazem')
Eles complementam essas políticas. Quando se tem recursos adicionais para a
implementação de determinadas políticas, e esses recursos chegam através da
União, vai se encontrar uma sintonia mais firme. O financiamento da educação
vai ser muito importante na definição de determinadas políticas, sobretudo num
Estado pobre como o nosso. 80

Somam-se a isso, as características de nossa herança histórica que, em se tratando

ce políticas educacionais, foi marcada, a partir de 1930, pelo centralismo quanto às

_ecisões e normatização; exclusão, com relação a determinados níveis e modalidades de

educaçâo, principalmente quanto à educação de crianças e jovens, bem como a

.ieterrninadas regiões geográficas; e, finalmente, indefinição das responsabilidades

especificas de cada nível de governo quanto às diferentes modalidades e níveis

educacionais e o financiamento da educação.

Tal realidade teve como corolário um sistema educacional contraditório quanto à

eta de promover o bem estar da população e o desenvolvimento do país, evidenciando-se

__Ia irracionalidade organizacional e gerencial, de que serve como exemplo, a precariedade

:;:TI que historicamente sempre se encontrou a educação primária em um País com elevado

ice de analfabetismo, bem como um déficit no que se refere aos padrões educacionais.

Em suma, sistematizaremos as principais implicações do Fundef no quadro

=-.:ucacional do Estado do Ceará. Em primeiro lugar, o Fundef corroborou para o

gimento de uma nova cultura e realidade educacional no País, sentida no âmbito dos

zrunicipios, bem como nos trabalhos das Secretarias Estadual e municipais de Educação, no

Depoimento da professora e atual Secretária da Educação Básica do Ceará, Sofia Lerche. em entrevista
edida exclusivamente para esta pesquisa, no dia 5 de fevereiro de 2004.
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que concerne ao imperativo educacional, enquanto matéria de interesse econômico, do que

.esultou numa corrida por alunos nas escolas, sabendo-se que isso implicaria na aquisição

e mais recursos financeiros, levando as autoridades governamentais e educacionais a um

movimento quase que impar, na história, em prol do Ensino Fundamental.

Esse aspecto foi sentido pelas entidades representativas da sociedade civil

organizada, para quem a corrida por crianças e adolescente na escola por parte das

utoridades municipais acabou por se constituir numa motivação meramente econômica,

om a finalidade de aumentar os recursos financeiros do município, motivação essa que, em

uitos casos, se sobrepujou à consciência de cidadania e de uma educação de qualidade,

corn sacrifícios do objetivo geral ao qual a própria política educacional se propusera - a

reversão do padrão educacional no Estado -, fato esse que continua a ser um desafio a

superar, conforme as avaliações oficiais e das entidades representativas da sociedade civil

rganizada, bem como o debate atual em tomo da qualidade educacional, puxado pela

mpanha contra o analfabetismo escolar no Estado do Ceará.

Foi a ausência de relatórios de dados qualitativos concernentes à satisfação das

essidades de aprendizagem, quando dos discursos oficiais e prestações de conta nos

ieios de comunicação, na imprensa, bem como em diversos eventos educacionais,

.imitando-se predominantemente a dados concernentes ao gerenciamento, monitoramento,

_ controle educacionais, entendidos como qualidade educacional) que motivou essa

__squisa para averiguar o que estaria por trás desses dados de "qualidade", compreendidos

eramente em termos formais e quantitativos.

Assim, manter o aluno na escola significou um imperativo predominantemente

econômico, com relativos prejuízos na área pedagógica, como podemos também inferir de

.iepoimentos dos próprios professores do Ensino Fundamental, quando do relato das

.irficuldades concernentes à aprovação do aluno, material didático, liberdade docente, etc,

concluindo, em não raras exceções, por um quadro de precariedade educacional em termos

alitativo.

Segundo se constatou, nunca foram tantos os recursos l?ara a educação (Ensino

Fundamental, leia-se), em vários municípios, que o problema, muitas vezes, acabava por se

zonsistir no que fazer com tais recursos, ou onde e como empregá-Ios, propiciando à sua
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tilização para fins proibidos por lei, fato esse que trataremos com mais especificidade ao

bordar a cri do Fundef, instalada pela Assembléia Legislativa do Estado do Ceará.

O discurso oficial em prol da qualidade da educação, no âmbito do Estado do Ceará,

abou por se reduzir aos resultados de natureza meramente quantitativos, gerenciais e

forrnais, do que podemos depreender dos relatórios oficiais que negligenciam apresentar

dos concementes a aprendizagem propriamente dita.

Defendemos nesse trabalho que, a rigor, ter o aluno na escola é apenas uma das

condições (condições-meio) para a obtenção do fim último que se pressupõe ser a qualidade

ca educação, definida em termos sobretudo pedagógicos. Conforme abordaremos, a

niversalização do Ensino Fundamental tomou-se uma tônica das políticas educacionais no

ríodo, acabando por se constituir um fim em si mesmo, desvencilhada, em muitos

""pectos, do seu caráter pedagógico, ainda que tenha havido ações, nesse sentido, conforme

oodernos depreender dos resultados qualitativos de avaliações oficiais e dos movimentos

ciais de entidades da sociedade civil organizada, bem como do próprio Sistema de

-aliação da Educação Básica - Saeb.

O Fundef igualmente acarretou profundas transformações na composição das

cem andas educacionais, no que pese os outros níveis e modalidade de educação. Em

cnrneiro lugar, aumentou a demanda para o Ensino Médio, conseqüência das ações

Iradas para a permanência na escola no Ensino Fundamental. 81

A universalização do Ensino Fundamental, portanto, obrigou a atenção voltada para

Ensino Médio, etapa já alcançada pelos países desenvolvidos e, inclusive, países da

América Latina.

o momento em que este trabalho está sendo elaborado se encontra tramitando no Congresso Nacional ()
IJetode criação do Fundo da Educação Básica - FUNDEB, dando continuidade à já existente progressiva
rigatoriedade do Ensino Médio, como consta na LOB. A universalização do Ensino Fundamental, portanto,
rigou a atenção voltada para o Ensino Médio, etapa já alcançada pelos países desenvolvidos e, inclusive,
ses da América Latina.
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Tabela 08
Crescimento da Matrtcula no Ensino Médio no Ceará em meio ao Processo de

Estadualização do Referido Ensino

Ano Rede Estadual O/o Rede
Municinal

% -,
I

1995

40,285

1991 57,571

85,18 7,009 14.82

2000 201,690 97,99 4,127 2,01

1987

82,59 12,139 17,41

81,756 82,48 17,391 17,54

Fonte: Mensagem 2001.

As ações educacionais governamentais para esse nível de ensino podem ser

resumidas na criação dos Liceus - prédios uniformes de dois pavimentos, que abrigam

uase dois mil alunos, com amplo número de salas de aula, equipamentos de laboratórios

de ciências, informática e línguas), bem como auditório, áreas de convivências e esportivas

- ao longo de todo o Estado do Ceará82

Sobre os Liceus, o então secretário de educação do Ceará afirma não se constituir

ma volta ao passado, a despeito da referência histórica de ensino público de boa qualidade

e os liceus no passado tinham, ainda que atendiam uma clientela restrita da população,

nunda das camadas mais abastadas. Enfatiza, como novidade a democratização do ensino,

sto atender a uma clientela "que até os anos cinqüenta sequer tinham acesso ao ensino

ndamental" e orgulha-se dos resultados obtidos quanto aos indicadores de crescimento da

trícula nesse nível de ensino, comparados entre o Brasil, o Nordeste e o Ceará, no

riodo 1995 a 2002, e em relação ao setor privado. 83

O Ensino Médio, em sua composição de oferta, sofreu, ainda, o impacto de diversos

tros programas integrantes das políticas educacionais implementadas pela SEDUC, que

m 2002, estavam, assim, os números concementes aos Liceus: 09 em funcionamento (Acaraú, Fortaleza
~ , Quixadá, Nova Jaguaribe, Iguatu, Juazeiro do Norte e Brejo Santo); 09 em construção (Camocim.

guá, Pacajus, Cascavel, Aracati, Russas, Crateús, Senador Pompeu e Acopiara); 06 licitados (Canindé,
ixcramobim, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Iço e Barbalha) e 04 construídos (Sobral, Caucáia, Baturité
rato)

.~0 Brasil o crescimento da matrícula no ensino médio foi de 52,4%, no Nordeste foi de 68% e no Ceará
0, incluindo-se o Tempo de Avançar - Ensino Médio. Quanto à comparação com o setor privado, a
ícula no ensino médio na rede pública cresceu 153,7 %, enquanto na rede particular o crescimento foi de

- %. (Naspolini, 2001ae)
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ontribuíram para seus indicadores, tais como os concementes à Educação de Jovens e

xdultos, o Programa Alfabetização Solidária e o Tempo de Avançar, voltados para a

regularização do fluxo escolar e das distorções idade/série, atingindo principalmente a faixa

etária a partir de 15 anos de idade.

O Programa Tempo de Avançar integra, juntamente com o Tempo de Ler e Tempo

de Conviver, o Projeto Tempo de Aprender, e tem como objetivo a regularização do fluxo

escolar, corrigindo a distorção idade-série para alunos de 15 a 29 anos matriculados na

rede pública de ensino (Fundamental e Médio), possibilitando também o retomo escolar

ara jovens e adultos, que por algum motivo, tiveram de interromper seus estudos. O

rojeto adotou a metodologia do Telecurso 2000, da Fundação Roberto Marinho e Editora

Globo e contou com a parceria das prefeituras municipais.

Quanto ao Programa Alfabetização Solidária objetivava combater o analfabetismo e

exclusão social, através do atendimento a jovens e adultos trabalhadores rurais e

tendidos pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs que não tiveram acesso

educação fundamental, contando com a parceria, desde sua implantação, em 1997, de

..:.niversidades de todo o país. O referido programa contribuiu para o incremento da

cem anda das classes de aceleração da aprendizagem de jovens e adultos e,

conseqüentemente, o do número de matrícula no ensino médio, em geral.

A Educação de Jovens e Adultos teve continuidade nos Centros de Educação de

ovens e Adultos - CEJAs, que constituem espaços educativos destinados a trabalhadores

ue não tem disponibilidade de regulamente freqüentar a escola, utilizando-se de

metodologias apropriadas (através de módulos) para tal realidade.

Tais programas integram a vertente "Educação para Todos" da política educacional

cearense, sintetizada no lema "Todos pela Educação de Qualidade para Todos".

Tendo em vista o estabelecimento de 60% (sessenta por cento) de seus recursos para

.;.formação do magistério, no Ensino Fundamental, o Fundef acabou também por propiciar

.:.ampliação de programas e cursos, em nível superior, de formação de professores, tanto

oelas universidades públicas cearenses (UECE, URCA, UVA e UFC), como destas em

parcena com a própria Secretaria de Educação Básica do Ceará, com o objetivo de
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capacitar e habilitar professores desse mesmo nível de ensino, exemplificando este último o

Convênio entre a Seduc e as referidas universidades em tomo do Programa Magister."

A título de conclusão, deve-se atentar para alguns aspectos latentes, em tomo dos

uais predominaria um silêncio, não fossem as análises críticas das referidas políticas de

Inanciamento educacional, realizadas por vários autores (Pinto, 2000, Davis, 2001, dentre

urros), bem como as que realizaram diversas entidades representativas da sociedade

rganizada acerca da natureza, sentido e volume de investimento realizado através do

~undef.

Em primeiro lugar, registra-se que sob a então política de financiamento

_.••ucacional não houve um aumento significativo dos recursos destinados para esta área

social, quando considerados os valores financeiros no cômputo geral, bem como atrelados

o Produto Interno Bruto, em termos percentuais" Conforme podemos inferir do

cepoimento do então Ministro da Educação e Cultura, Paulo Renato Souza (Souza, 2005, p.

-~), caracterizava a política econômica do Governo Fernando Henrique, a contenção de

=~tos públicos, sendo a área social do governo a mais atingida. Uma política de

- nanciamento da educação para ser aprovada, nesse contexto, teria, como foi o caso com o

Fundef, segundo depoimento do próprio Ministro, que convencer a equipe econômica do

i.rovemo, de que tal política não aumentaria as despesas da União, daí o caráter

nredominantemente redistribuitivo do Fundef, permitindo o aumento das receitas líquidas

zpenas nos municípios mais carentes, cuja origem dos recursos proviam, no cômputo geral,

regiões mais ricas do País, através da arrecadação dos impostos, administrados e

-~passados pela União e estados à aqueles.

Pelo contrário, segundo dados obtidos junto a algumas das entidades representativas

-- sociedade civil organizada, como por exemplo, a própria Undime, a União foi bastante

ob tal convênio as universidades públicas cearenses ofertaram capacitação e habilitação de professores da
eae pública estadual e municipal para o magistério nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio,

três tipos de licenciaturas: a) Linguagens e Códigos; B) Ciências Naturais e Matemática e c) Ciências
.imanas, que passaram a se realizar a partir de 2000. Segundo o convênio, seriam habilitados 4.202
ofessores, sendo que desse total 1.935 da rede estadual, e 2.267 das redes municipais.

De 1998 a 200 I o montante global de recursos vinculados ao Fundef passou de 13,3 bilhões para 19,9
. lhões, ou, em caso de vinculação como o PlB, de 1,5 % a 1,7 % do PIB, no mesmo período. (Balanço do

def: 1998 - 20(2).
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beneficiada com tais repasses, na proporção em que repassava menos do que devia, sendo a

não atual ização dos valores anuais uma das formas como isso se dava.86

Soma-se a isso o fato de o País destinar para a Educação (Educação Básica) somas

financeiras ainda inferiores ao que dispensa a outros setores como, por exemplo, o

pagamento dos juros das dívidas interna e externa, os problemas decorrentes da violência,

drogas, etc, evidenciando o patamar de prioridade dispensado à educação. Problemas tais

que poderiam ser, pelo menos, minimizado quando de um maior investimento educacional.

egundo pontuou Marcelino Pinto, "um país onde a administração pública gasta menos de

R$ 500,00 (quinhentos reais) por ano para manter uma criança na escola pública e mais de

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para manter um jovem na FEBEM precisa inverter

suas prioridades". (Pinto, 2000, p. 127)

Por fim, o fato de que o País ainda se encontra num patamar muito baixo, quando

comparado a patamares internacionais, no que concerne ao volume de recursos financeiros

estinados à educação, função do desenvolvimento econômico e social, evidenciando,

novamente, a ausência de prioridade social à área educacional já a partir do fator

econômico-financeiro. Se considerarmos a diferenciação entre os diversos níveis

educacionais, constata-se, ainda, a prioridade ao Ensino Superior, em detrimento da

educação básica, à qual é direcionada em torno de 1/3 (um terço) das verbas educacionais.

'oram os seguintes os valores anuais do Fundef, em R$: 1998 ( 315,0ü): 1999 (315,00): 2000 (350.00)
_ I C,R I ,(0) c 2002 (419,00), não reajustados, conforme preconizava a 1.~1.
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3.2.2.4 A Reforma da Gestão Educacional: Descentralízação e

Municipalização

Com a reforma da gestão educacional completamos o conjunto das principais ações

realizadas, sob a política educacional no Ceará, ainda que tenha tido seu início, já em ]995.

cumprindo os objetivos e metas mais amplas das referidas políticas, servindo-lhes de

estratégia quanto à irnplementação de diversas outras ações educacionais.

Contribuem para a compreensão da reforma da gestão educacional as

transformações que ocorreram na estrutura e papel do Estado, sobretudo quanto ao papel

das políticas públicas, enquanto forma de controle e intervenção social, além dos fatores

políticos e econômicos tanto no plano regional como nacional e internacional. 87

Sendo, portanto, um capítulo das transformações mais amplas que ocorreram na

gestão educacional, em nível nacional, cujo sentido residia no imperativo característico das

mudanças do próprio modelo de gestão das políticas públicas, redimensionadas sob a lógica

utilitária da eficiência, controle e racionalidade administrativa, adaptadas do setor privado,

no que pese a inserção do Brasil no contexto da internacionalização e modernização da

economia, e as questões mais especificamente políticas, a análise da experiência cearense

deverá, necessariamente, ser inserida nesse contexto geral, de onde inferimos as

eterminações latentes que nos ajudam a compreender os resultados obtidos.

Foram as seguintes, em suma, as principais ações que caracterizaram as

transformações na estrutura da gestão educacional, no Estado do Ceará, ao longo do

período abordado por esta pesquisa:

1. Criação dos 21 Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação - CREDEs,

em substituição às antigas DERES;

2. Municipalização do Ensino Fundamental;

.egundo João dos Reis Silva Junior, as reformas educacionais das últimas décadas, tanto nos países de
_....onornia central (na década de 1980, mais especificamente) como nos países de economia periférica (na

.cada de 1990, mais especificamente), sobretudo no que conceme à sua gestão. inserida no processo de
..unicipalização, cumprem uma função política e econômica junto à universalização do capitalismo e à

manda estrutural de reorganização da sociedade, em linha de continuidade mais do que de descontinuidade
-' 'fi os múltiplos processos mercantis de espaços sociais, organizado por uma determinada racionalidade da

fera pública, determinando, assim, uma forma de ser das instituições sociais (principalmente a escola), bem
.omo os valores e a construção de um projeto de sociabilidade humana, enquanto nova forma de controle

ia! (Silva Jr, 2(04)
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3. Eleições diretas para Diretores de Escolas em toda a rede estadual de ensino nos

anos de 1995, 1998 e 2001, e implantação dos conselhos escolares;

4. Escolarização da merenda em toda a rede estadual.

5. Implantação e/ou consolidação de três sistemas de acompanhamento e avaliação da

gestão escolar: o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Ceará -

SPAECE, em 1992, o Sistema de Acompanhamento Pedagógico - SAP, em 1996 e

o Sistema Integrado de Gestão Educacional- SIGE , em 1997.

Ainda que para a Secretaria de Educação Básica do Ceará as ações de reforma da

estrutura da gestão educacional significasse a democratização da educação, conciliando

entre decisões tomadas a partir dos níveis hierárquicos superiores e decisões provenientes

da base, que é, em última instância, a escola, conforme explicitou o então secretário da

educação (Naspolini, 2001), confirmava-se o centralismo governamental quando do projeto

político e econômico dos governos das mudanças, ao reorganizar as relações de controle

social, função das resistências que se abrigavam na esfera educacional, inaugurando uma

nova etapa de controle e legitimação social, através da área educacional, com o objetivo de

adaptá-Ia ao projeto econômico e de desenvolvimento, sob o Plano de Desenvolvimento

ustentável.

Tal significação estaria implícito nas palavras do próprio ex-secretário:

o objetivo das transformações do modelo de gestão educacional consistia em
resistir às pressões políticas e econômicas, o que demonstra a sua capacidade de
garantir a sustentabilidade e adaptabilidade às mudanças. (Naspolini, 2001).

A meta de qualidade, que a transformação do modelo de gestão educacional

bjetivava perseguir, realizava, por um lado, a função política de reordenar as formas de

controle social, possibilitado pelas políticas públicas, com a finalidade de adaptar a

educação aos interesses econômicos desenvolvimentistas.

Porque é justamente no setor da gestão onde a credibilidade da escola pública
estava mais em xeque, quer dizer, se tinha uma crise de credibilidade da escola
pública, essa crise é em grande parte devida aos problemas da gestão. A
população, de alguma forma, sabe que os problemas de qualidade e os problemas
pedagógicos são iguais. A escola tinha má qualidade do ponto de vista
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pedagógico, da aprendizagem, mas além desse problema de má qualidade
pedagógica havia um que agravava mais ainda, que era o problema da gestão.
Então, o primeiro governo do Naspolini, o quê que ele vai tentar fazer? Vai tentar
equacionar o problema da gestão para trazer a comunidade de volta para a escola
e, junto com a comunidade, construir uma educação de qualidade, essa é a idéia
básica da história."

o termo "qualidade" reduziu-se, nas políticas educacionais no Ceará, à obtenção de

dados vinculados às metas quantitativas, com relativa omissão a fatores essencialmente

pedagógicos, ligados mais diretamente ao problema da aprendizagem, propriamente dito,

sob o aprimoramento das formas de controle, monitoramento e gerenciamento da educação,

conforme análise do conjunto de documentos, depoimentos, relatórios e exposições

provenientes da Seduc, incluindo, de uma forma especial, as apresentações realizadas pelo

próprio Secretário da Educação.

Referimos-nos, aqui, às apresentações em eventos diversos, bem como em textos e

ocumentos, a que esta pesquisa teve acesso para análise, citados no corpo do trabalho,

nde se registrou uma certa regularidade quanto às ênfases selecionadas como constituindo

avanços qualitativos da educação no Ceará. Tais ênfases consistem no crescimento da

matricula, diminuição da desistência escolar, cobertura da merenda escolar, aumento do

mdice de publicização do ensino, aumento do índice de municipalização (Ensino

Fundamental) e estadualização (Ensino Médio), dentre outros. Destacamos, de uma forma

especial, a título de ilustração, o documento intitulado "Programa de Modernização e

.lelhoria da Educação Básica do Ceará", implementado pelo governo do Estado do Ceará,

em junho de 2001, em parceria com a Fundação Brava e Fundação de Desenvolvimento

erencial (FDJ), hoje, Instituto de Desenvolvimento Gerencial (lNDG), que, a despeito de

considerar a "área pedagógica", uma das três áreas de atuação (as demais são "Programa 5

~.. e "Integração"), a reduz aos aspectos e metas meramente quantitativos, envolvendo

mplexas fórmulas matemáticas, quando do levantamento de dados concementes

bretudo à matrícula, aprovação, reprovação, abandono, repetência, dentre outros que

z . idenciarn o significado que o termo qualidade representou na política educacional.

:ntrcvista com o então Coordenador de Política e Planejamento Educacional, Rui Aguiar, concedida
iusivamcntc para esta pesquisa, 15 de janeiro de 2004.
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o referido' documento, sobretudo quando da explicitação do seu método, baseado

em técnicas administrativas modernas de priorização à solução de problemas, planos e

monitoramento das ações, verificação de resultados, dentre outros, e ao seu objetivo,

voltado para a obtenção de resultados quantitativos previamente estabelecidos, corroboram

para a compreensão do termo "qualidade" nas políticas de educação do Ceará.

O termo "qualidade" passa, portanto, a significar, quase que exclusivamente, os

resultados obtidos quando das metas concernentes à reforma da gestão, a ponto de se

onferir a esta, toda a proeminência, fato esse, de certa forma, também constatado em nível

nacional.

Reformar a gestão da educação tornara-se, assim, um dos maiores imperativos nas

políticas educacionais no Ceará, em consonância com as próprias políticas, em nível

nacional, que, conforme vimos defendendo, cumprem, em grande parte, os interesses

políticos e econômicos concernentes à inserção do Brasil à nova ordem econômica

mundial, no que pese a reforma do Estado - sua estruturação, papel e significado das

políticas públicas - , as formas de controle e legitimação social, bem como a reorganização

a sociedade.

Nesse contexto, as instituições sociais são reformadas para a transição de valores
que sustentam as relações sociais e a sociabilidade humana com o propósito da
construção de nova forma de controle social. A educação e as suas instituições
realizadoras são então reformadas. Importa dizer que as práticas escolares são
fundamentais na produção de uma nova sociabilidade, como também são as
formas de produzir as reformas, de irnplementá-las e de geri-Ias. Em seguida, a
gestão escolar em si assume muita relevância, posto ser uma atividade formativa
tanto quanto as atividades-fins de um sistema ou instituição escolar. Por isso,
ainda que às vezes passe ao largo da atenção de alguns pesquisadores, esse traço
atravessa os processos de municipalização, como políticas transformadoras da
realidade sob novas perspectivas, e é de relevância na transição de formas de
organização dos sistemas educacionais, bem como na sua implementação e
consolidação. (Silva Jr, 2004)

A reorganização da estrutura político-administrativa da' Secretaria da Educação

ásica do Ceará (nome que passou a ter a Secretaria de Educação), destacando-se a criação

cos CREDEs, logo no início da gestão, representou um momento estratégico na reforma da
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gestão educacional, com implicações no processo de descentralização e municipalização

pretendido pelas políticas educacionais.

Os CREDEs, em número de 21, correspondendo a 21 Regiões de Desenvolvimento

Sustentável." em que o Estado do Ceará está geograficamente dividido no Plano de

Desenvolvimento Sustentável para fins de administração e planejamento sócio-econômico,

substituíram as antigas Delegacias Regionais de Educação - DEREs,'l() em número de 14,

agora extintas, e possuem a seguinte natureza:

São órgãos regionais executivos e articuladores da política educacional nas
regiões de desenvolvimento econômico e social. Assumem gradativamente as
funções gerenciais intermediárias nas áreas de recursos humanos, execução
financeira, orçamentária e acompanhamento do sistema educacional em sua área
de atuação. (NASPOLINI, 1999)

Os CREDEs foram criados para implementar a política de descentralização

educacional, e, com isso, corroborar para o processo de municipalização, que no Ceará,

conforme já mencionamos, passa a ser deflagrado a partir de então, de certa forma,

independente e anterior ao próprio Fundef, sendo esse seu principal sentido. Assim o fariam

servindo de mediação entre a escola, considerada como o ponto de partida, de onde

procedem as demandas educacionais, e a Secretaria de Educação.

A estrutura administrativa-organizacional dos CREDEs é praticamente a mesma que

existe a nível da Secretaria e da Escola, formada de órgãos colegiados que, no caso dos

ão os seguintes os municípios nos quais os CREDEs estão sediados nas 21 Regiões de Desenvolvimento
stentável: Tauá, Acaraú, Senador Pompeu, Iguatú, Russas, Iço, Baturité, Quixadá, Canindé, Limoeiro do

;0111.:, Cratcús, Carnocim, Sobral, Crato, Tianguá, Itapipoea, Juazeiro do Norte, Fortaleza (Região
..íetropolitana), Fortaleza (I a Região), Fortaleza (28 Região) e Fortaleza (3" Região).

As DEREs foram criadas sob o governo César CaIs (1971174) com base na descentralização preconizada
Ia Lei n° 5.692n I, que estabeleceu a reforma do Ensino Médio, através do Decreto n" 9.551 de 17109n I,

em número de 8, ampliando-se posteriormente para 12 (Decreto n° IO.245n3), 13 (Decreto n" 1O.671n4) e,
'inalmcntc, 14 (Decreto n° 16.071/83). Ironicamente, as DEREs, segundo Cláudia Mendes, foram criadas para
.Icuvar o processo de: desccntralização (ou de desconcentração), ainda que no âmbito da rede estadual,
permanecendo a rede municipal, com suas escolas, a cargo dos respectivos municípios, em plena continuidade
do modelo de coexistência de administrações escolares concorrentes no Estado. O fato é que segundo a
autora, as DEREs falharam quanto ao objetivo de dar suporte técnico-pedagógico-financeiramente às escolas
estaduais, não sendo igualmente estruturadas para um trabalho cooperativo com os municípios. (MENDES,
2002, p. 116)
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CREDEs, além do Diretor, existem, ainda, as coordenadorias, ou seja, formada de um

\,Júcleo Gestor, coordenadorias e assessorias.

No âmbito da Secretaria destacam-se o Secretário, Sub-Secretário e 04

Coordenadores (de Planejamento e Política Educacional, Desenvolvimento Técnico-

Pedagógico, de Articulação e Gestão Educacional e Monitoramento e Controle), que

formam o Núcleo Gesto r, constituindo-se, ainda, cada Coordenadoria de Núcleos, de

caráter estratégico e gerencial, cujos dirigentes formam, com o respectivo Coordenador, o

Colegiado da respectiva Coordenadoria91

A vinculação dos CREDEs às regiões de desenvolvimento sustentável externaliza a

perspectiva de relacionar Educação e Desenvolvimento, conforme o que prevê o Plano de

Desenvolvimento Sustentável (PDS 1), em que a educação funciona como vetor de

capacitação da população contra o desemprego, a miséria e a exclusão social. Tal

perspectiva, conforme vimos defendendo nesse trabalho, se evidenciou fracassada pelas

seguintes razões principais: primeira, o fracasso das próprias políticas educacionais quanto

a satisfação das necessidades de aprendizagem, propriamente ditas; segunda, ligada à

rimeira, o prevalecimento dos interesses classistas de natureza política e econômica dos

'governos das mudanças" quanto à implementação de um modelo de desenvolvimento que

-e evidenciou contraditório e excludente, em nada induzindo demandas a serem realizadas

. ela escola pública.

Na Escola, a estrutura administrativa é formada pelo Diretor Geral, coordenadores

pedagógico, Administrativo-financeiro e de Articulação Comunitária), Secretário Escolar

e. ainda, o Conselho Escolar, formado de professores, funcionários, alunos, pais de alunos e

representantes da sociedade e os comitês educacionais (Comitê Pedagógico, Comitê de

lanejamento e Gestão e Comitê de Monitoramento e Controle), estes últimos em

ncionamento desde 1999.

ão os seguintes os Núcleos de cada Coordenadoria: Coordenadoria de Planejamento e Política
ducacional, Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico (Núcleo de Pesquisa e Avaliação

::.ducacional, Núcleo de Desenvolvimento do Currículo, Núcleo de Formação Inicial e Continuada do
ucador, Núcleo de Ensino Médio); Coordenadoria de Articulação e Gestão Educacional (Núcleo de Suporte
Administração Escolar, Núcleo de Apoio à Gestão Regional, Núcleo de Apoio à Gestão Escolar) e

rdenadoria de Monitoramento e Controle (Núcleo de Suporte Tecnológico, Núcleo de Suporte
aministrativo, Núcleo de Suporte Financeiro e Núcleo de Gestão de Recursos Humanos). (CEARÁ.

etaria da Educação Básica. Plano de Expansão e Reforma do Ensino Médio - PEMCE).
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A partir do princípio de se estabelecer a escola como ponto de partida, os CREDEs

planejam suas atividade a partir do planejamento das escolas, contido no Plano de

Desenvolvimento da Escola - PDE, instrumento prioritário do planejamento escolar nos

pectos administrativos, pedagógicos e comunitários que, por sua vez, parte do Projeto

Político Pedagógico - PPP, também em nível da escola, elaborado de forma conjunta com a

omunidade escolar - pais, alunos e representantes da comunidade. Através dos PDEs,

portanto, os CREDEs adquirem conhecimento da realidade escolar, sobretudo nos aspectos

físicos, pedagógicos e de gestão, a partir do qual elaboram o Plano de Desenvolvimento

egional - PDR, visando o atendimento das demandas educacionais, sobretudo no âmbito

da escola, podendo contar com os recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Escolar

- FADE.92 Cabe ao Conselho Escolar, em função da própria Lei de criação do FADE, a

responsabilidade quanto à deliberação e fiscalização da aplicação dos recursos na escola.

egundo critérios também estabelecidos.

As atividades mais especificamente financeiras dos CREDEs estão relacionadas

obretudo à manutenção do próprio órgão, ao acompanhamento do Projeto de Manutenção

escolas, ao Programa de Escolarização da Merenda Escolar e aos demais serviços de

conservação e manutenção da rede física.

Processo de Municipalização do Ensino

o processo de municipalização educacional no Estado do Ceará evidenciou, no

oerlodo abordado por esta pesquisa, características específicas que tomaram tal período um

omento sui generes, ainda que seja o corolário de todo um processo desencadeado em

ecadas anteriores."

. O F!\DE foi criado através da Lei n° 12.622. de 18 de setembro de 19%, como instrumento de suporte às
- ex educacionais desenvolvidas pelos estabelecimentos da rede estadual de ensino. A criação do FADE tem

_ uno maior objetivo a viabilização das transferências diretas de recursos de órgãos e entidades federais,
aduais, municipais e particulares para a unidade escolar, criando condições necessárias para a escola gerir e

.erar recursos para o desenvolvimento e manutenção do ensino. Pelo FADE, os recursos provenientes do
souro estadual serão repassados periodicamente e obedecerão aos seguintes critérios: custo aluno/qualidade,
rureza do serviço prestado pelo estabelecimento de ensino e avaliação de qualidade e desempenho da

escola.
" De acordo com Cláudia Mendes, o período que se inicia, em 1995, representou a terceira iniciativa estadual
.:e rnunicipalização, tendo o processo de municipalização sido inicialmente deílagrado, no âmbito do Estado

Ceará, a partir de 1975 quando do Pró-Município (projeto de Assistência Técnica e Financeira aos
unicípios), apoiado na Reforma do Ensino Médio de 1971, que prescrevia a progressiva passagem do ensino
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Pesou para essa singularidade, além dos acontecimentos passados, 94 a aprovação do

rojeto de Lei que veio a se tomar a Lei n° 12.452, de 6 de junho de 1995, dispondo sobre o

rocesso de municipalização do ensino público do Ceará a partir do qual a Secretaria de

ducação Básica do Ceará elaborou o Plano Estratégico de Implantação do Processo de

-Iunicipalização do Ensino Público no Ceará, que orientou o processo no âmbito do

stado.

Contribuiu para o processo de municipalização, em nossa história mais recente, o

receito constitucional (referente à Constituição Brasileira, de 1988) quanto à oferta do

Ensino Fundamental, cujo atendimento tornara-se de prioritária responsabilidade dos

municípios, fato esse que, no Estado do Ceará, conforme já afirmamos, antecede ao próprio

Fundef, mas que, a partir deste, se intensifica, com a adesão imediata de 118 municípios. 95

Os resultados do processo de municipalização foi de tal sorte a ponto de os

ndicadores diversos concementes ao Ensino Fundamental, sob a rede estadual, terem se

reduzido vertiginosamente, ao final do período abordado por essa pesquisa, enquanto que

5 indicadores concernentes à rede municipal somente aumentavam."

1° Grau para a administração municipal, e, junto com o Pró-Município, vanos outros projetos que
rcscntavam a "primeira iniciativa", tendo a "segunda iniciativa" sido deflugradu em 1990 com a

stitucionalização do Programa de Municipalização do Ensino Público no Estado do Ceará, desta feita, em
nsonância com o preceito Constitucional (Constituição Federal de 1988) que estabelece o regime de
laboração e a destinação de percentual de impostos para a educação, e a partir desse Programa, diversas
tras iniciativas sob o governo Ciro Gomes, sobretudo o Programa de Cooperação EstadolMunicípio, bem
mo a colaboração do Conselho de Educação do Ceará - CEC, até a aprovação da denominada "Lei de

íunicipalização'' (Lei n° 12.452, de 06/06/1995 - Documento em anexo). (MENDES, 2002, p. 120).
municipalização, c mais especificamente, a municipalização do ensino constitui um capítulo específico

.!:11 nossa história republicana, bem como ao longo das Constituições Brasileiras, sobretudo quanto às
mpetências das diferentes esferas políticas - União, estados (e Distrito Federal) e municípios na
sponsabilização do ensino, compreendendo diferentes posições ideológicas e políticas, desde a defesa da
rspectiva eminentemente democrática, como defendida pelos reformadores históricos da educação, dentre
tes, Anísio Teixeira, como também reduzida à mera "desconcentração", termo esse que aparece na literatura
specializada para caracterizar a mera transferência de responsabilidades de um ente federativo a outro.
ma-se a isso os diferentes regimes políticos, ao longo de nossa história, que alternavam governos

centralizados e democráticos, com suas respectivas constituições. O termo municipalização, em termos gerais,
;:mha força em nossa história recente a partir da Constituição Federal de 1988, quando da elevação do

unicípio à categoria de um Ente Federativo, fato esse que suscitou uma série de implicações de natureza
lítica, econômica e social, quando da progressiva autonomia da esfera local.

Além do já estabelecido no Art. 211, § 4°, quanto às responsabilidades da União, Estados (juntamente com
Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio -- An, 211, Parágrafo 3°) e
unicípios (atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil - Art. 211, 'Parágrafo 2"),
Constituição Federal estabelece, ainda, que "na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os
unicípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório".
Considerando o período compreendido pelos anos 1995 c 2000 foi li seguinte li evolução do perccntual de
atricula no Ensino Fundamental nas redes Estadual e Municipal: de 42.91 % a 26.22 %, na Rede Estadual e
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Deve-se salientar, no entanto, que a municipalização não alcançou a totalidade do

Estado devido a questões de natureza política que deixaram o município de Fortaleza - que

na maior parte do período abordado, por esta pesquisa, foi administrada pelos principais

adversários políticos do Cambeba, cuja rede escolar corresponde a aproximadamente um

terço do total no Estado - parcialmente fora do processo.

O ano de 1995 foi de amplo processo de debate e implementação da

municipalização, constando de seminários, sessões na Assembléia Legislativa, envolvendo

diversos segmentos da sociedade civil e do poder público, quando da elaboração do Projeto

de Municipalização, corroborando para isso a elaboração do citado Plano Estratégico de

Implantação do Programa de Municipalização, que propõe as modalidades de cooperação

tecnica e financeira entre estados e rnunicipios;" o Programa de Adesão à Municipalização

e o Acordo de Colaboração Mútua entre o Estado e os Municípios, do que resultou a

implementação do processo em seis municípios, na qualidade de experiência piloto -

Iguatu, Jucás, Maranguape, Fortim, Icapuí e Marco, a partir da Lei n? 12.452 de 06 de

Junho de 1995. A adesão dos demais municípios será constante a cada ano de forma a se ter

obtido, em 2000, os seguintes dados: 80,8 % do ensino fundamental de 1a a 411 série e 46 %

de 5<1 a 8a série municipalizados.

Diversas outras ações foram implementadas como parte do processo de

descentralização, via municipalização, dentre as quais destacamos a eleição direta para

Diretores de Escolas, a implantação dos conselhos escolares, e a descentralização da

merenda escolar.

A eleição direta de diretores escolares pela comunidade escolar constituiu um item

emblemático da política de gestão educacional no período, tendo acontecido em três

ocasiões, ao longo do período abordado por esta pesquisa, logo em 1995, em 1998 e em

2001.

e 57.09 % a 73.78 %, na Rede Municipal, numa clara evidência do efeito da municipalização (Mensagem
_001)
,- O Plano Estratégico de Implantação do Processo de Municipalização foi "elaborado pela Secretaria de
Educação Básica para subsidiar o processo de municipalização, bem como a aplicação da Lei de
Municipalização, e tinha como objetivo geral "criar as condições básicas de natureza política, normativa,
peracional, técnica e financeira, através da implantação gradativa do Processo de Municipalização do Ensino

Público no Estado do Ceará, visando à melhoria da qualidade e à universalização do ensino fundamenta!".
Ceará. Secretaria da Educação Básica, Plano Estratégico de Implantação do Processo de Municipalização

para a Melhoria da Qualidade e a Universalização do Ensino Fundamental, Fortaleza, 1995)
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Em 1995 esse processo foi experiencialmente efetivado, havendo a necessidade de

ma comissão constituída para esse fim que coordenasse o processo, o que não precisou

mais nas eleições seguintes, quando da capacitação do Conselho Escolar na condução do

próprio processo. Outro fator de diferenciação foi que no primeiro pleito não havia, como

pré-requisito para a candidatura ao referido cargo, a formação em nível superior, critério

esse que passou a constituir lima condição quando do segundo pleito, a exceção dos cargos

de Coordenador Administrativo-Financeiro e Secretário Escolar, a despeito de que, somente

o candidato a Diretor se submeteria ao sufrágio eleitoral, enquanto que os demais membros

do Núcleo Gestor da escola se submetiam apenas à avaliação de competências. Outro fator

iferencial nos dois primeiros pleitos foi a elaboração do Plano de Desenvolvimento da

Escola antes do processo eleitoral, em 1998, o que, segundo integrantes da SEDUC,

ontribuiu para a autonomia da escola, diminuindo as decisões individuais do Diretor das

escolas.

Quanto ao pleito de 2001, além da participação de novos municípios, duas novas

características o marcaram, a saber, a ampliação do processo, incluindo as escolas da rede

municipal, e a parceria com o Tribunal Regional Eleitoral na execução e apuração dos

resultados, através de urnas eletrônicas.

Entretanto, em todos os pleitos, os candidatos se submeteram a duas etapas, sendo a

rimeira constituída de uma avaliação técnica, que constou de prova escrita e exame de

atulo, a segunda, do sufrágio propriamente dito, pelos diversos segmentos escolares,

.isando um mandato de três anos. 98

A implantação dos conselhos escolares foi outra ação no processo de

escentralização, estabelecendo como bandeiras itens como "participação", "autonomia" e

·cidadania".99Representou para a Secretaria da Educação Básica um meio de autonomia da

cola, no que pese o papel do Diretor da Escola, outrora a quem se atribuía a

responsabilidade por todas as decisões da escola, contribuindo para a reprodução do

I\. Secretaria da Educação Básica publicou um manual intitulado "Eleições Diretas para Diretores da,
escolas Públicas do Ceará - Perguntas e Respostas" com o objetivo de orientar o processo das eleições

nstando de esclarecimentos, definição de competências em cada cargo, datas, dentre outros pontos, sob o
ema que norteara todo o processo: "Só se educa para a democracia, educando-se pela democracia". (CEARÁ.

cretaria da Educação Básica. Eleições Diretas para Diretores das Escolas Públicas do Ceará).
Compunham o Conselho Escolar alunos, pais de alunos, professores, funcionários, diretores e

representantes da sociedade civil escolhidos para representar fi comunidade escolar.
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clientelismo político, principal obstáculo ao projeto "Todos pela Educação de Qualidade

para Todos". íOO

Quanto à descentralização da merenda escolar, tendo sido estabelecido para esse fim

o Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE, as escolas se transformaram

gradativamente na principal instância de execução do referido programa, o que demandou a

expedição de uma portaria delegando ao Núcleo Gestor de cada escola poderes para

constituírem as comissões de licitação, um levantamento preciso do número de alunos e a

apacitação do Núcleo Gestor e da própria Comissão de Licitação quanto ao cardápio,

ondução do processo de licitação, prestação de contas, dentre outros itens. O processo foi

gradativo, tento iniciado nos municípios de Fortaleza e Caucáia, estendendo-se aos demais

municípios, conforme Tabela 09, abaixo:

Tabela 09
Evolução do Processo de Municipalização da Merenda Escolar' tOt

Ano N° de escolas N° de municípios N° de alunos

1996 178 2 198.409

1997 271 20 277.850

1998 339 48 300.315

1999 (*) 679 172 481.624

(*) Nesse ano, a escolarização atingiu 100 % do Ensino Fundamental da
Rede Estadual

.00 Competia aos Conselhos Escolares: a) coordenar, em parceria com a direção, o processo de elaboração do
regimento escolar, do Plano de Desenvolvimento da Escola e da definição de prioridade de aplicação de
recursos financeiros; b) fiscalizar o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Escola - FADE; c) acompanhar

cotidiano da escola, com ênfase na avaliação dos indicadores de acesso, permanência e sucesso dos alunos;
..;)divulgar, junto à comunidade e autoridades competentes, a avaliação institucional da escola; e) convocar
assembléias gerais da comunidade escolar e das entidades da sociedade civil; f) acompanhar o desempenho

s recursos humanos e fiscalizar a utilização dos recursos materiais; e g) definir a capacitação necessária
. ara os integrantes do Conselho Escolar. (CEARÁ. Secretaria da Educação Básica. Eleições Diretas para
Diretores das Escolas Públicas do Ceará).

1 Dados obtidos junto il Secretaria da Educação Básica, através no seu sitc, na Internet
hrtpv/www.seduc.ce.gcv.br)
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a processo se desenvolveu sob a lógica da racionalização, maior aproveitamento e

eficiência na utilização de recursos, do que podemos depreender dos seguintes resultados

perseguidos: redução das despesas com transportes e armazenamento, adequação e

agilização da programação de compras, adaptação do cardápio aos hábitos alimentares da

região, maior transparência na aplicação dos recursos e redução das perdas de gêneros,

aumento do movimento do comércio local, além do exercício democrático do

planejamento, execução e acompanhamento do processo pela Comunidade Escolar.

a acompanhamento do processo de descentralização da gestão e da própria política,

no âmbito das escolas e do município, se deu através da criação de sistemas de

oordenação, atuando, sobretudo na esfera pedagógica e de informação. Através do Sistema

de Acompanhamento Pedagógico - SAP, criado em 1996, a Secretaria de Educação Básica

do Ceará pode acompanhar e subsidiar a gestão e o ensino, mais especificamente, sendo

essas as duas vertentes básicas do referido Sistema. Visava, assim, a implementação e

unplantação dos propósitos curriculares e da política educacional, como um todo, em cada

nível e modalidade de ensino.

Quanto ao Sistema Integrado de Gestão Educacional - SIGE, criado e

rmplernentado em 1997, consistia-se numa fonte de informações de dados gerenciais que

serviam ao conhecimento e diagnóstico da situação educacional e de acompanhamento da

política educacional.

E significativo que, num contexto onde o financiamento da educação se faz de

forma tão estritamente ligado à informação de dados educacionais, impondo uma forte

racionalização na utilização dos recursos públicos, e diante da urgência de mudanças nos

padrões educacionais exigidas pelo desenvolvimento, se aperfeiçoe os instrumentos de

ferição e controle desses dados.

A implementação de um novo modelo de gestão, a exemplo da mobilização, marcou

política educacional já desde o início da gestão Naspolini frente à SEDUC, pois se tratava

e ações fundamentais no processo de reorganização das formas de legitimação e de

.ontrole social da educação. Ambas as metas eram já previstas no Plano Decenal de

Educação para Todos, da SEDUC, desde 1993, mas, pelas razões já explicitadas, só foram

efetivas de forma mais sistemática e duradoura, em um contexto de relativa estabilização
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política, no plano interno regional, como o que vai caracterizar o período abordado por essa

pesquisa, reforçado pelas condições favoráveis decorrentes da política educacional, em

nível nacional.

O fato é que tal empreendimento se fez com especificidades, no que conceme à

ênfase e à dimensão política das políticas públicas, sobretudo quando comparado com o

modelo de gestão educacional implementado em outros estados, como por exemplo, o caso

de Minas Gerais. Segundo Dalila Andrade Oliveira, nesse Estado, o modelo de gestão

priorizou a racionalização, sob a ótica da eficiência e racionalidade administrativa, tendo

como paradigma a lógica da economia privada. (Oliveira, 2000, p. 17) No caso do Ceará,

além desses elementos, tratava-se, acima de tudo, de se reordenar as formas de controle

social, na área educacional, e de legitimação das novas elites econômicas no poder, através

de uma ação de política pública, que visava aproximar a educação à proposta do modelo de

desenvolvimento econômico implementado no Estado.

Vale destacar, no entanto, em linhas gerais, que tal processo se evidenciara

ontraditório quanto à relação meios-fins. O desenvolvimento da vertente pedagógica,

entralizada na aprendizagem à qual a suposta "democratização" propiciada pelo novo

modelo de gestão viria a realizar, acabou, contrariando as "intenções" e "discursos"

governamentais, não se realizando, a despeito da obtenção de vários resultados de caráter

quantitativo, tendo havido uma inversão da referida relação: os meios transformaram-se em

fins.

Como corolário do fracasso das políticas públicas educacionais, no que concerne à

prendizagem, emergiu, uma nova mobilização, desta feita, mais especificamente para

enfrentar o problema do "analfabetismo escolar", coordenado pela Assembléia Legislativa

e a própria SEDUC, em parceria com outras entidades educacionais. Os indicadores

apresentados pelo relatório sobre o analfabetismo escolar no Estado, concluindo no final de

_004, evidenciam o quanto as políticas educacionais, no período abordado por essa

pesquisa, subtraíram do "sucesso" obtido com as conquistas dos indicadores quantitativos,

qualidade da educação, compreendida em termos da satisfação das necessidades de

prendizagem.



4. A Política Educacional Frente à Sociedade Civil Organizada

Introdução

o presente capítulo, abordaremos a atuação e avaliação da sociedade civil

rganizada frente à política educacional do Estado do Ceará, no período delimitado por esta

pesquisa, submetendo as ações e resultados da referida política a algumas de suas principais

entidades, sejam de classe, de defesa dos direitos humanos e de cidadania, no sentido mais

amplo, ou, ainda, de defesa de interesses corporativos específicos, através de suas lutas

sociais na área educacional.

Tais entidades foram selecionadas pela legitimação e reconhecimento social que

desfrutam enquanto defensoras e/ou reivindicadoras de direitos educacionais, algumas delas

com repercussão nacional, e por exercerem, de certa forma, embora que de diferentes

maneiras, um papel crítico ou de participação "vigilante" na referida política.

Alguns aspectos metodológicos devem ser considerados: ainda que pese sobre cada

uma das respectivas entidades uma postura crítica, reflexiva ou de mera participação

-\ igilante" em relação à política educacional abordada, o conjunto dessas entidades não se

constitui num grupo homogêneo, se diversificando, quanto à natureza e intensidade da

rítica, a forma de atuação, além dos aspectos particulares que cada uma enfoca, somados,

ainda, os interesses de classe ou da categoria.

A opção pelas entidades escolhidas deve-se, além da legitimação social de que

zozarn na área educacional, a indicações espontâneas por parte de orientadores,

entrevistados, especialistas, dentre outros, que foram surgindo a medida que adentrávamos

fase de campo da pesquisa, enquanto representativa de importantes segmentos sociais .

.Contribuiu ainda para a escolha dessas entidades o fato de atuarem, de uma forma

ou outra, em diferentes níveis de proporção, junto à realidade escolar, trazendo-a para o

mpo do debate político e acadêmico, mas sempre vinculado organicamente ao universo

das políticas educacionais, bem como da realidade escolar, servindo muitas vezes como

mediadora das lutas populares junto às classes políticas e ao poder público, no que se refere

.•os direitos e reivindicações educacionais, como instância de avaliação, pesquisa e debates.
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Três recursos metodológicos foram selecionados para se obter dessas entidades a

melhor coleta de dados possível: 1. conversas e encontros informais com representantes

oficiais e demais membros dessas entidades; 2. entrevistas formais gravadas e transcritas; e,

J. pesquisa de documentos diversos pertencentes a cada uma delas.

a presente capítulo não visa simplesmente conferir a tais entidades uma "melhor"

ersão concernente ao conjunto dos acontecimentos educacionais no período abordado,

través de suas lutas e atuações, em oposição à "versão" oficial, até mesmo porque

encontramos entre elas pouca homogeneidade nos depoimentos coletados acerca do projeto

educacional implementado pelos Governos das Mudanças, a despeito de todas elas

exercerem, de alguma forma, críticas à política educacional vigente.

No entanto, buscou-se problematizar acerca dos principais pontos da pauta

ucacional, que nortearam o roteiro das entrevistas e pesquisa de documentação,

ubmetendo a política educacional a condições objetivas delimitadas pelo conjunto da

oroblemática suscitada por essas entidades, quando de sua atuação crítica frente a essa

Iítica, a fim de que pudéssemos imprimir à mesma uma significação, subsidiada por

dados objetivos. Com isso, considerada a inserção educacional no contexto das

:ransformações no papel do Estado, no que pese as formas de controle e intervenção social,

onferimos à pesquisa uma dimensão sociológica que transcende uma visão maniqueísta da

realidade, contribuindo para a reconstrução re-significada da política educacional, em nossa

istória recente, tendo em vista analisarmos a referida política em meio à dinâmica e

ovimento do real, a partir das lutas das entidades representativas dessa sociedade na

esfera educacional.

Assim o fazemos com o objetivo de averiguar como as políticas educacionais

__regaram até à escola, enquanto lugar central a partir do qual as referidas políticas

retenderam nortear suas ações, elegendo-a como o ponto de partida de toda ação

educacional.

A atuação das diversas entidades da sociedade civil organizada nos serviu de norte

ra perseguirmos nosso objetivo de reconstruirmos e resignificarmos as políticas

educacionais a partir das lutas dessas entidades, que lidaram, de diferentes maneiras, com o

cotidiano escolar, quer acolhendo denúncias provenientes da própria escola, quer em defesa

-o direito à educação, quer trazendo o cotidiano escolar para o debate em fóruns
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educacionais, quer na defesa de determinadas categorias ou segmentos educacionais, quer

na execução das referidas políticas, enquanto órgão representativo dos setores

governamentais, mas que encontraram, cada uma da sua forma, no âmbito escolar. a

legitimidade social e política para suas lutas.

Tratar-se-á, portanto, de submeter a política educacional, no período abordado, ao

conjunto da sociedade organizada, como condição objetiva de lidarmos metodologicamente

com um estudo de política pública, em circunstâncias e perspectiva crítica e social.

Seguiremos a ordem exposta no sumário, iniciando pela atuação e avaliação das

políticas educacionais pelos Sindicatos, seguida das Organizações Não-Governamentais,

Órgãos Legislativos, e, por fim, os Fóruns e Associações educacionais.

·U A Atuação e Avaliação dos Sindicatos

-4.1.1O Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Educação - SINDIUTE.

O Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Educação - SINDIUTE foi criado em

dezembro de 1991, por ocasião do III Congresso Estadual de Unificação dos Trabalhadore

em Educação no Ceará, ocorrido nos dias 13, 14 e 15, no Seminário da Prainha, a partir da

nião do SlNTECE e APEOC. I No evento, convocado pela APEOC, SlNTECE e CNTE,

oi criada uma nova diretoria, de caráter provisório, paritária e colegiada com mandato até a

eleição da diretoria efetiva? No dia 16 de janeiro de 1992, em Assembléia Geral da

Dois outros congressos estaduais de educação já haviam sido realizados no Ceará, respectivamente em
arco c novembro de 1990, em continuidade a um movimento de amplitude nacional, em prol da criação de
dicatos únicos, deflagrado em janeiro de 1989, na cidade de Campinas, São Paulo, por ocasião do
ngresso Nacional da Confederação dos Professores do Brasil. Em ambos os Congressos vários sindicato"
haviam se unificado, criando o SINTECE. Foram eles: Associação dos Servidores Educacionais -
'SECE, Associação dos Orientadores Educacionais - ASOECE, Associação dos Professores de Educação

isica do Ceará - APEF-CE e parte da base da APEOC. O III Congresso Estadual, portanto, teria como
rincipal desafio a união do SINTECE com a APEOC, de caráter oficial, como um todo .

. Compõem a Diretoria Provisória os seguintes nomes eleitos no III Congresso Estadual de Unificação do
rabalhadores em Educação, e seus respectivos cargos: Rosa Maria Ferreira da Fonseca e Fausto de Aguiar
-rruda Filho, Secretaria de Organização; Fellisbela Parente Paiva e Francisco Lopes da Silva, Secretaria de

::rnanças e Administração; Nohemi Rezende Ibanez e Maria Liduina Esteves, Secretaria de Formação
?olítica, Maria Consuelo Guabiraba Takaika e Maria Ivonildes Gomes da Silva, Scretaria de Imprensa e

rvulgação; Maria José Chaves de Morais e Gilvan Azevedo Ferreira, Secretaria para Assuntos Sindicais;
aria Neide Viana Pessoa e Maria Salete Costa Cunha, Secretaria para Assuntos Educacionais; Gardênia

Pereira Balma e Adair de Freitas da Silveira, Secretaria para Assuntos Funcionais; Maria Ivane Sales e
anocl Bezerra Neto, Secretaria para Assuntos Regionais: João lrenildo da Silva e Francisco Ferreira de
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categoria acontecida na Escola de 10 Grau D. Antônio de Almeida Lustosa, são aprovados

s estatutos da nova entidade, publicados no Diário Oficial do Estado no dia 23 de janeiro

de 1992~

No dia 25 de fevereiro de 1992, em assembléia realizada na Escola Técnica Federal

do Ceará, a união entre APEOC e SINTECE foi definida, tendo já sido oficialmente

reconhecida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE, em

oficio datado de 20 de fevereiro de 1992. Neste, seu então presidente, Roberto Felício,

omunicou o deferimento por unanimidade do pedido de filiação do SINDIUTE à referida

Confederação. Igualmente, em oficio datado de 13 de abril do mesmo ano, endereçado ao

então governador do Estado do Ceará, Roberto Felício comunica o reconhecimento do

INDIUTE pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE,

enquanto órgão legítimo de representação dos interesses dos professores, supervisores,

orientadores e funcionários da rede pública estadual e municipal do Estado do Ceará,

estando devidamente registrado e credenciado a representar os trabalhadores em educação

do Ceará, afirmando ser descabido o questionamento sobre sua legitimidade. 4

Entretanto, nos dias 06 e 07 de janeiro a diretoria do SINDIUTE havia já se reunido

para estabelecer as principais linhas de ação do Sindicato, que foram as seguintes: primeira,

as lutas pelas reivindicações gerais e específicas; segunda, a implantação do projeto

alternativo da escola pública do trabalhador; e terceiro, o fortalecimento da entidade.

Dentre as lutas gerais constam as seguintes: campanha em defesa do socialismo,

breu. Secretaria para Assuntos Metropolitanos. Foram, ainda, eleitos membros suplentes os seguintes
mes: Anisio Santos de MeIo, José Jardelino Maciel, Raimunda Zélia Roberto de Carvalho, José Viana da

ilva, Tereza Maria Antunes Coelho, Maria Irene Leite dos Santos, Marta Ferreira de Alencar e Maria
_lzimat· Felipe Teixeira.
- egundo noticiou O Povo, a unificação das entidades representativas dos professores teria sido uma
eterminação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Educação. (PROFESSORES decidem criar
indicato único. O Povo, Fortaleza, 26 fev. 1992).

o plano regional a unificação não encontrou por parte da APEOC uma unanimidade; pelo contrário, tal
rocesso se deu em meio a acirradas disputas e contradições, envolvendo de um lado o grupo liderado pelo

então presidente, prof. Jaime Alencar, que declarou para a imprensa, na época, a não viabilidade e legalidade
) SINDTIJTE, bem GOmo a continuidade da APEOC, e, de outro, o cx-dirigcnte da APEOC, Fausto Arruda,
e se unira a então dirigente do SINTL::CL::,Proíu. Rosa Maria Fcrrcira da Fonseca, na criação do

INDIUTE. (Diário do Nordeste, 26 de fevereiro de 1992) 1\ partir de então, conforme se pode observar em
atérias das edições do Jornal do STNDlU TE, a época, ambos os sindicatos disputam, em meio a mútuas
usações, o direito de existência, enquanto entidade representativa dos trabalhadores da educação. No que
ncerne à postura do SINTECE, tal sindicato já havia, quase que por unanimidade, deliberado para que o III

,-ongresso Estadual proceda a unificação, sendo já o SINTECE a unificação de vários sindicatos, conforme
ressaltou sua então presidente, profa. Rosa da Fonseca. (Sintccc - Órgão de Divulgação do Sindicato
Inificado dos Trabalhadores em Educação do Ceará. Ano TI- n° 05 - DezembroI1991).



solidariedade ao povo cubano, participação em todos os atos e manifestações que tenham

aráter de solidariedade ou denúncia da situação dos trabalhadores e campanha pelo fim do

governo Collor, e em favor da democracia direta. Quanto às lutas específicas, se destacam

ampanha salarial de 1992, em defesa do salário, e do pagamento do salário mínimo a todos

os trabalhadores em educação no Interior do Estado, defesa da dignidade profissional e da

scola pública do trabalhador; Plano de Cargos e Salários; Estatuto do Magistério, melhona

a previdência e seguridade - IPEC, IPM; gestão democrática da educação e publicação da

estabilidade e efetivacão.'

A unificação que deu origem ao SlNDTUTE, portanto, teve uma significação

política, e representou uma estratégia de combate à política educacional oficial no período

conforme podemos depreender do seguinte depoimento:

Essa unificação é fundamental para que possamos enfrentar com possibilidade de
sucesso, a luta contra os salários de fome, pelo resgate da escola pública e da
dignidade profissional da categoria tão massacrada pelas políticas do governo
Collor, Ciro, Tasso, Juraci e da maioria dos prefeitos do lnterior, bem como no
sentido de construir uma alternativa dos trabalhadores como saída para a crise em
que o País se encontra, apontando a perspectiva de uma nova escola e uma nova
sociedade. 6

Segundo um dos membros da atual Diretoria," possuindo o SlNDIUTE, hoje, uma

iretoria colegiada, a política educacional implementada no Estado do Ceará, sob a gestão

Tasso-Naspolini, reflete a política nacional de caráter mais amplo que, segundo seu

epoimento, corroborou para um desmonte da escola pública, privilegiando determinados

'centros de excelência", seguindo uma lógica ditada pelo mercado e pela produtividade, em

etrime~to das escolas, como um todo, sobretudo na periferia das cidades, relegadas ao

bandono em suas principais necessidades.

fNDIUTE, Fortaleza, n" l , fev. 1992.
Pronunciamento de Rosa da Fonseca, então presidcnta do SINTECE, eleita Secretária de Organização do
INDIUTE no Ill Congresso Estadual de Unificação dos Trabalhadores em Educação no Ceará, (Sintece -
rgão de Divulgação do Sindicato Unificado dos Trabalhadores em Educação do Ceará, Ano II - n" 05 -

Jezembro/199 I).
- Gardênia Pereira Balma, em entrevista exclusiva para essa pesquisa, em 10 de agosto de 2004.



179

Tal lógica acabou por determinar a natureza dessa escola e das polincas

educacionais, que sob a gestão Tasso-Naspolini, dá continuidade ao projeto educacional e

de desenvolvimento do Estado, deflagrado desde o início dos Governos das Mudanças, a

despeito das diferenças quanto ao desempenho do projeto, bem como das feições que o

projeto toma ao longo dos governos Tasso-Ciro- Tasso-Tasso.

Para o Sindicato, uma das características da relação entre escola e desenvolvimento,

sob o governo Tasso-Naspolini é o fato de a escola não servir à formação requeri da pelo

próprio desenvolvimento do Estado, puxado pelo modelo de industrialização

implementado, evidenciado pelo não cumprimento da promessa de contratação e de

emprego, fato esse que indica uma contradição do próprio projeto de desenvolvimento e

educacional, sob a perspectiva do estabelecimento da educação enquanto fator de

apacitação da população, conforme o plano de governo.

esse processo, o SINDTUTE atuou na tentativa de estabelecer um debate sobre a

olítica educacional, mas mantendo-se na contra-mão desse processo, no que pese a

postura crítica que adotara em relação à mesma, ao mesmo tempo em que atuou diante de

seus resultados, sobretudo na forma de denúncia e de críticas.

Para o Sindicato, a política educacional foi implantada de forma populista, tendo o

róprio Secretário da Educação, Antenor Naspolini, estado constantemente presente nas

scolas, através de visitas periódicas e forte aparência na mídia, sendo ele mesmo possuidor

'e uma postura populista, ainda que a referida política tenha corroborada para o tratamento

-ião equilibrado e igualitário de todas as escolas, subsidiado por um forte investimento

midiático, via meios de comunicação de massa. Para o Sindicato, a gestão populista de

'aspolini, no entanto, trazia de forma latente a política do "Estado Mínino" principal

significado do regime de colaboração estabelecido na LDB.

Embora a política educacional tenha se proposto a ter a escola como ponto de

artida, o fato é que, para o Sindicato, a referida política educacional não alcançou a escola,

asionando uma grande contradição entre os dados divulgados pelas estatísticas oficiais e

eios de comunicação e a realidade das próprias escolas. Ainda que alguns dados, como

or exemplo, o concemente à universalização do ensino na faixa etária de 7 a 14, possam

er verídicos, ignora-se, por outro lado, os dados concementes à qualidade da educação e ao
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modelo de escola se está implementando, dentre outros pontos básicos de grande

importância para a escola pública.

O SINDTIJTE, em continuidade com a determinação da Direção Geral da

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - eNTE. manteve

permanentemente uma postura crítica frente ao processo de municipalização da educação,

ob a gestão Tasso-Naspolini, que, aproveitando-se da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional - LDB, no que concerne ao regime de colaboração, implementa um

projeto educacional baseado, segundo a ótica do Sindicato, na desresponsabilização social,

restando aos municípios acatar, sem condições estruturais e suficientes para isso, o

recebimento de parcelas dos alunos provenientes da rede estadual, particularmente aqueles

do Ensino Fundamental, corroborando para a precariedade do ensino.

O que houve, para o Sindicato, foi a implementação da "exclusividade" no que

concerne à responsabilidade dos sistemas educacionais, contra a "atuação preferencial",

omo interpretação dos termos da Lei, optando a rede estadual pela não mais

responsabilidade pelo referido nível de ensino, sem que os municípios tivessem as devidas

ondições infra-estruturais para garantir a qualidade da educação no seu respectivo sistema

de ensino.

Para o Sindicato, não é isso o que consta e prevê a LDB. Isso acarretou sérias

onseqüências não só para o próprio Ensino Fundamental, pelas razões acima expostas,

orno sobretudo para a Educação Infantil e o Ensino Médio, neste último caso, excetuando-

se as experiências com os liceus, que constituem insulamentos educacionais, ficando a

margem da cobertura do Fundef

O Fundef, na ótica do sindicato, não contribuiu para aumentar os recursos

educacionais, como se supôs, pois se tratava de um Fundo meramente redistribuitivo,

privilegiando determinado nível educacional em detrimento de outros que ficaram

relegados ao abandono. A despeito de o Fundef ter contribuído em alguns municípios para

um aumento relativo do salário de alguns professores, na realidade o Fundef contribuiu para

que houvesse diferentes situações individuais, corroborando para uma situação de

desresponsabilidade pública e de individualização, no caso do tratamento para com o

próprio professor.
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Entretanto, segundo o Sindicato, o principal problema concernente à situação do

rofessor, sob a gestão Tasso-Naspolini, é a existência continuada do "contrato

emporário", chegando a aproximadamente a 11 mil (Ano de 2004) o número de carências

e professores, nas escolas estaduais e, por essa razão, várias escolas permanecem sem

orofessores de algumas disciplinas, em pleno decorrer do ano letivo 8 O contrato

emporário impossibilita um compromisso mais duradouro e efetivo do professor com a

escola e os alunos, bem como o sucesso na mobilização, funcionando como um processo de

terceirização dentro da educação. Soma-se a isso, a defasagem salarial dos professores que

se acumulou ao longo da gestão Tasso a frente do governo do Estado. Para o sindicato a

ategoria dos professores só acumulou perdas ao longo da gestão Tasso-Naspolini,

destacando-se além da questão salarial, a situação funcional, o entrave quanto à redução da

arga horária, o problema de formação, dentre outros.

Quanto ao modelo de gestão educacional, sob a administração Tasso-Naspolini,

segundo o Sindicato, aquele se notabilizou pela propagada "eleições diretas" para diretores

das escolas que, na ótica do SINDIUTE, não se constituiu numa eleição direta propriamente

ita, mas um "concurso público" (sic) para direção de escola, sendo isso parte do projeto

opulista da referida gestão, processo esse que se fez em meio a muitas contradições e

roprodução de antigas práticas clientelistas. Esse processo possibilitou que pessoas alheias à

ucação ou à comunidade escolar pudessem se candidatar ao cargo de Diretor Escolar. O

~INDIUTE assumiu para si a responsabilidade de fazer a denúncia do referido modelo de

.:;estão educacional, não se tomando membro do Conselho do Fundef, ainda que a eNTE

eJa.

Para o Sindicato, uma grande marca da gestão Naspolini diz respeito à cooperação

ternacional, já que pela suas origens e trajetória profissional e administrativa, oriundo de

rgan ismos internacionais, aproximou o Estado do Ceará a tais organismos, através de

sinaturas de convênios e contratos educacionais, do que resultou a obtenção de

empréstimos, contribuindo para o endividamento do Estado, e a utilização desses recursos

em que fosse para um modelo de projeto educacional e de desenvolvimento

autosustentável.

o problema do contrato temporário ocupou boa parte da imprensa local ao longo do ano de 2004, tendo sido
.enunciado e criticado por várias outras entidades defensoras dos direitos educacionais. abordadas nesse

balho.
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No entanto, no que concerne à qualidade da educação, tal tema perpassa várias

vertentes: a estrutura da escola e a qualidade da formação do professor, adotando o

sindicato uma postura crítica e de denúncia contra a situação de aprendizagem, no que

conceme às condições didático-pedagógicas, a qualificação dos professores, a carência de

espaço fisico adequado, dentre outros exemplos.

O Sindicato reconhece, por outro lado, os avanços obtidos na organização

administrativa da educação, sobretudo quanto à reestruturação da SEDOC, tendo sido nesse

aspecto que as política educacionais mais se destacaram. No entanto, afirma que o mesmo

não acontecera em outros aspectos fundamentais da educação.
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4.1.2 A Associação dos Professores dos Estabelecimentos Oficiais do Ceará -

APEOC.

A Associação dos Professores dos Estabelecimentos Oficiais do Ceará - APEOC

urgiu em 1962, como uma associação representativa dos professores da rede pública do

Estado do Ceará, e até 1986 esteve sob a direção de uma mesma presidência, eleita por uma

representação de seus sócios, nos municípios, mormente denominado de "Delegados". 9 A

partir desta data a escolha da presidência da Associação passa a ser por eleições diretas, e

om a Constituição Federal de 1988, a Entidade se estrutura para se transformar em

sindicato, se auto-denominando Sindicato dos Servidores Públicos Lotados na Secretaria de

Educação e Cultura do Estado e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e Cultura

nos Municípios do Estado do Ceará, com a sigla de fantasia "Sindicato - APEOC".

A atuação da APEOC ao longo de sua história foi marcada pelas lutas

reivindicatórias da categoria dos professores sendo lembradas pelo seu atual vive-

presidente e ouvidor da entidade," as conquistas pela redução da carga horária dos

professores, a aposentadoria especial, a mobilização, sobretudo ao longo dos anos 1980,

uando dos movimentos grevistas espalhados pelo Brasil, tendo o Estado do Ceará

articipado intensamente.

Mas foi somente quando a APEOC se transformou em Sindicato que sua

representatividade adquiriu mais legalidade perante o poder público quando das

negociações, tendo ampliado o horizonte de sua representação, não se limitando mais

somente aos professores, mas englobando os técnicos, especialistas e os servidores da

educação.

A chegada de Tasso Jereissati ao governo do Estado do Ceará, em 1987, redundou

em anos difíceis para o Sindicato, quando das medidas de enxugamento da máquina

dministrativa, tendo sido a categoria dos professores, como já mencionado acima, uma das

ais atingidas, sobretudo quando do corte, em 1998, da ampliação das cargas horárias dos

professores, atingindo com isso mais de 10 mil professores, tendo a então associação

conseguido, na Justiça, a devolução de mais de 6 mil empregos e complementações re-

Presidência. no período, estava a cargo do prof Francisco Teixeira, um dos fundadores da APEOC.
Professor Jaime Alencar, em entrevista exclusiva para esta pesquisa, em 14 de setembro de 2004, tendo
'0 Secretário Geral, Dirigente do Departamento Cultural e Vice-Presidente da Entidade.
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Incorporadas, fato esse que corroborou para o aumento do número de sócios de

aproximadamente 4 para 17 mil associados, somente naquele período. I I

Para o Sindicato, as eleições diretas para diretores de escolas já era uma bandeira

defendida desde os Anos 80, quando das lutas nacionais da categoria, não tendo já a mesma

Intensidade quando da mensagem enviada para a Assembléia Legislativa pelo então

governador Tasso Jereissati, em 1995, causando de certa forma surpresa ao próprio

sindicato.

No entanto, a APEOC coordenou e participou dos debates realizados em todo o

Estado do Ceará, com a participação da Assembléia Legislativa do Estado, sobretudo

através da Comissão de Educação e Cultura da Assembléia, sob a presidência do então

Deputado João Bosco, sendo a época vice-presidente, o deputado A11ur Bruno.

A despeito de o Sindicato apoiar o processo de eleições diretas para os diretores de

escolas, manifestou-se contra as mudanças havidas no referido processo, que transformam

o "mandato" em "período administrativo", ou seja, tornavam o mandato do Diretor de

Escola passível de ser interrompido a critério do governante, a exemplo de um cargo de

confiança do governo, tendo o Sindicato se mobilizado, mas não evitando sua aprovação

pela Assembléia Legislativa.

O Sindicato reconhece que a despeito de as eleições diretas para diretores de escola

representarem um avanço no Estado do Ceará, em muitas escolas foram reproduzidas

práticas contraditórias, sobretudo quando da existência de influências externas, mais

recisamente políticas, interferindo no processo; ameaças e perseguição por parte de

candidatos derrotados; omissão de alguns diretores de escolas quanto a decisões por

motivos políticos-partidários, dentre outros.

O Sindicato reconhece a importância do Fundef para a educação no Estado do

Ceará, destacando o fato de que, com tal Fundo, passou a se ter mais recursos para a

ucação. O Fundef levou os municípios a se verem na necessidade de matricular alunos no

Ensino Fundamental.

Segundo Jaime Alencar, os professores que se encontravam de fato em situação ilegal, como por exemplo,
.orn carga horária acima das 200 horas, constituía a minoria dos professores, não tendo nem procurado o
andicato para sua defesa perante a Justiça. As medidas de enxugamento da máquina administrativa pelo então
govemedor Tasso Jereissati acabou, segundo o vice-presidente da APEOC, por cometer injustiças contra boa
arte dos professores, além do que impossibilitou a continuidade do funcionamento de boa parte das escolas.
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No que concerne à formação de professores, já que um percentual do Fundef se

estina a esse objetivo, o Ouvidor do Sindicato-APEOC afirmou terem os professores sido

beneficiados, sob a gestão Naspolini, sobretudo com a realização do Concurso Único. Com

o Fundef, a noção de "professor leigo" passou a significar, legitimadas pelas resoluções do

Conselho Federal e Estadual de Educação, aquele que não está habilitado para atuar no

-uvel de ensino em que está lotado, quando, no passado, significava o professor que não

. ossuia conhecimentos pedagógicos. Tal resignificação legitimou a utilização de 60 % do

Fundo para habil itação de professores.

A APEOC acompanhou e participou dos acontecimentos Iigados à criação da

Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias de irregularidades quando da

plicação dos recursos do Fundef, nos municípios, justificando que, se, por um lado,

. rosseguem ainda os processos de responsabilidade contra os responsáveis diretos por sua

a aplicação - no caso, prefeitos e secretários municipais de educação -, por outro lado,

..•ma forma de punição foi a que a própria população exerceu, através do sufrágio, não

ssibilitando que, os prefeitos denunciados por improbidade administrativa quanto aos

recursos do Fundef, fossem reeleitos, como foi o caso dos prefeitos dos municípios de

latira, Umirim e Moraújo, contra quem os professores desses municípios, sob a liderança

o Sindicato APEOC, se mobilizaram e impediram o retorno desses governantes para o

cargo de executivo municipal.

.........-
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,2 A Atuação e Avaliação das Organizações Não-Govemamentais

~,1 O Centro de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente do Ceará -

CEDECA,

o Centro de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente do Ceará - CEDEC A se

~.lOe, conforme documentos constituintes, como uma Organização Não-governamental,

m fins lucrativos, fundada em 1994, a partir da articulação de diversas entidades da

iedade civil, movimentos sociais e instituições voltadas para a defesa da criança e do

colescente. O CEDECA atua nas seguintes três esferas principais: jurídica, comunicação e

bilização social, voltadas para a efetivação dos direitos humanos infanto-juvenis.

A despeito de ser uma entidade eminentemente cearense, se articula em nível

ional com outras entidades, inclusive atuando como comitê estadual da Campanha

ional pelo Direito à Educação.

O foco principal de atuação do CEDECA é os direitos da criança e do adolescente,

tabelecidos internacionalmente, dentro dos quais se insere a educação, como um de seus

gramas - Programa "Educação de Qualidade, Faça Valer Esse Direito" -, conforme se

e obter de sua missão, estabelecida em seus estatutos:

Defender os direitos da criança e adolescentes, especialmente quando violados
pela ação ou omissão do poder público, visando o exercício integral e universal
dos direitos humanos. Nossa atuação tem como fundamento os direitos
consagrados na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, na Constituição
Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
(http://www.cedecaceara.org.brlprincipal.htm).

Segundo o coordenador do Programa Educação de Qualidade do CEDECA, 12 um

o característico da atuação dessa entidade, que o difere das demais ONGs, é que o

EDECA não faz atendimento direto e individual à criança, mas intervenção jurídico-social

arrnundo de Neto Brito, em entrevista exclusiva para essa pesquisa, em 10 de agosto de 2004.
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quando da violação do direito da criança e do adolescente, sobretudo pelo Poder Público,

quer por ação quer por omissão, tanto nos níveis municipal, estadual como federal.':'

A partir do foco principal, o CEDEC A estabeleceu para si as seguintes quatro

estratégias: mobilização social, proteção jurídico-social, produção de conhecimentos e

_esenvolvimento institucional, que norteiam as ações da entidade, servindo de áreas de

uação.

A educação constitui um dos programas do CEDECA, ao lado dos seguintes outros

uatros programas: defesa jurídica da criança e adolescentes, combate à exploração do

zaba lho infanto-juvenil, monitoramento do orçamento público e combate à violência sexual

.:ontra crianças e adolescentes.

A pauta educacional entrou para o rol de preocupação do CEDECA exatamente em

nção de um caso de violação dos direitos da criança e do adolescente, quando do

rgimento do CEDECA, ocorrido no município de Caucáia, região metropolitana de

rtaleza, quando ali o governante municipal resolveu suspender um programa de política

educacional que o município tinha com a rede comunitária. 14

Para o CEDECA, subsidiado pela Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do

dolescente - ECA e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, a educação

-- criança e do adolescente é estabelecida como direito, cabendo à parte que infringir esse

_.reito, seja as autoridades competentes (educacionais ou governamentais) ou a própria

.amilia, responder criminalmente pela infração. O CEDECA atua na conscientização,

gilância, intercessão e orientação quanto ao que se deve fazer quando do descumprimento

direito à educação a crianças e adolescentes."

egundo Raimundo Brito, o direito à educação se constitui o segundo maior direito violado pelo poder
.blico, perdendo somente para a violação do direito a moradia, a despeito de todas as políticas educacionais,

como da intensificação do debate educacional os últimos anos.

raiava-se de um programa envolvendo a rede comunitária, que alcançava em torno de 12 mil crianças, em
__ o poder municipal pagava um valor per capita por aluno. Com a suspensão do programa essas crianças
.aram tara da escola.
":m abril de 2001, o CEDECA propôs uma ação civil pública em face do Município de Fortaleza, alegando
lação do direito fundamental à educação e falta de prioridade para com a oferta da educação, nos seguintes

~IOS principais, servindo de referência quanto à forma de atuação do CEDECA: falta de vagas em diversas
olas nos bairros de Fortaleza, conrrataçõcs temporárias de professores em detrimento das contratações, via

ncurso público, atrasos no início das aulas, ausência de esclarecimentos e informações aos pais, não
ealização da chamada escolar e anexação (espaços físicos separados da escola, embora que sob sua
cministração, mas sem iguais condições de adequação aos padrões mínimos escolares), que fere o princípio
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o que concerne, ainda, à educação três são os pontos fundamentais de defesa do

ireito à educação: Direito à educação pública, Direito à educação gratuita e direito à

educação democrática.

O direito à educação pública supõe a responsabilidade da União, estados e

unicípios em ofertar, na rede regular de ensino, vagas a todos os brasi leiros, incluindo os

rtadores de necessidades especiais e superdotados, conforme estabelecido em lei,

consideradas as diferentes responsabilidades quanto aos sistemas de educação, sobretudo a

cartir de 1996, com a promulgação da atual LDB.

O direito à educação gratuita inclui também o não pagamento de taxas, fardamento,

":laterial didático-escolar, transporte perto de casa, alimentação e assistência à saúde na rede

cublica de ensino, conforme o ECA, tornando-se passível de petição pública as autoridades

e descumprirem o estabelecido.

O direito à educação democrática refere-se ao princípio da participação, incluindo

ão somente a escolha dos dirigentes escolares, que nas escolas estaduais se faz via eleição

Diretor, sendo os demais membros do Núcleo Gestor escolhidos mediante avaliação

escrita, conforme Lei n? 12.86], como também dos conselhos escolares, grêmios estudantis

_ outras possibilidades como por exemplo as associações de pais, sindicatos de professores,

zentre outras, que o CEDECA não somente exerce uma vigilância, acata denúncias, efetiva

__tições jurídicas, mas também orienta quanto ao que se deve fazer em caso de violação.

Para o CEDECA a política educacional do Estado do Ceará sob a gestão Tasso-

aspolini se situa dentro do marco das políticas internacionais, de caráter neoliberal, tendo

do o Secretário de Educação, Antenor Naspolini, uma expressão dessa política. A

iciativa do Estado do Ceará no que concerne à implementação da transferência de

trículas concernentes à Educação Infantil e Ensino Fundamental para os municípios, em

095, que antecede à própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da forma como foi

plementada evidenciou tratar-se muito mais de um processo de "desresponsabilização

ial" do governo e de desmonte do sistema estadual de educação do que mesmo de

peração dos sistemas educacionais, com drásticas conseqüências para a educação,

_ oroxirnidade da escola à residência do aluno, ao final da qual solicita uma série de medidas para a reversão
situação descrita acima.
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sobretudo no que conceme o problema da matrícula, como se pode observar da série de

ontecimentos no período, envolvendo o setor jurídico e a imprensa. 16

A continuidade do sistema de Tele-Ensinol7 ao longo da política educacional do

tado constitui outro agravante, tendo em vista corroborar para os baixos índices

ualitativos da educação, dado a comprovada precariedade das condições de aprendizagem,

amda que o referido método tenha sofrido algumas modificações no sentido de reverter tais

orecariedades."

o CEDECA critica a ausência de democratização quanto às decisões de políticas

educacionais, sob a gestão Tasso-Naspolini, alegando a centralidade e verticalidade das

esmas, ainda que o CEDECA tenha, ao longo dos últimos anos, conquistado alguns

espaços de participação a ponto de, hoje, ser algumas vezes lembrado pelo poder público

estadual e pela própria sociedade, quando o assunto é educação. Tal fato contraria o próprio

__scurso do então Secretário de Educação, Antenor Naspolini, que tantas vezes mencionou

modelo de participação com uma marca de sua gestão.

Para o CEDECA a política de universal ização , fundamentado nas políticas

ionais, favoreceu a um aligeiramento do ensino, não se traduzindo em mudanças nos

ficientes de qualidade, do que se pode observar da implementação dos Ciclos de

-cprendizagem; da falta de equipamentos pedagógicos; de uma formação adequada dos

ofessores; ausência de bibliotecas nas escolas, com profissionais capacitados, dentre

':>araRaimundo Brito, uma implicação direta dessas políticas foi a exclusão de aproximadamente 12 mil
ças, filhos de trabalhadores, da escola pública no Município de Fortaleza, onde a situação foi

erenciada e mais agravante em relação a do interior do Estado, tendo em vista a impossibilidade do
icípio de arcar com tamanha responsabilidade. Segundo notícia divulgada em O Povo, foi necessária uma

:.10 Civil Pública por parte do CEDECA no Juizado da Infância e da Juventude, em 1997, contra o Estado e
:.lunicípio de Fortaleza pelo fato de 2.049 crianças terem ficado sem matricula nos bairros de Pirambu,

'iluz, Jardim Iracema, Genibaú, Barra do Ceará e Parque Santa Maria, grande parte desse número
rrente do impasse gerado entre Estado e Município, decorrente do problema da responsabilização social
educação, durante o processo de municipalização anterior ao Fundef (O Povo, 14 de março de 1997) .

•••••• "5 depois, o Diário do Nordeste divulga o pedido de prisão para o Secretário de Educação, Antenor
.ilini c o Secretário de Desenvolvimento Social do Município, Abncr Cavalcanti Brasil, requerido pelo

~ECI\. ao Juiz da Primeira Vara da Infância e da Juventude, em função do descumprimento da decisão
ial que obrigou Estado e Município a matricularem 2. I 14 crianças que ficaram sem escola naqueles
os por falta de vagas. (Diário do Nordeste, 13 de maio de 1997)

.•etodo de ensino televisivo criado no governo Ciro Gomes, que sofreu fortes críticas dos setores ligados à
educacional.
mente o município de Fortaleza não adotou o referido sistema. No entanto, o número de alunos em faixa
a correspondente ao Tele-Ensino (de 5" a 88 séria do ensino fundamental) era de aproximadamente um
, sendo a grande maioria, até então, pertencente à rede estadual, e, segundo Raimundo Brito, prejudicada

termos de qualidade do ensino.
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outros aspectos. Tal processo, portanto, se deu em detrimento, tanto da qualidade, como de

outros níveis de ensino, tendo em vista a preferência de forma exclusiva pelo Ensino

Fundamental.

Tratou-se, na realidade, muito mais de um processo de massificação do que mesmo

de universalização, no sentido em que o direito à educação pressupõe o acesso à educação

om qualidade. O fato de 97% das crianças no ensino fundamental estarem matriculadas,

onfonne discurso e dados governamentais, não implica em aceitar que tais crianças estão,

de fato, na escola, persistindo um número muito grande de alunos desistentes, ainda que

esse número tivesse diminuído nos últimos anos, ou de que as crianças que permanecem

estejam de fato aprendendo.

Quanto à municipalização, o CEDECA avalia que o Estado do Ceará antecipou tal

processo, mas que este se deu muito mais no interior do Estado do que na Capital,

Fortaleza, onde se localiza um terço da demanda do ensino fundamental no Estado. Além

do fator quantitativo a vertente política foi outro fator que corroborou para que o processo

de municipalização na capital fosse difícultoso. Até 1988 não havia qualquer diálogo

político em matéria educacional entre Estado e Município. Somente a partir de 1998,

quando do pacto selado entre o prefeito Jurassi Magalhães e o governador Tasso Jereissati,

mediado pelo então ministro Paulo Renato de Souza, o processo foi mais favorecido, ainda

que, hoje, o mesmo não seja consolidado. O CEDECA defende uma rede única para o

Estado e a capital, ao invés do modelo de municipalização como adotado sob a política

Tasso-Naspolini. 19

No que conceme à gestão educacional, o CEDECA reconhece alguns avanços

obtidos pela política educacional Tasso-Naspolini, chegando a ser parcialmente

mplementada, no âmbito da própria escola e da comunidade escolar. No entanto, exerce

ortes críticas quanto à elaboração dessa política, no âmbito da SEDUC, que a gestou de

om1a centralizada, no interior dos seus próprios quadros técnicos, sem a devida abertura

ara que a sociedade civil participasse da mesma, senão para homologá-Ia .

•9 Em entrevista recente, publicada em O Povo, quando do problema que envolve o repasse de creches da
cretaria de Ação Social do Estado aos municípios, sob a gestão do atual governador do Estado do Ceará,

.ucio Alcânrara. o coordenador do Programa Educação de Qualidade do CEDECA qualifica de

.rresponsável" a "desobrigação social do Estado, quando do avanço do processo de municipalização,
firmando que tal processo tem sido, nesse Estado, implementado de forma unilateral, sem qualquer diálogo
m os municípios. (O Povo, 4 de 12 de 2004)
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o CEDECA exerce fortes críticas à política de financiamento educacional

rasileiro, que tem no Fundef a expressão principal do modelo. A própria existência do

Fundef, como um fundo para um determinado nível educacional, apenas, fere o princípio da

educação como direito, ao segregar os demais níveis. A aprovação do Fundeb, ora

tramitando no Congresso Nacional, somente perpetuará a mesma filosofia do Fundef. A

despeito de o Fundeb estender o financiamento aos demais níveis educacionais (educação

infantil e ensino médio), não contemplados pelo Fundef, não está sendo previsto o aumento

de recursos, mas apenas sua redistribuição, o que impossibilitará a melhoria da qualidade

do ensino a partir de demandas efetivas.

Para o CEDECA, partindo-se do fato de que a qualidade educacional não se limita

somente ao acesso, tendo sido, essa, a ênfase sob a gestão Tasso-Naspolini, conclui-se que,

segundo dados do próprio SAEB concernente à avaliação da educação no Estado do Ceará,

esta encontra-se ainda sob precárias condições, contradizendo toda a política educacional

ao longo desse período. 20 Contribui também para a precariedade da educação no Estado do

Ceará a ausência de bibliotecas, equipamentos e instrumentos didáticos nas escolas, além

da ainda baixa qualificação dos professores que, a despeito de terem sido intensificadas as

oportunidades de formação, tal categoria ainda permanece despreparada para enfrentar os

desafios sobretudo da aprendizagem, sendo portadora de uma baixa estima no que concerne

a sua identificação como professor.

Para o CEDECA o atual quadro da educação do Estado do Ceará, no âmbito da

escola propriamente dita, é de precariedade, tendo sido agravado como se pode auferir da

situação da própria infra-estrutura, do que serve como exemplo os seguintes fatos: corte das

linhas telefônicas por falta de pagamento, inoperância dos recursos de multimeios, de

comunicação e didáticos, como a internet; não recebimento do vale transporte dos

professores; austeridade quanto aos gastos de manutenção da escola, em geral; desmonte e

oncentração nos CREDEs, legitimação do modelo de contratação temporária para

professor, carência de professores em várias escolas, em pleno semestre, a política de

anexos, e bem recentemente, o "reordenamento de escolas, dentre outros pontos que

.J Sobre a avaliação educacional no Ceará pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB
I~JJCarCIll()S um capítulo no final desse trabalho, apresentando os resultados concernentes a esse Estado, de
.orma comparada
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apontam para a existência de uma crise educacional no Estado do Ceará, sob a nova gestão

,-,llcio-Sofia.21

-, O CEDECA tem mantido constante vigilância e crítica quanto as medidas recentes de reordenamento da,
Ias no Estado implementados sob a gestão Lúcio-Sofia, alegando tal medida infligir direitos educacional.

mo os concementes ao acesso a escola perto de casa, bem como a ampliação do número de vagas,
rejudicada com o fechamento de algumas escolas por tais medidas.
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4.2.2 A Comissão de Defesa pelo Direito à Educação.

A Comissão de Defesa pelo Direito à Educação é uma das entidades representativas

da sociedade civil organizada que integra a luta em prol da educação, destacando-se, quanto

ao seu alvo estratégico dois aspectos principais: primeiro, a defesa do acesso à educação,

como um "direito público subjetivo" a partir do que estabeleceu a Constituição da

República Federativa do Brasil (art. 208, inc. Vil, P. 1°), e, segundo, a defesa da qualidade

da aprendizagem, que consiste num segundo momento.v'

A Comissão teve sua origem ligada predominantemente ao ambiente acadêmico-

universitário, articulando-se com diversas outras entidades da sociedade civil de defesa da

educação, como sindicatos, ONGs, órgãos governamentais e parlamentares, ligados à

educação 23

A Comissão compreende a educação como arena do conflito mais amplo que opõe

forças antagônicas, sendo uma, o próprio Estado e suas políticas públicas norteadas pelos

princípios liberalizantes que comandam a agenda educacional e de desenvolvimento, em

ruvel mundial, e, a outra, os movimentos da sociedade civil organizada que funcionam

omo contrapartida às investidas liberais, atuando em defesa da escola pública e de

qualidade para as classes trabalhadoras.

A atuação da Comissão compreende prioritariamente o Município de Fortaleza,

onde ela se originou, em 1997, inicialmente com o nome de "Comissão Interinstitucional de

cornpanhamento da Matrícula na Rede Pública de Fortaleza", posteriormente como

"Comissão lnterinstitucional de Defesa do Direito à Educação de Qualidade Social" e,

agora, com o presente nome, tendo realizado várias pesquisas e denúncias sobre a situação

das escolas na referida rede educacional.

A pesquisa tem sido sempre um instrumento político de atuação da Comissão,

através da qual esta legitima as denúncias que tem feito de violação dos direitos à educação,

:1 Comissão de Defesa do Direito à Educação. Relatório 2003: Aprender Direito é um Direito. Definindo
insurnos, construindo indicadores e aferindo a qualidade das escolas públicas na cidade de Fortaleza -
Relatório de Pesquisa, pago 5. •
::3 Compõem a Comissão de Defesa pelo Direito à Educação as seguintes entidades: Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, Centro de Defesa da Criança e do

dolescente do Ceará - CEDECA, conselhos tutelares, Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente -
SOMA. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado do Ceará -- SINDIUTE, Sindicato
,\PH)C. Central Única dos Trabalhadores - CUT, Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará
- UFC. Centro de Educação da UECE e assessorias dos deputados estaduais Artur Bruno e Luiziane Lins.
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quando da precariedade da situação das escolas públicas, sobretudo no município de

Fortaleza. A partir dos relatórios anuais de pesquisas realizadas pôde a Comissão

formalizar denúncias perante fóruns públicoa"

Em uma das pesquisas, que subsidiou a denúncia que a Comissão encaminhou para

o Conselho de Educação do Ceará, em abril de 2001, constatou-se, 'segundo o relatório de

visitas às escolas públicas da rede, a precariedade das condições educacionais nas escolas

de Fortaleza, destacando-se:

A falta de espaços nas classes, a premência de carteiras escolares, bem como de
materiais pedagógicos, a iluminação inadequada e a ventilação insatisfatória das
salas de aula, a precariedade das instalações sanitárias, a inexistência de
bibliotecas e a carência de profissionais de educação, além de um grande número
d -' I 2Se contrataçoes irregu ares.

o Relatório de 2003 constitui o mais recente documento da Comissão, fruto de uma

nova e mais apurada pesquisa realizada junto às escolas da rede municipal de Fortaleza,

servindo de referência à atuação e avaliação da referida entidade quanto à política

educacional do Ceará, considerando-se que a análise da rede municipal de Fortaleza, no que

pese o tema da universalização, municipalização, financiamento educacional, qualidade,

dentre outros constitui uma situação sui generes, em função de vários fatores, dentre estes,

os imbróglios políticos entre os governos estadual e municipal, o problema da relação entre

os sistemas de ensino e a definição de responsabilidades. 26

:4 Foram as seguintes as pesquisas realizadas, suas tônicas temáticas, conforme constam nos respectivos
Relatórios Anuais": Relatório 2001, apresentando denúncias às precariedades dos "anexos" às escolas

atrimoniais municipais; Relatório 2002, constatando a existência de anexos lambem em escolas públicas
staduais, e Relatório 2003, sobre a questão da qualidade. As denúncias de que tais pesquisas serviam como
ase tiveram como importantes espaços de efetivação audiências públicas realizada na Assembléia Legislativa
o Estado do Ceará, bem como as apresentadas ao Conselho de Educação do Ceará - CEC.

:' As denúncias concementes a 200 1 foram acatadas pelo Conselho de Educação do Ceará, que ao visitar as
scolas para averiguação, constatou o conteúdo das denúncias, auferindo outros dados de precariedade da
tuação das escolas, do que resultou um pacto de cooperação mediado pelo CEC, entre os govemos estadual
municipal de Fortaleza para a superação dos "anexos", embora que sem maiores modificações do respectivo

quadro educacional. O Parecer do Conselho de Educação do Ceará, através da Câmara de Educação Básica,
que apreciou as denúncias do Relatório da Comissão foi o de N° 04612002.
zs A pesquisa foi coordenada pelos professores Idevaldo da Silva Bodião e Inês Cristina de Meio Mamede,
ambos da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará; Marcflia Chagas Barreto e Maria
Margarete Sampaio de Carvalho Braga, ambas do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará, e
contou com a colaboração de alunos bolsistas.
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A pesquisa objetivou metodologicamente averiguar a situação das escolas da rede

publica na cidade de Fortaleza, nos seguintes pontos principais: I - instalações e

equipamentos; II - materiais pedagógicos e de apoio; 1II - programas suplementares

decorrentes do art. 208, inc. VII da CF/1988; IV práticas curriculares; V -

profissionalização das funções próprias do espaço escolar; VI - gestão escolar e VII -

inanciarnento, em todos estes constando dados de precarização das escolas visitadas, como

onsta das considerações finais do referido relatório:

Uma olhada sobre os dados apresentados neste relatório permite entrever que a
precariedade parece ser o traço mais comum no conjunto de escolas visitadas,
sejam elas municipais ou estaduais. Tudo se mostrara mal instalado, mal
equipado e mal cuidado em muitas escolas. As relações profissionais se
esgarçavam tanto quanto as perspectivas de práticas realmente democráticas. Do
muro para dentro, e às vezes no entorno, a precariedade dava o tom. Embora a
amostra estudada não pretenda representar o universo das escolas públicas de
Fortaleza, há fortes indícios de que, infelizmente, as características aqui
apontadas eram, e ainda são, mais comuns do que se deseja que fossem. Havia
traços de violência semelhantes àqueles denunciados em matérias jomalísticas, e
os gestores não pareciam efetivamente sensibilizados para o fato; havia muros
danificados, além de faltarem porteiros e vigias. Por sua vez, no âmbito das
administrações centrais, não parecia haver sintonia entre as ações das secretarias
que poderiam intervir no tema, como a Secretaria de Segurança Pública, por
exemplo. Buracos nos pisos dos pátios, nas paredes dos prédios e nos muros das
escolas, portões e corredores estreitos eram comuns, no período da investigação.
Havia poucas escolas com jardins ou quaisquer outros ambientes acolhedores.
Praticamente, nenhuma escola mostrou estar preocupada com a viabilização dos
acessos aos portadores de necessidades especiais. A água disponível, em muitos
casos, tinha qualidade duvidosa e, por vezes, a quantidade dos bebedouros se
mostrou insuficiente. Não havia quadras esportivas em muitas escolas e, quando
havia, faltavam equipamentos básicos; os parques infantis eram raros e mal
providos, mesmo nas escolas com classes de Educação Infantil ou das séries
iniciais do Ensino Fundamental. As salas de aula, em muitos casos, eram
pequenas, muito mal ventiladas e não havia carteiras adequadas para todos. Os
banheiros eram mal equipados, sujos, mal ventilados e mal cheirosos. As
bibliotecas, poucas, pequenas e com sofrível acervo; as salas de leitura eram
raríssimas e mais limitadas. As salas de informática eram poucas, com parcos
equipamentos, muitos dos quais não funcionavam. A lógica da "junção de tudo
num espaço só", não conseguia apagar as marcas do imp.roviso das chamadas
"salas de multimeios". Além de exíguas, as cozinhas apresentavam fortes traços
da degradação nos equipamentos e utensílios. Diretores, coordenadores e
funcionários das secretarias tinham, muitas vezes, que dividir o mesmo espaço
físico para poderem trabalhar. Se muitas escolas não tinham, sequer, como
reproduzir textos, o que se dirá sobre acessos à rede mundial de computadores,
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via Internet? As possibilidades de usos combinados de aparelhos de som,
televisões e vídeo cassetes não eram constantes nos estabelecimentos visitados;
muito ao contrário. Se a maior parte dos entrevistados disse receber os itens
essenciais dos materiais de consumo, por outro lado, praticamente todos
reafirmaram que isso não ocorria com regularidade, nem em quantidade
suficiente para seus usos. Em metade das escolas, nem os livros do Programa
Nacional do Livro Didático haviam chegado a tempo, e em quantidade para
todos, no ano letivo de 2003. Orientação nutricional, para a composição do
cardápio da merenda escolar era, quando muito, uma formalidade explicitada nos
papéis, uma vez que, no cotidiano das escolas, ele era construído a partir do que
havia no estoque, mesclado com o gosto culinário das "merendeiras", que não
tinham formação adequada para tal. No geral, não faltavam professores, no
entanto, muito dos "professores" não tinham habilitação legal nas disciplinas em
que lecionavam e grande parte dos docentes era mantida sob contratos
temporários, com todas as suas negativas decorrências para o processo
pedagógico. A classificação "professor em readaptação de função", por sua vez,
supria a falta de funcionários, para tarefas que deveriam ser exercidas por
profissionais específicos, com é o caso da(o)s bibliotecária(o)s, por exemplo.
Quando havia mecanismos de democratização da gestão escolar, seus
funcionamentos continuavam trazendo os antigos vícios da centralização. No
caso dos "anexos", a situação era ainda mais alarmante, já que não tinham

I ia de funci 27qua quer autonomia e nClOnamento.-

Ao avaliar a política educacional do Estado do Ceará, fato esse que não se pode

separar radicalmente as situações das redes municipal e estadual, em função do regime de

olaboração previsto em lei, a Comissão exerceu duras críticas à mesma, ainda que a

esquisa tenha mostrado dados menos agravantes quando referentes às escolas públicas

estaduais.

Se por um lado a precocidade da transferência de responsabilidade do Estado para o

lunicípio, no exemplo do Estado do Ceará, foi feito sob um modelo de

desresponsabilização social - "mostrando uma faceta bastante perversa, no que diz respeito

~ elevação do padrão de qualidade da escola pública de Fortaleza", em função do

fechamento de escolas estaduais, não tendo sido automático o recebimento do igual número

ce alunos nas escolas municipais, conforme dados levantados pela Comissão, gerando

rda de matriculas e precarização - o fato é que o município (no' caso, o de Fortaleza,

Comissão de Defesa do Direito à Educação. Relatório 2003: Aprender Direito é um Direito. Definindo
.umos, construindo indicadores e aferindo a qualidade das escolas públicas na cidade de Fortaleza -

elatório de Pesquisa.
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'oco de atuação de interesse da Comissão, responsável por aproximadamente um terço das

matriculas no ensino fundamental no Estado do Ceará) não está isento de responsabilidade,

tendo em vista a falta de prioridade educacional demonstrado pelo poder municipal, quando

os investimentos e devidos cuidados para esse setor.

Ameaçada pela perspectiva da expansão de matrícula no ensino médio, a rede
estadual tem promovido uma transferência aligeirada de matrícula da Educação
Infantil e Ensino Fundamental, em ordens de grandeza que a municipalidade não
tem absorvido, em condições aceitáveis. Em 1996 e 1997, por exemplo, às
vésperas da implantação do Fundef, a Secretaria de Educação Básica do Ceará
fechou suas classes de Pré-Escola, desobrigando-se cerca de 20 mil matrículas,
somente na cidade de Fortaleza. Com relação ao Ensino Fundamental, os dados
do Censo Escolar do MEC permitem afirmar que, entre 1999 e 2001, as escolas
municipais de Fortaleza haviam computado um aumento de 43 mil novas
matrículas, enquanto a rede estadual, no mesmo período, apresentava, somente na
Capital, uma diminuição da ordem de 20 mil matrículas, para a mesma etapa da
educação básica. 28

A referida crítica recai igualmente para o Poder Executivo tendo em vista o

cumprimento do que é previsto em lei, quando da função redistributiva e supletiva de

=esponsabilidade da União, a fim de garantir que o regime de colaboração não se faça sem

rrejuízo da universalização do acesso à educação e da garantia de qualidade, através,

bretudo da assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios.

gundo a Comissão, a execução do modelo de participação da União corroborou para que

pol ítica de financiamento educacional do país, no seu todo, não aportasse os devidos

ecursos para quem mais necessitasse, em função do número de matrícula e da

.oncentração de responsabilidade, como se depreende do abaixo citado:

o Poder Executivo Federal aumenta sucessivamente os percentuais de
arrecadação, sem que isso signifique aumentos proporcionais nos recursos
destinados à educação, através de mecanismos como, por exemplo, a criação de
"contribuições", no lugar de impostos e a Desvinculação de Receitas da União -
DRU. (.. )
Outro aspecto em que o MEC se exime de exercer o papel equalizador e supletivo
é na correção dos valores dos mínimos anuais a serem pagos por matrícula do
Ensino Fundamental associada ao Fundef Entidades da sociedade civil,

dem, pago 44
dem, pág. 47.
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organizadas na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, estimam que essa
desobrigação, desde 1998, início de vigência da lei, tenha acumulado uma dívida
de mais de 12 bilhões de reais29
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4.3 A Atuação e Avaliação dos Órgãos Legislativos

4.3.1 A CPI do Fundef

A Assembléia Legislativa do Estado do Ceará se notabilizou ao longo do ano de

1999. em nível nacional, por instituir, de forma inédita, uma Comissão Parlamentar de

Inquérito, proposta pelo deputado Artur Bruno, com o objetivo de apurar denúncias de

desvios de verbas quando da aplicação dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, em

vários dos municípios cearenses" Os trabalhos da CPI do Fundef, como ficou conhecida a

referida Comissão, foram concluídos em 31 de dezembro de 1999, sendo realizados ao

longo de 8 meses."

Em suma, foram as seguintes as irregularidades denunciadas pela referida CPI,

ncontradas nos municípios mencionados, separado ou conjuntamente, conforme letra do

próprio Relatório:

Não prestaram contas regularmente junto às Câmaras Municipais ou junto ao
TCM; não aplicaram o percentual mínimo de 60 % dos recursos do Fundef
destinado à remuneração dos profissionais do magistério; desviaram verbas em

Foram os seguintes os membros titulares da CPI do Fundef, seus respectivos partidos e cargos junto à

~umissão Paulo Linhares rPSDB), Presidente; Pastor Heriberto (PMDB), Vice-Presidente; Artur Bruno (PT),
elator; Francini Guedes (PSDB); Manoel Veras, PSDB, Femando Hugo (PSDB), Acilon Gonçalves (PDT);
Iauro Filho (PPS) e Carlos Cruz (PFL).

egundo o Relatório Final da CPI do Fundef, de um total de 184 municípios cearenses, 108 foram
.ienunciados. Dos 108 denunciados, apenas em 21 não foram encontrados irregularidades. Foram os seguintes
~municípios denunciados que neles foram encontradas alguma forma de irregularidade, estabelecendo a CPI

_~ Fundef as seguintes categorias de irregularidades: 1. Municípios passíveis de intervenção: Cascavel,
aucáia, Itatira, Moraújo, Pacajus, Paracuru, Parambu, Quiterianópolis, Salitre e Solonópole; 2. Municípios
m irregularidades graves: Canindé, Cariús, Cruz, Guaraciaba do Norte, Ibaretama, Ipu, Itarema, Morada

.ova, Reriutaba, Russas e Santa Quitéria; 3. Municípios com irregularidades não graves e/ou atecnias:
ântaras, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, Aracati, Aracoiaba, Ararendá, Aratuba, Baixio, Banabuiú,

.:..!lTeira,Bano, Bela Cruz, Boa Viagem, Camocim, Campos Sales, Cariré, Catunda, Cedro, Choro, Crateús.
rerê, Eusébio, Fortaleza, Fortim, Frecheirinha, Granja, Hidrolândia, Horizonte, Iço, Itaitinga, Jaguaretama,
azeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Madalena, Maracanaú, Mauriti, Meruoca, Milha, Miraíma,
íombaça, Monselhor Tabosa, Morrinhos, Nova Russas, Novo Oriente, Pacaruba,: Pacoti, Pacujá, Palhano,
aramoti, Pindoretama, Potengi, Potiretama, Quixadá, Saboeiro, Santana do Cariri, São Luis do Curu,

ador Sá, Tamboril, Tejuçuoca, Trairí, Tururu, Ubajara, Umirim, Uruburetarna; 4. Municípios nos quais a
I não constatou irregularidade: Baturité, Chaval, Crato, Forquilha, Icapuí, Independência, Ipaumirim,
eiras, Iracema, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Jaguaribara, Jaguaruana, Missão Velha, Pentecoste,

uixeramobim, São Benedito, Senador Pompeu, Tianguá e Várzea Alegre. (CPI do Fundef: Vitória da
iedade/Comissão Parlamentar de Inquérito - Fortaleza: Edições TNESP, 2001,2' Edição)
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cursos ora inexistentes, ora não reconhecidos pelo Conselho de Educação; não
realizaram licitações quando da contratação de assessorias e de transporte escolar;
superfaturaram na construção de salas de aula e escolas e utilizaram materiais de
péssima categoria; atrasaram o pagamento de professores; patrocinaram farra de
compras com despesas não previstas na LDB, incorrendo em descontrole contábil
e financeiro dos recursos do Fundef, com assinatura de cheques em branco;
superfaturamento em desapropriação de imóveis (pagos com recursos destinado à
educação); gastos com bandas de música, buffets, compras de automóveis,
aluguéis de carros e caminhões por valores superiores ao seu valor de compra,
etc.32

Para o Relatório, as irregularidades acima cometidas incorrem em infrações contra a

Constituição Federal do Brasil, Constituição Estadual, LDB e Lei do Fundef (Lei n'' 9.424,

de 24 de dezembro de 1996) no seu todo ou em alguns de seus artigos, cabendo à CPI do

Fundef o encaminhamento do referido relatório à Procuradoria Geral da Justiça, a quem

cabe a continuidade no que concerne às devidas providências jurídicas contra os

responsáveis, com a devida solicitação de punição dos culpados.

Entretanto, as implicações do Relatório Final da CPI do Fundef foram sentidas em

nível estadual e nacional, não somente no que concerne à responsabilização dos culpados,

através de processo legal pelo desvio de recursos e improbidade administrativa, o que

transcende à competência da referida Comissão, e dos objetivos desta pesquisa, mas em

termos do que ela significa para a avaliação da política pública educacional, como se pode

deduzir do acompanhamento e interesse por parte do Ministério da Educação que visitou,

por mais de uma vez, o Estado do Ceará, através de representantes constituídos, para

onhecer a experiência cearense com os trabalhos da referida CPI, e também do que

podemos inferir do exposto abaixo:

Afinal, foi a partir dele (do Relatorio - grifo nosso) que as câmaras municipais
passaram a olhar com mais rigor as prestações de contas do Executivo, que os
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundef começaram a
funcionar efetivamente nos Municípios, os salários dos professores foram
regularizados e pagos em dia, o Conselho de Educação do Ceará apressou-se em
editar Resolução regulamentando o funcionamento de cursos de capacitação e
habilitação e o Tribunal de Contas dos Municípios - órgão 'fiscalizador por
excelência - tomou-se muito mais ativo, e que a Secretaria de Educação Básica

: CJ>Ido Fundcf' Vitória da Sociedade/Comissão Parlamentar de Inquérito - Fortaleza: Edições TNESP,
2otll, 2:1 I ídiçào, pág 69.
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do Estado - SEDUC investiu no aprimoramento dos seus cursos de habilitação. 33

Isso não significa que o referido Relatório não seja passível de crítica, como de fato

também o foi. Uma das críticas que se fez ao Relatório, por exemplo, reside na distinção

que ele faz entre diferentes tipos de irregularidades, notadamente entre graves e não graves,

já que qualquer uso indevido de recursos, independentemente de onde e quanto fOI

aplicado, se constituir em improbidade administrativa, com conseqüência direta na

qualidade da educação. Assim, apenas 10 municípios foram mencionados quando da

solicitação para acolhimento de denúncia por parte da Procuradoria Geral 34

Os municípios acima denunciados perversamente usurparam da população o
acesso à educação e desvirtuaram uma das metas mais relevantes do atual
governo federal, que é a valorização do magistério e a garantia do efetivo ensino
fundamental a todo brasileiro."

O Relatório representou um momento especial quando da avaliação da política

pública educacional no Estado do Ceará, e da própria política educacional brasileira, como

por exemplo, ao suscitar questões concernentes à própria matéria educacional, como é o

caso da qualidade da educação. O Relatório reconhece contradições na implementação do

Fundef quanto à qualidade de ensino:

Como os recursos do fundo são redistribuídos de acordo com o número de
estudantes matriculados no ensino fundamental, muitos prefeitos apenas têm
buscado ampliar as redes municipais em detrimento da qualidade de ensino. Este
é um outro problema na gestão do Fundef. 36

O Relatório igualmente reconhece que o Fundef não aumentou o volume de

recursos para a educação, sem que isso invalide sua importância, já que contribuiu para

3 CPI do Fundef: Vitória da Sociedade/Comissão Parlamentar de Inquérito - Fortaleza: Edições INESP,
_00 I. 2a Edição, p. 63.

Foram eles: Cascavel, Caucáia, Itatira, Moraújo, Pacajus, Paracuru, Parambu, Quiterianópoles, Salitre e
iolonópole.
~ CPI do Fundef Vitória da Sociedade/Comissão Parlamentar de Inquérito - Fortaleza: Edições INESP,

_001,2' Edição, p. 8
., Depoimento do então Presidente da Assembléia Legislativa do Ceará, Deputado Welington Landim,
contido no Relatório.
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"distribuir melhor os investimentos oriundos de impostos para Estados e municípios menos

quinhoados com verbas educacionais", tendo sido isso seu principal mérito.

Outra avaliação que o Relatório faz da educação no Ceará é a sua positividade

quanto à universalização do Ensino Fundamental, sendo isso um fato, em termos do

quantitativo de matrícula, como também a diminuição do número' de professores leigos,

uja formação poderia ser obtida com um percentual do Fundef, o que, ao mesmo tempo,

também acabou por acarretar a multiplicação de cursos de formação docente de duvidosa

qualidade por instituições de ensino suspeitas de terem sido beneficiadas com o

recebimento de recursos oriundos desse Fundo, sob condições de malversação e desvios de

recursos quando de sua aplicação, repassados na forma de convênios.i

Em síntese, a CPI do Fundef acabou por proceder uma avaliação dos recursos

oriundos desse Fundo, proporcionando elementos para uma avaliação também da qualidade

do ensino, da formação do magistério, bem como dos interesses subjacentes à

universalização do ensino, no período abordado.

4.3.2 A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembléia Legislativa

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembléia Legislativa, formada

por 7 deputados titulares e 7 suplentes", tem como atribuição, segundo seu atual

presidente, Deputado Artur Bruno, debater a política de educação do governo do Estado do

Ceará, fiscalizar a administração dos recursos públicos direcionados ao setor educacional,

constituindo-se um espaço procurado pela comunidade para mediar suas reivindicações

perante o governo do Estado no que concerne a problemas educacionais/"

37 A CPI do Fundef atuou também solicitando a quebra de sigilo bancário de várias dessas instituições de
ensino, bem como de alguns de seus diretores e demais pessoas envolvidas, o que foi decretado pelo MM.
Juiz de Direito da 93 Vara Criminal. Foram as seguintes essas instituições: Associação de Ensino Superior de
Fortaleza - AESF, União Cearense das Associações de Ensino Superior - UNICE, Instituto de
Apcrfciçcamcnto do Magistério - IAM, Fundação Escola de Gestão Pública - FUGESP, Consultoria e
Treinamento S/C e Instituto Educare S/C Ltda.
'8 São os seguintes os deputados titulares e suplentes, respectivamente, seus referidos partidos e cargos: Artur
Bruno, PT, Presidente. (suplente: Luizianne Lins, PT); Agenor Neto, PSDB: Vice-Presidente, (suplente.
Meire Costa Lima, PSDB); Tânia Gurgel, PSDB, (suplente: Adahil Barreto, PSDB); Pedro Uchoa, PMDB,
(suplente: Ana Paulo Cruz, PFL); Francisco Caminha, PHS, (Suplente: Jaziel Pereira, PMDB; Ivo Gomes,
PPS, (suplente (Gislane Landim, PPS); Gomes Farias, PSDC, (suplente: Chico Lopes, PC do B).
39 Entrevista com o atual Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembléia Legislativa,
Deputado Artur Bruno, concedida exclusivamente para esta Pesquisa, em 09 de agosto de 2004.
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A Comissão, segundo depoimento de seu atual presidente, não constitui um todo

homogêneo, já que sua formação, enquanto representação parlamentar, sendo isso o mesmo

para todas as demais comissões técnicas permanentes da Assembléia, obedece ao critério de

proporcionalidade em relação ao número de deputados por bancada, sendo a maioria deles

governista, muitas vezes isso se constituindo numa dificuldade quando dos requerimentos,

projetos de leis, que devem ser aprovados pela maioria, nem sempre isso sendo possível.

Além da relação que trava com os sindicatos dos professores - Sindiute e Apeoc, a

Comissão, vem, nos últimos anos, participando da Comissão de Defesa do Direito à

Educação, cujo papel vem se destacando quanto à cobrança de vagas nas escolas públicas

estaduais e municipais, na defesa dos direito dos professores, sobretudo quanto à promoção

de concurso público; preenchimento de carências, etc.

Uma marca de atuação da Comissão é a promoção de várias audiências públicas",

onvocando secretários estaduais de educação, sindicatos educacionais, diretores de

escolas, professores e estudantes para o debate de projetos educacionais que chegam à

Assembléia Legislativa, dando retomo à Secretaria de Educação do Estado acerca do

conteúdo desses debates, bem como convocando a mesma para prestação de contas perante

deputados e a comunidade, em geral. 41

A Comissão teve um papel fundamental na CPI do Fundef, em seu trabalho de

apurar as denúncias de desvios de recursos financeiros quando da aplicação do Fundo por

parte dos municípios, tendo sido proposta por um de seus integrantes.f Foi quanto à CPI do

Fundef que a Comissão, segundo seu atual presidente, ganhou maior notoriedade e

reconhecimento, tendo em vista as implicações políticas, com repercussão em nível

estadual e nacional, sobretudo através da imprensa, em face de suas atividades.

Quanto à avaliação da política educacional no período delimitado por esta pesquisa,

o atual presidente da Comissão reconhece que nos anos subseqüentes a 1995 implementou-

e uma política educacional de forma mais permanente e contínua, sobretudo quando da

Tais audiências não se limitaram ao espaço fisico da Assembléia Legislativa. mas. como relata seu atual
Presidente, se estendendo também a escolas e municípios no Interior. .
41 Nesse momento (ano de 2004), a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembléia participa do
Comitê pela Eliminação do Analfabetismo Infantil, iniciativa da própria Comissão, através de um de seus
membros, Deputado Ivo Gomes, diante do alto índice de analfabetismo entre crianças de I· a 43 série do
ensino fundamental em escolas públicas no Estado do Ceará.
4~ No caso, o Deputado Artur Bruno, membro da Comissão de Educação, Cultura e DespOJ10 que se tomou o
Relatar da CPI do Fundef.
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continuidade de projetos educacionais, fato inexistente nos dois últimos governos (1987-

1994), quando a educação no Ceará se encontrava como que paralisada, não se obtendo

grandes avanços nesse setor. O que aconteceu ao longo das gestões Tasso-Naspolini foi a

implernentaçâo de uma política educacional atrelada à política nacional e internacional,

destacando-se, aqui, o papel dos organismos internacionais no 'Brasil, dentre estes, a

Unesco e o Banco Mundial, como se obtém da existência de várias linhas e prioridades em

comum, como por exemplo, a ênfase no Ensino Fundamental.

A universalização do Ensino Fundamental, que a Comissão considerada um fato,

deve-se prioritariamente ao Fundef, cabendo a este o grande mérito por tal realização, como

e obtém da comparação que se pode fazer entre os dados de matrícula referentes aos anos

de 1994 e os dos anos subseqüentes à implementação do Fundef. Para a Comissão, o

Fundef ampliou os recursos para a educação (no âmbito dos municípios), cumprindo sua

função social no que conceme sobretudo à universalização e à remuneração dos

professores. Isso não significa, para a Comissão, que o Fundef tenha sido uma opção

perfeita de financiamento, já que desestimulou a matrícula no ensino infantil, tendo em

ista que os recursos do Fundef contemplam a matrícula por aluno somente no Ensino

Fundamental, incentivando os gestores municipais a uma atenção prioritária para com esse

nível de ensino, em detrimento daquele e também do Ensino Médio.

A má gestão do Fundef em muitos municípios, segundo o presidente da Comissão, é

de extrema responsabilidade dos próprios gestores e não do Fundo em si, já que a lei que

riou o mesmo estabeleceu também critérios para a sua fiscalização:

O Fundef teve a grande virtude de dar mais transparência aos recursos
educacionais. As irregularidades e os desvios sempre existiram. A diferença e que
como o Fundef criou um Conselho de Fiscalização, e como era uma conta
corrente específica, e que, portanto, a sociedade passava a ter mais acesso às
ações, aos números, com a conta específica, ficou mais fácil fiscalizar. Essa era a
diferença. Tivemos mais acesso pela transparência do Fundef para denunciá-los
(os maus gestores - grifo nosso). Continuo acreditando que o Fundef foi um
grande avanço para a educação brasileira, e esse avanço será maior, ainda, com a
criação do Fundeb (Fundo da Educação Básica, ora trqmitando no Congresso
Nacional para aprovação - grifo nosso). No entanto, o Fundef, ao gerar mais
recursos para o Ensino Fundamental, ele trouxe um problema: as prefeituras
criaram salas de Ensino Fundamental para receber mais recursos e fecharam salas
do Ensino Infantil, já que este não era financiado com repasses do Estado ou da
União, sendo o Ensino Infantil, o grande prejudicado. Não houve interesse em
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matricular alunos no Ensino Infantil porque aluno não significava dinheiro. Esse
problema será corrigido com a criação do Fundeb. ~3

No que concerne à gestão educacional, a Comissão reivindica a originalidade da

idéia dos conselhos escolares, implementados pela Seduc, sob a gestão Naspolini. através

de um projeto apresentado como indicativo e aprovado pela Assembléia Legislativa, em

1995, que o então Secretário de Educação acatou e passou a implementar nas escolas,

embora com modificações.

A Comissão reconhece como avanço a implementação das eleições diretas para

diretores de escolas, via mérito, assim como com a escolha dos membros dos núcleos

gestores, que passou a ser formado de pessoas mais capacitadas, e a implementação dos

Credes, ainda que se constatem práticas contraditórias.

É no item "qualidade" que a Comissão exerce sua principal crítica à gestão

aspolini, referindo-se aos dados do SAEB, de onde se pode inferir que a educação pública

no Estado do Ceará se manteve como há 10 anos, em termos de sua qualidade, sem ter tido

maiores avanços, chegando em muitos casos até a piorar, sendo isso um desafio que se

perpetua. Nesse sentido, o êxito relacionado ao trabalho de mobilização social, encabeçado

pela Seduc não redundou no aumento da qualidade da educação pública no Estado.

A repetência e o abandono escolar se constituem, ainda, graves problemas, sendo

decorrentes de vários fatores, incluindo-se, aqui, a própria falta de qualidade, que

desencadeia a falta de estímulo por parte do aluno e da própria escola, carente de programas

eficientes que visem a motivação, já que o projeto em tomo da Escola Viva não produziu os

resultados que revertessem tal situação, além da necessidade de trabalho por parte do aluno

para complementar a renda familiar, falta de infra-estrutura fisica e de modernização das

escolas, falta de metodologias e curto período de tempo do aluno na escola.

Enfim, segundo o presidente da Comissão, a política educacional do Estado do

Ceará, sob a gestão Tasso-Naspolini, acentuou de forma exagerada sua ênfase no acesso à

escola, por meio do aumento meramente quantitativo do número de matrícula, além de

promover a permanência escolar via "aprovação em massa", e o apressamento da

terminalidade dos estudos através de mecanismos de duvidosa qualidade, como o sistema

4:1 Artur Brw1O, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembléia Lcgislativa, em
entrevista concedida exclusivamente para essa pesquisa, em 09 de agosto de 2004.
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de Tele-Ensino e programas semelhantes, em convênio com a Rede e Editora Globo, tudo

ISSO subsidiado por uma intensa campanha de marketing divulgando o sucesso educacional

no Estado, em detrimento dos aspectos qualitativos da educação.



~O

4.4 A Atuação dos Fóruns, Comissões e Associações Educacionais

4.4.1 O Fórum Interinstitucional de Educação Pública do Estado do Ceará.

o Fórum lnterinstitucional de Educação Pública do Estado do Ceará originou-se a

partir da iniciativa individual de algumas pessoas, representativas de algumas instirurçõ

educacionais.l" em torno de uma questão central - a questão da qualidade, ao redor da qual

diversos outros eixos temáticos estariam sendo discutidos, a saber, gestão, controle e

financiamento. Segundo uma de suas articuladoras 45 trata-se de um espaço informal de

articulação política em torno da educação.

A despeito de ter encontrado na Assembléia do Estado do Ceará, através do

gabinete de um de seus deputados, Francisco Lopes, da Comissão de Educação, Cultura e

Desporto, bem como da Mesa Diretora da referida Assembléia e do Instituto de Estudos e

Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará - lNESP, um grande apoio, o

Fórum Interinstitucional de Educação Pública não se constitui propriamente numa atividade

da referida Assembléia, nem possui uma personalidade jurídica, antes se constitui num

espaço informal que possui a seguinte meta: "estimular o debate, promover a reflexão em

tomo da educação que se quer e mobilizar entidades de diferentes segmentos em tomo

desse debate". -l6

A partir de seu primeiro Fórum, realizado entre os dias 13 a 15 de setembro de

2001, que debateu o tema "O Desafio da Qualidade", o fórum recebeu sua

institucionalização enquanto um espaço permanente de discussão, reflexão, articulação e

mobilização da sociedade civil em torno da educação pública de qualidade no âmbito do

Estado do Ceará.

44 Além do nome de Ieda Maria Nobre de Castro, professora de política educacional da Unifor, Presidente do
Conselho de S~IYIÇO Social c Assessora do Gabinete do Deputado Francisco Lopcs, nome ligado às origens
do Fórum, destacam-se também os nomes de Ana Maria lório Dias, então vice-diretora da Faculdade de
Educação da Universidade Federal do Ceará - UFC; Maria Zuleide Queiroz, então coordenadora do
Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri - URCA e o"deputado Francisco Lopes, do
Partido Comunista do Brasil.
45 Maria Ieda Nobre de Castro, em entrevista concedida exclusivamente para esta pesquisa, em 31 de agosto
de 2004.
47 idem
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Atualmente, o Fórum é constituído pela Assembléia Legislativa do Estado do Ceara,

Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará - INESP,

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará - UFC, Centro de Educação da

Universidade Estadual do Ceará - UECE, Departamento de Educação da Universidade

Regional do Cariri - URCA, Centro de Ciências da Educação da: Universidade Estadual

Vale do Acaraú - UVA, APEOC e SINDUECE.

A estrutura organizacional do Fórum é composta apenas por um Comitê Executivo,

formado por integrantes de algumas das entidades que o apóiam, reunindo-se,

periodicamente, para, dentre outras atividades, o planejamento, realização e coordenação

dos fóruns anuais no âmbito do Estado do Ceará, bem como dos fóruns regionais de

educação, estes realizados em municípios no interior do Estado.47 O Comitê Executivo do

Fórum, por outro lado, integra o Comitê Estadual da Campanha Nacional pelo Direito à

Educação, formado por várias entidades.

A despeito de ser constituído por diferentes entidades ligadas de alguma forma à

educação, não se comportando, portanto, como um todo homogêneo, pode-se auferir uma

postura em comum às suas. entidades membros, sobre alguns pontos fundamentais

concementes à política educacional do Estado do Ceará, como consta da "Carta de

Compromisso", assinada por elas em tomo de alguns pontos fundamentais concordantes,

surgida a partir das discussões realizadas anualmente nos fóruns."

Para o Fórum, a universalização implementada pela política educacional do Estado

do Ceará, sob a gestão Tasso-Naspolini insere-se no que se pode chamar de

"universalização excludente". Segundo Ieda Castro, é inquestionável que as matrículas

foram reais, factíveis. O problema, entretanto, foi o desmonte que a escola sofreu, sob a

referida gestão, por vários motivos: primeiro separou-se a educação, em geral, da educação

-17 Foram os seguintes os fóruns realizados no âmbito do Estado. tendo como local de realização o Plenário da
Assembléia Legislativa do Estado: o primeiro, em setembro de 200 I, que debateu o tema "O Desafio da
Qualidade" e o segundo, em agosto de 2002, que debateu o tema "Construindo Novos Rumos: subsídios à
elaboração do Plano Estadual de Educação e Planos Municipais de Educação no Ceará". Além desses, foram
realizados 06 (seis) f6runs regionais, no período de março a junho de 2002, nos seguintes municípios:
ltapipoca, Aracati, Iguatu, Sobral, Crato e Tauá, que mobilizaram aproximadamente cerca de 1.500 pessoas, e
tiveram como objetivo estabelecer diretrizes para elaboração de planos de educação no Ceará.
~ A Carta de Compromisso foi estabelecida já no primeiro ano de existência do F6rum e tinha como
imperativo a todas as suas entidades integrantes o compromisso de defender a qualidade da educação pública
a partir de quatro princípios fundamentais: democratização, defesa do Iinanciamen to público para a educação,
intcgração entre os diferentes níveis dc ensino e educação inclusiva.
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somente à política regional, tendo em vista que se possui no Brasil uma pohti

educacional extremamente centralizada, a nível nacional. A ausência de financiamento

público por palie do Estado foi outro problema. Afora os professores e a SEDUC toda a

política educacional do Estado do Ceará foi bancada por empréstimos junto às organizações

mternacionais, dando evidência de um total descaso de investimento público para a

educação. Isso acarretou profundas implicações sobre a questão da universalização, tendo

em vista que garantiu o acesso, mas tornou a permanência escolar extremamente

vulnerável. Uma das implicações foi a excludente ênfase nos dados quantitativos de

matrícula, ao mesmo tempo em que se subestimou a aprendizagem propriamente dita,

redundando numa política de resultados, sob a lógica custo-benefício, típico de uma política

neoliberal, sendo isso um pressuposto mesmo dos organismos internacionais investidores

da educação no Estado.

Um dos principais problemas da política educacional do Estado, para o Fórum, é a

inexistência de um plano educacional, propriamente dito, a exemplo do que ocorreu com o

Plano Decenal de Educação, sob a gestão do ex-governador Ciro Gomes, onde são

estabelecidas diretrizes, objetivos, metas, dentre outros itens relevantes a um planejamento

de médio e longo prazos, que, segundo Ieda Castro, o governo Tasso ignorou, preferindo

tratar a educação enquanto inserida no plano governamental para um período relativamente

curto. A ausência de um plano educacional torna a política educacional relegada a ações,

desenvolvidas de uma maneira que impossibilita uma avaliação, bem como critérios até

mesmo de gastos e investimentos.

A desarticulação entre os diferentes níveis como, por exemplo, o fundamental e o

médio, foi outro agravante da política educacional. A criação dos liceus, que induziria uma

demanda proveniente do ensino fundamental universalizado, teve que conviver com baixos

índices de qualidade dessa modalidade de ensino, a ponto de, se ter, hoje, um alto índice de

desistência nos anos correspondentes ao ensino médio, chegando a 50 % (cinqüenta por

cento) ao final do último ano.

O mesmo aconteceu com relação à educação infantil que, nem sequer, os

municípios foram estimulados pela política educacional do Estado a colocarem suas

crianças na escola, como requer a própria LDB, quando da co-responsabilidade para com a
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educação, em geral. O corolário disso tudo é a inoperância da Educação Infantil e a falta de

lima articulação entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

o que concerne à municipalização pôde-se verificar alguns avanços a despeito de

que tal processo se deu sob a forma de "desresponsabilização social", quando do papel dos

diferentes sistemas de ensino. Segundo a LDB, trata-se de um regime de colaboração que

não impede um determinado sistema de ensino agir de forma direta ou complementar em

qualquer dos níveis educacionais, principalmente quando evidenciada ausência de

condições para isso, ou mesmo, de forma temporária, em regime de cooperação entre os

sistemas.

A proposta de autonomia conferida aos CREDEs, principal característica da gestão

educacional, era necessária, tendo em vista sua maior proximidade da escola. A eleição

direta para diretores de escolas, a despeito da reprodução de antigas práticas políticas

clientelistas, foi um avanço que precisa, ainda, ser aperfeiçoado. Da mesma forma, no que

concerne à democratização do Núcleo Gestor. A inexistência de financiamento público para

a educação, mencionada acima, tem impossibilitado uma verdadeira autonomia da escola,

encontrando-se em situação de sucateamento e precariedade, redundando, por parte do

gestor, a busca de alternativa "privatizante" para manter a escola, como por exemplo, a

promoção de chás beneficentes, dentre outros exemplos.

Quanto à cooperação internacional, a ajuda dos organismos internacionais não

deveria ser sob a forma de empréstimos, corroborando para o aumento da dívida do Estado

e o comprometimento do princípio da sustentabilidade por parte da escola. Antes, dever-se-

ia tratar a questão dos empréstimos como uma contra-partida por parte dos referidos

organismos, a exemplo de "fundo perdido", ou de "redistribuição", em troca da riqueza

obtida pelos países mais ricos junto aos países mais pobres, além do que caberia à

população usuária desses empréstimos a autonomia quanto à sua utilização.
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4.4.2 Comissão Interinstitucional de Educação Infantil do Estado do Ceará

A Comissão Interinstitucional de Educação Infantil do Estado do Ceará, conforme

depoimento de uma de suas ex-coordenadoras, 49 surgiu em 1996, a partir de encontros de

indivíduos com vínculos formais a instituições que, de uma forma' ou outra, vem atuando

com educação infantil quer com atendimento, formação ou outra atividade, sobretudo no

município de Fortaleza.

O objetivo em comum dos diversos integrantes era elaborar subsídios para uma

política de educação infantil no Estado. Diferentemente de outras Entidades aqui

abordadas, a Comissão não possuía registro como uma entidade legalmente constituída,

ainda que as entidades que se faziam representar na Comissão a legitimavam oficializando

internamente a referida representatividade por meio de portarias, ofícios, etc.

Foram as seguintes as principais entidades que se fizeram representar na Comissão:

SEDUC, Coordenadoria de Educação da Prefeitura de Fortaleza, Secretaria de Ação Social

do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Unicef, Vida Brasil, Fórum

de Creches, Universidades, dentre outras.

Ao longo dos cinco últimos anos, a Comissão tem integrando o Movimento

lnterforuns de Educação Infantil do Brasil - MIEIB, movimento nacional de Educação

Infantil composto, atualmente, por cerca de 18 Fóruns de Educação Infantil, por todo o

País, tendo a Comissão integrado o primeiro Núcleo Gestor do referido movimento.

Em termos gerais, a Comissão estabeleceu como missão firmar posições em torno

da defesa da educação infantil como direito da criança e da família, em consonância com as

conquistas legais, sobretudo decorrentes da Constituição Federal de 1988 e da LDB, bem

como em torno de uma nova consciência acerca da educação infantil, desta vez, não mais

enquanto matéria de "cuidado", exclusivamente, mas integrando o caráter educativo

propriamente dito. Em decorrência disso, fazia-se necessário estabelecer a educação infantil

enquanto campo específico de profissionalização e de pesquisa.

Deve-se destacar que, com a Constituição Federal de 1988, a educação da criança de

zero a seis anos passa a integrar à obrigatoriedade do Estado para com a educação,

~9 Silvia Helena Vieira Cruz, Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, atual
membro do Núcleo Gestor do Fórum Interinstitucional de Educação Infantil do Ceará. em entrevista
concedida exclusivamente para esta pesquisa, em 13 de dezembro de 2004.
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enquanto direito de todos, efetivado mediante a garantia de atendimento em creches (O a 3

anos) e pré-escola (4 a 6 anos). Igualmente, a partir da atual Carta Magna, as creches que,

tradicionalmente, estiveram sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Ação

Social, onde prevalecia a concepção exclusiva do "cuidar", passam a ter função

eminentemente educativa, integrando o conjunto das instituições educacionais, conforme

estabelecida posteriormente na LDB.5o

A partir dessa missão, bem como diante da necessidade de se implementar uma

educação infantil de qualidade, a Comissão passou a atuar em várias frentes, destacando-se

o processo de conscientização acerca da nova educação infantil, a formação de

profissionais para atuarem nesse setor, a mobilização em torno da regulamentação

complementar, dentre outras bandeiras de reivindicação e atuação.

Quanto ao processo de conscientização acerca da educação infantil destaca-se a

mobilização junto ao Conselho de Educação do Ceará para que elaborasse uma resolução

específica para a educação infantil, regulamentando inclusive os critérios de formação para

esse nível educacional, o que veio a ocorrer com a Resolução n? 368/2000, tendo a

Comissão participado na elaboração dessa Resolução, embora que não chegasse a mesma a

er publicada no Diário Oficial do Estado, o que ampliaria as garantias da educação infantil

d· . 51enquanto irerto.

50 No momento em que este trabalho está sendo elaborado, testemunha-se, no âmbito do Estado do Ceará. a
controvérsia coberta pela imprensa local em tomo da transferência das creches por parte do Governo do
Estado, que tradicionalmente vinha mantendo, através da Secretaria de Ação Social - SAS, para os
municípios, já que, enquanto matéria educacional, encontra-se, conforme Regime de Colaboração previsto na
LDR, agora sob a responsabilidade dos municípios, sendo, essa, a alegação do próprio Governo do Estado
para a referida transferência. Conforme noticiou O Povo, em edição recente, tal processo de transferência vem

correndo ao longo dos cinco últimos anos, quando em 1988, eram 458 creches soh a administração direta do
Estado, atendendo a 43.096 crianças de zero a cinco W10S, enquanto que, em 2004, registrou-se 189 creches,
atendendo a 16.182 crianças. Essa mesma edição noticiou que é intenção do Governo do Estado a
uunslcrênciu de todas as creches até o final do ano de 2005. (O Povo, 04 de dezembro de 2004)
'I Segundo a avaliação da Profa. Silvia Helena, faltou à Comissão uma postura mais política de ação,
remontando á própria constituição da Entidade, formada por diferentes entidades, incluindo entidades
governamentais e não governamentais, sendo dificil, por isso, algumas deliberações em comum, sobretudo
quando se tratava de questões que envolviam diretamente assuntos de natureza política, como fora o caso do
Governo do Estado ter, em 1996, parado de oferecer educação infantil (classes concementes ao Jardim I, para
crianças de 5 anos, e Jardim II, para crianças de 6 anos, no ano seguinte). Segundo seu depoimento, a
Comissão deixou de se posicionar de maneira critica em relação a esse fato, sobretudo quanto à forma como o
processo se desencadeou, sem que correspondesse a uma transferência acordada de forma satisfatória com os
municípios, não evitando que crianças simplesmente ficassem sem nenhuma altemativa, como fora de fato o
caso.
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A Comissão destaca alguns fatos significativos, ao longo da gestão Tasso-Naspolini,

no que conceme mais especificamente à Educação Infantil Primeiro, a extinção das classes

denominadas de alfabetização, destinadas a crianças na faixa etária de seis anos. Para a

Comissão, tal fato representou um prejuízo à oferta educacional, tendo em vista um grande

número de crianças que acabaram por ficar excluídas da educação, sem terem sido

incorporadas ao sistema municipal de ensino.

Segundo, a incorporação dessas crianças ao Ensino Fundamental, fato esse

pertencente à "Agenda Oa 5". Segundo a Comissão, inexistiam condições infra-estruturais,

didáticas e pedagógicas para que tais crianças fossem recebidas no Ensino Fundamental,

sem que houvesse prejuízos na qualidade do serviço educacional prestado. Para a

Comissão, tal fato fora motivado unicamente pela perspectiva de ampliar os recursos

financeiros oriundos do Fundef, já que as crianças de seis anos passavam a integrar o

Ensino Fundamental.

Por fim, tendo sido este último um fator positivo, a participação da Comissão no

programa "Proformação", da SEDUC, destinado à formação, em nível médio, de

professores que atuam no Ceará, de 1a a 4a série, sem a devida habilitação, propondo que

fossem acrescentados à referida formação também conteúdos voltados mais

especificamente para a educação infantil, sobretudo destinados aos professores que

trabalhavam nessa respectiva etapa da educação básica, tendo a Comissão ministrados

cursos nesse sentido.

Para a Comissão, o Estado do Ceará foi pioneiro no Brasil ao adotar pelo menos

alguns conteúdos concementes à Educação Infantil, nos programas oficiais de formação,

ainda que tais programas fossem destinados às primeiras séries do Ensino Fundamental.

Sendo uma questão estritamente ligada à educação infantil, a municipalização do

Ceará ocasionou para aquela, segundo a Comissão, uma preocupação imediata, tendo em

vista a diversidade de posturas bem como de compreensões por parte dos municípios

quanto à obrigatoriedade da oferta desse nível da educação básica. Para a Comissão, muitos

municípios sequer se sentiram obrigados a alguma forma de responsabilidade quanto à

Educação Infantil, alegando a prioridade para com a faixa de 7 a 14 anos, ainda que a

própria Lei do Fundef obrigasse um percentual mínimo desses recursos para a educação
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infantil, fato esse que ficou, de certa forma, relegado nas discussões em tomo da educação

infantil

o que conceme às implicações do processo de universalização da educação

(Ensino Fundamental), para com a educação infantil, aquela se deu de forma mais a retirar

crianças da educação infantil, ingressando-as apressadamente no' Ensino Fundamental,

conforme explicitado acima, do que aperfeiçoar o atendimento com qualidade e igual

prioridade às crianças na faixa etária correspondente à primeira.

Segundo a Comissão, a política educacional dos últimos anos, contraditoriamente

aos avanços legais na educação infantil, acabou por privilegiar o Ensino Fundamental de

forma estanque, quanto à universalização, financiamento e obrigatoriedade da oferta,

esquecendo-se, na prática, da educação infantil, cujo investimento nesse nível de educação,

ampl iaria as condições para um melhor Ensino Fundamental posterior. ~2

Não se trata necessariamente de com que idade as crianças ingressam no Ensino

Fundamental, mas que ingressar nesse nível de ensino sem as condições sobretudo

pedagógicas (material didático específico para a idade; formação docente especializada,

etc) voltadas para um atendimento específico à idade em que se encontra, fere os preceitos

característicos do desenvolvimento cognitivo da criança. 53

A Comissão foi extinta, transformando-se no Fórum Interinstitucional de Educação

Infantil, o que, segundo a Profa. Silvia Helena, representou o fortalecimento político do

movimento, com a ampliação do número de entidades representativas, maior legitimidade e

organização, conforme Estatuto, possuindo um Grupo Gestor, tendo sido eleito pela própria

Comissão.

Atualmente, o Fórum Interinstitucional de Educação Infantil realiza o Primeiro

Mapa da Educação Infantil do Ceará, de iniciativa do GT de Formação de Professores do

referido Fórum, que constará de informações relativas à oferta, instalações, equipamentos,

5c Segundo dados mencionados pela ProÜI. Silvia Helena é bem maior o percentual de crianças na faixa etária
correspondente a 4 a 6 anos do que a faixa etária correspondente a O a 3 anos, no Estado do Ceará, somando-
se a isso o fato que a maioria das crianças, sobretudo entre as classes populares, que ingressam no Ensino
Fundamental, jamais passaram pela Educação Infantil, trazendo implicações para a qualidade do próprio
Ensino Fundamental.
53 A Comissão, em sua avaliação da prática educacional, testemunhou exemplos dessa violação quando da
utilização de forma indiferenciada de material didático programado para criança" do Ensino Fundamental
vigente: (a partir de 7 anos), com crianças de menos de 7 anos que recém ingressaram nesse nível de ensino,
de forma antecipada.
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funcionamento, recursos humanos, proposta pedagógica, relação com a família, dentre

outros itens. 54

A realização do referido Mapa está a cargo das comissões municipais ou regionais

de Educação Infantil, possuindo cada município participante (um total de 30 % dos

municípios) uma equipe responsável pelo levantamento dos dados,' e seus resultados estão

previstos para o ano de 2005, quando a Educação Infantil, conforme podemos depreender

das políticas educacionais atuais, ocupará um lugar de destaque nas discussões

educacionais.

i .\ primeira reunião com a finalidade de explicitar e orientar acerca da realização desse projeto aconteceu no
dia J Ide agosto de 2004, no Centro de Treinamento da SEDUC.
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4.4.3 A Associação Nacional de Política e Administração da Educação - ANPAE.

A Associação Nacional de Política e Administração da Educação - ANPAE foi

criada em 1961, no interior da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, tendo

como conteúdo da sigla o nome Associação Nacional de Professores de Administração

Escolar, passando, em 1971, a se chamar Associação Nacional de Profissionais de

Administração Escolar, e em 1980, Associação Nacional de Profissionais de Administração

da Educação, para finalmente, em 1996, se chamar definitivamente o nome que tem hoje."

Conforme a atual vice-presidente nacional e ex-diretora da Seção Estadual - Seção

Ceará - da ANPAE,S6 o ano de 1961 foi de refervescência quanto ao papel do

administrador escolar, tendo em vista a então recente criada LDB (lei 4.024/61) que

contempla para regulamentação, pela primeira vez, a habilitação do referido profissional,

tendo sido sob tal contexto que a ANPAE foi criada.

A ANP AE tem suas origens como uma entidade corporativa, congregando os

profissionais de administração escolar, mas que, com O passar do tempo, ao mudar seu foco

definitivo para as políticas públicas de educação, abandona tal caráter, abrindo-se a

qualquer profissional de área afim - sociólogo, político ou economista que quisesse

discutir as problemáticas da educação e as políticas educacionais.

A ANPAE trabalha com políticas. Ela não deixa de lado a pesquisa (comparando
com a ANPl!JJ, que considera a entidade mais próxima da ANPAE - grifo nosso),
porque é a pesquisa que traz resultados e o produto do que está acontecendo; então,
é uma das facetas, mas não é a única. Nós trabalhamos com o pessoal desde a rede,
com suas experiências, com o que acontece no dia-a-dia da escola, quais as
experiências que estão dando certo, quais os modelos, quais as dinâmicas. Isso é
muito importante para nós, até chegar à universidade e discutir quais são as
políticas que estão sendo implementadas em nível do governo federal, estadual,

,~ 1\ mudança de nome da sigla ANPAE, ao longo de seu curso histórico, se deveu à rediscussão da Entidade
acerca de seus objetivos e campo de atuação. Inicialmente, a ANP AE congregava somente os professores da
disciplina Administração Escolar dos cursos de pedagogia, que ganhava à época status científico a partir das
teorias clássicas da Administração Geral, como eram desenvolvidas no contexto da Administração de
Empresa. A partir das experiências administrativas de determinados outros profissionais em sistemas ou
unidades escolares a sigla muda de nome para abarcar tais profissionais de administração escolar, abrindo-se,
em seguida, o quadro de associados para especialistas, técnicos e dirigentes de órgãos públicos de sistemas
escolares. Por fim, sendo essa a mudança para o nome que tem, hoje, insere-se no contexto da discussão em
tomo da administração com relação às políticas públicas. (Meneses,2001)
'i6 Profa, Maria Luiza Barbosa Chaves, em entrevista concedia exclusivamente para esta pesquisa, em 28 de
setembro de 2004.



217

municipal, dentro dos conselhos. Então, o debate é constante na ANPAE, e dai sua
representatividade na luta para que tenhamos uma educação melhor, uma educação
de qualidade, pública e gratuita, que é um princípio regido pela Constituição e
regido pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa é a luta principal
da ANPAE. É trabalhar para ajudar o governo, e estimular, e exigir dele aquilo que
a nós temos direito pelo Estatuto Legal, a Constituição e a Lei de Diretrizes e
Bases. É uma entidade sem fins lucrativos, sem nenhuma ligação direta com o
governo. Ela nasceu de um grupo de educadores, de administradores, que resolveu
se unir para discutir os problemas, e ela cresceu assim. Ela não é uma ONG, é uma
entidade registrada, sem fins lucrativos, mas que congrega todos os educadores
interessados na difusão da melhoria da qualidade do ensino. Esse é o seu destaque
. . I 57prmcipar.

De acordo com o seu atual Estatuto, a ANP AE se constitui numa sociedade civil,

sem fins lucrativos, de natureza acadêmica, com fórum e sede em Brasília, Distrito Federal,

composta de vários tipos de sócios, tendo como foco de interesse a atuação na área de

política, planejamento, gestão e avaliação da educação."

A ANP AE se propõe por formalidade:

I - a luta pela universalização do efetivo exercício do direito à educação, na

definição das políticas, no planejamento, na gestão e na avaliação;

II - a construção de políticas, do planejamento da gestão e da avaliação,

comprometida com os ideais e valores da democracia e da pluralidade, da equidade e da

justiça, da solidariedade e da qualidade na educação;

Ill - o desenvolvimento teórico-prático do conhecimento sobre política educacional,

planejamento, gestão e avaliação da educação.

57 Fragmento de discurso de Rinalda Cassiano Silva, então Presidente Nacional da ANP AE por ocasião do XlI
Encontro Estadual de Política e Administração da Educação, no período 14 a 16 de junho de 2000, em
Fortaleza, Ceará, em que se discutiu o tema: "Os Rumos da Educação no Brasil", conforme Anais.
58 Segundo Benno Sander, Ex-Presidente da ANP AE, a despeito de o contexto histórico-teórico por ocasião
da criação da ANPAE ser caracterizado pelo movimento desenvolvimentista das ciências sociais no período
Pós-Guerra, encabeçado pela CEPAL, o conteúdo programático da ANPAE se aíinava muito mais com as
teorias clássicas e comportamentais de administração importadas dos Estados Unidos e Europa, como as de
Fayol, que inspirou diversos integrantes e líderes da ANPAE, dentre estes José Querino Ribeiro, quando da
adaptação desses modelos para a administração da educação, enquanto que Anísio Teixeira, nome igualmente
associado à criação da 1\NPAE, inspirado pelo pragmatismo pedagógico de William James e John Dewcy,
possuía uma orientação essencialmente filosófica e política. (Sander, 200 I)
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Quanto aos seus objetivos, a ANP AE estabelece os seguintes:

I - propiciar e promover a prática associativa de todos os seus associados;

II - contribuir para o atendimento dos interesses coletivos de caráter profissional,

sócio-cultural e acadêmico-científico dos associados, no que diz respeito às áreas de

política, planejamento, gestão e avaliação da educação;

III - incentivar e promover estudos e pesquisas, divulgação e comunicação

científicas, na área de política, planejamento, gestão e avaliação da educação;

N - estimular e promover a colaboração, a cooperação e o intercâmbio de estudos e

experiências nas suas áreas, com outras associações, instituições e organizações,

constituindo-se como fonte de consultas e troca de informações.

A estrutura organizacional da ANP AE contempla uma Assembléia Geral, órgão

máximo e superior da ANP AE, formada pela totalidade de seus associados; conselhos

supenores (Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal); presidência; vice-presidentes

regionais, eleitos pelos sócios das respectivas regiões, quando houver; e seções ou

diretorias estaduais, além de diretorias funcionais, vinculadas à presidência.

As áreas que a ANP AE definiu para sua atuação contemplam os seguintes itens:

I- as políticas públicas e institucionais da educação;

TI - o planejamento da educação em todos os níveis;

TIl - a gestão de sistemas, instituições e processos gerais da educação;

IV - a avaliação de políticas públicas e de políticas institucionais da educação, bem

como de instituições educativas em geral.

Por funções a ANPAE estabeleceu: a pesquisa; formação e desenvolvimento

profissional; a extensão, enquanto transferência e aplicação do conhecimento e de

tecnologia; relacionamento institucional; e informação, divulgação, comunicação e

publicação.

Dentre suas atividades se destacam: reuniões, conferência, encontros, seminários,

cursos, simpósios e congressos de profissionais e instituições que atuem no campo das

políticas, da gestão, do planejamento e da avaliação; estudos e pesquisas nas referidas áreas
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de seu objetivo; publicação de informativos, monografias, livros e revistas para difundir

planos e programas, estudos e experiências, pesquisas e outros trabalhos práticos,

acadêmicos, técnicos e científicos, nas suas respectivas áreas; e projetos de cooperação e

intercâmbio, estabelecendo vínculos interinstitucionais, através de convênios.

entendimentos e acordos de cooperação com associações e organismos oficiais ou privados,

nacionais, estrangeiros e internacionais.

No que concerne mais especificamente à atuação da ANPAE no Estado do Ceará,

sobretudo no período abordado por esta pesquisa, bem como a relação da referida

Associação com a política educacional do Ceará, remontamos para os Encontros Estaduais

de Política e Administração da Educação, cujas realizações, que incluem conferências,

mesas-redondas, painéis, etc, constituem o conteúdo dos respectivos Anais. Nesses

Encontros, promovidos e realizados pela Seção Ceará da ANP AE59 foram compartilhados

experiências, conhecimentos, relatórios de pesquisas e estudos realizados, depoimentos de

diversos integrantes da ANP AE no Estado do Ceará, além de professores, diretores

escolares, alunos e representantes de entidades diversas, órgãos governamentais, e da

sociedade, em geral.

Tendo em vista sua ação predominantemente acadêmica, concentrando-se em torno

das políticas educacionais, sobretudo quanto ao planejamento, gestão e avaliação da

educação, foi nos encontros estaduais que a ANPAE mais efetivamente atuou diante das

políticas educacionais no Ceará, trazendo-as para o centro do debate, ocasião em que

diversas outras entidades da sociedade civil organizada tiveram participação. Tais

encontros duravam em torno de três dias, constando, além dos discursos de abertura,

também conferências, seguidas de debates, envolvendo os participantes; painéis,

normalmente ressaltando experiências práticas de planejamento, gestão e avaliação; mesas

redondas, reunindo profissionais diversos ligados à área educacional, em todos os níveis e

modalidades.

Em muitos desses encontros a política educacional do Ceará foi debatida,

envolvendo não somente integrantes ligados à elaboração e gestão das referidas políticas
.

(normalmente técnicos da SEDUC, o próprio Secretário de Educação), como integrantes

59 A seção Ceará da ANP AE foi a primeira a se constituir, a nível regional, em 1981, sendo a unidade dn
federação com o maior número de associados, aproximadamente um terço do total nacional.
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pertencentes às diversas entidades, como ONGs, universidades, Conselho de Educação do

Ceará. outras secretarias de governo, políticos, etc.

Tratava-se de debates participativos, cujos conteúdos eram gravados, transcritos e

registrados em Anais, que se tomaram importantes documentos servindo de fonte primária

para pesquisas, consultas, etc, tendo sido essa a principal contribuição da ANPAE quanto à

forma de sua atuação - promover o debate amplo e participativo sobre as políticas

educacionais no Ceará.
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4.4.4 A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME.

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME tem sua data

de criação, enquanto entidade legalmente constituída, em 12 de agosto de 1992, data da

publicação de seu Estatuto no Diário Oficial da cidade de João Pessoa, PB, conseqüência da

Iniciativa que tiveram vários presidentes de conselhos municipais de educação, reunidos

nessa cidade, nos dias 6 e 7 de julho de 1992, para o Seminário de Avaliação e Projeção dos

Conselhos Municipais de Educação. 60

Enquanto uma entidade representativa dos conselhos municipais de educação, a

UNCME se propõe como objetivos:

1. Buscar soluções para os problemas educacionais comuns e diferenciados dos

municípios brasileiros;

2. Estimular a cooperação entre os Conselhos;

3. Articular-se com o Ministério da Educação e outros órgãos governamentais e não

governamentais públicos e privados;

4. Constituir-se em fórum de discussão da educação;

5. Contribuir para a ampliação e melhoria da Educação Básica, em nível nacional;

6. Incentivar e orientar a criação e organização de Conselhos Municipais de Educação.

Dois fatores foram determinantes e serviram de legitimação à criação da UNCME, a

saber: o processo histórico de emancipação dos municípios, que teve seu ápice por ocasião

da promulgação da Constituição Federal de 1998, elevando os municípios à condição de

Ente federado autônomo; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro de 1996,

que estabelece a organização dos sistemas de ensino, definindo competências para os

60 São os seguintes os presidentes de Conselhos Municipais de Educação que estiveram presentes nessa
reunião, e reconhecidos como fundadores da UNCME: José Augusto Peres, de João Pessoa; Odilon
Albuquerque, de Recife; João Gama, de Florianópolis; Maria da Conceição Meira Barros, de Vitória da
Conquista e Valtênio Paes de Oliveria, de Aracaju. Nessa ocasião, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente
da UNCME: Dustan Carvalho e Valtênio Paes de Oliveira, respectivamente.
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diversos entes federados, cabendo ao Município, como vimos expondo, a parcela pelos

mveis educacionais de maior prernência no País.úl

Não será a toa que, a exemplo da Undime, nesse sentido, as atividades da UNCME

estarão predominantemente, de uma forma ou outra, voltadas para os aspectos concernentes

à municipalização e descentralização da educação, tornando estas duas entidades, parceiras.
62

A criação da UNCME se inserirá, portanto, no processo de municipalização que,

dentre outros aspectos, demandará uma reorganização da educação no âmbito do

município, atendendo aos imperativos legais e de controle social da educação.

Dos 18 itens que compõem a "Carta de Maracanaú/CE", os três primeiros resumem

bem a natureza e missão da UNCME, ligados à questão da municipal idade:

• Defender que os sistemas municipais de ensino sejam construí dos na forma da lei,

definindo o Conselho Municipal de Educação como órgão normativo, deliberativo,

consultivo e fiscalizador do sistema municipal de ensino (item n° 1);

• Defender que o processo de elaboração e organização dos Sistemas Municipais de

Ensino seja participativo, envolvendo os profissionais da educação, pais, alunos e

todo segmento da sociedade (item n? 2);

61 <egundo a Coordenadora Estadual (Estado do Ceará) e membro da Diretoria Nacional da UNCME,
lrancisca de ÁSSIS Viana Moreira (Ciza). com a promulgação da Constituição Federal, em 1988 c.
posienormente, da LOB, em 1996, os Conselhos Municipais de Educação tiveram seu status modificado.
deixando de ser meramente um fórum de participação democrática, no âmbito do ensino, para ser normativo e
deliberativo, diante das necessidades oriundas da organização do sistema municipal de educação. Informou.
ainda, que, no passado, a criação dos Conselhos Municipais de Educação ficava a mercê de alguma lei no
âmbito do município para que viessem a ser constituídos e, assim sendo, careciam de maiores definições
quanto ao seu papel, o que não foi mais o caso, após a atual Constituição e LOB, quando a criação dos
referidos conselhos tomou-se um imperativo diante da necessidade de organização e normatização do sistema
municipal. (Entrevista com Francisca de Assis, concedida exclusivamente para esta pesquisa, em O I de
dezembro de 2004).
6: Na "Carta de Maracanaú/Cli", onde são sistematizadas as principais propostas da UNCME, oriundas do XI
Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, nos dias 29, 36 e 31 de outubro de 200 I,
constava, dentre tais propostas: "Dar continuidade à parceria com a UNDIME a ser formalizada em termos de
.oopcração mútua, visando incentivar a criação de Conselhos Municipais de Educação c o fortalecimento da
atuação municipal" (Carta de Maracanaú/CE, item n" 10), bem como: "Reforçar as solicitações, junto ao
Ministério da Educação, no sentido de garantir a participação da LJNDIME, na composição do Conselho

aciona! de Educação" (item n" 18, da referida Carta), reivindicação essa também da UNDIME



• Defender que no processo de criação dos Conselhos Municipais de Educação, est

órgãos sejam representativos, que se orientem pela gestão democrática participatrva.

envolvendo segmentos governamentais e não governamentais (item n? 3).

o Estado do Ceará, as ações de incentivo e capacitação para a criação e

norrnanzação dos CMEs nos diversos municípios tiveram a coordenação do Conselho

Municipal de Educação de Maracanaú, que se tomara referência da UNCME no Estado

Em 2004, a UNCME, no âmbito do Estado, reuniu, em parceria com o Ministério da

Educação, 111 municípios cearenses, em encontro sediado na cidade de Fortaleza 63 e

coordenado pelo CME de Maracanaú, com o objetivo de fortalecer a organização dos

CMEs no Ceará, onde, atualmente, 46 municípios possuem seus conselhos, ainda que em

processo de criação e regulamentação, embora já vinculados à UNCME. 64

Conforme relato da Coordenadora Estadual da UNCME/CE, o processo de criação

dos conselhos municipais de educação no Estado tem sido lento a despeito da determinação

e prerrogativa legal, e, ainda, encontra-se em situação de grande heterogeneidade quanto ao

estágio em que cada Município se encontra, dificultando o processo, que representa uma

nova consciência de responsabilidade social.

Ainda predomina a dificuldade no que concerne ao desenvolvimento de uma

consciência social quanto à prerrogativa legal de o município ter seu próprio sistema de

ensino, o que implica na autonomia em poder normatizar, deliberar, consultar e fiscalizar

suas próprias ações educacionais, ainda que os execute em regime de colaboração com

estados e União. Soma-se a isso, as interferências das políticas partidárias, as fragilidades

das próprias administrações municipais, a precariedade de várias secretarias municipais de

educação, dentre outros motivos.

Por outro lado, o papel de maior determinação que os municípios passaram a ter no

Estado do Ceará, em matéria educacional, nos últimos anos, sobretudo no período

correspondente ao abordado por essa pesquisa, não se deve prioritariamente à iniciativa dos

órgãos de governo, gestores das políticas educacionais do Esta-do, mas a uma série de

63 Estiveram também presentes nesse Encontro o Conselho de Educação do Ceará e a Undime.
64 Segundo informou a Coordenadora Estadual da UNCME/CE, apenas o Conselho Municipal de Maracanaú
tem sua criação e norrnatização concluída, enquanto em outros municípios - Itapajé, São Gonçalo do
Amarante, Sobral, Maranguape, Aracati, dentre outros, o processo ainda está em andamento.
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fatores, dentre os quais destacam-se a própria conjuntura inerente às políticas públicas, em

geral, estabelecida pela legislação, em nível nacional, bem como à mobilização social que

vem já se desenrolando há vários anos na forma de reivindicações e mobilização sociais, no

âmbito dos próprios municípios. 6S

Isso não invalida o papel que a Seduc desempenhou sobretudo quanto à articulação

e mobilização desse processo, atuando inclusive como apoiadora de eventos da UNCME,

como o encontro de Maracanaú (outubro de 2001), mas que tal processo de emancipação

dos municípios vinha se deslanchando, em nível nacional, bem como no âmbito das

iniciativas particulares, que se vinham desenvolvendo, no âmbito local, tendo sido o

município de Maracanaú, uma dessas experiências.

ão foram raras as vezes que as políticas educacionais coordenadas pela Seduc

incorriam em posturas de verticalidade quanto a decisões concementes a determinados

processos, como por exemplo, a proposta de inserção de crianças de 6 anos no Ensino

Fundamental, sem uma devida consideração das reais implicações que teriam para os

municípios, como também com prejuízos da participação e diálogo. 66

Essa medida, pelas implicações que ela teria em termos sobretudo pedagógicos,

mas também econômicos, etc, demandava uma discussão mais ampla com os próprios

municípios, bem como com especialistas, em geral, a fim de se poder obter uma educação

Õ) Para a Coordenadora Estadual da LJNCME/CE, no entanto, a realidade quanto à qualidade da educação não
SI; mostra a mesma t:111 todos os municípios do Estado do Ceará, devendo-se fazer distinções entre diferentes
experiências, algumas com resultados exitosos, como é o caso da experiência de Maracanaú (sic), quc
testemunha o avanço de um modelo de participação e gestão sob bases consensualmente democráticas, tanto
em relação com o espaço da escola como com a Secretaria da Educação Búsica do Estado, graças a uma
parceria estreita entre o Conselho Municipal de Educação de Maracanaú e a própna Secretaria de Educação
desse município, que se estende já por dois mandatos govemamentais.

66 Constituem outros exemplos da postura verticalista de condução de processos educacionais por parte das
políticas educacionais a nível do Govemo do Estado, em que pese o caráter coercitivo, o estabelecimento do
concurso público unificado, a própria condição do processo de municipalização, cuja obrigatoriedade aos
municípios se dava sem que os municípios ao menos tivessem tempo para discutir ou se preparar para isso.
Para a UNCME/CE, o processo de municipalização não fora somente coordenado ou gerenciado pela
Secr~taria da Educação Básica, mas imposto aos municípios, sem quc tenha havido uma devida discussão c
preparação para ISSO, bem como uma avaliação de suas implicações, quando num contexto de
heterogeneidade de organização e capacitação das Secretarias Municipais de Educação.
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de qualidade, tendo em vista as atuais condições de aprendizagem de uma criança recém

saída da educação infantil para o Ensino Fundamental no contexto cearense, dentre outras

implicações.

Para a CME, o regime de colaboração proposto pela LDB deve ser encarado

como contendo em sua natureza uma parceria entre os diferentes entes federativos, sob um

plano de horizontal idade e democrático que requer ações conjuntas, de forma

verdadeiramente participativa, daí defender, dentre outras bandeiras, "a formulação de

legislação específica, que regulamente nos três níveis de governo - Federal, Estadual e

Municipal - para implementar, de fato, o Regime de Colaboração entre União, estados e

municípios, como forma de garantir o acesso de todas as crianças, adolescentes, jovens e

adultos a uma educação de qualidade, com permanência e sucesso". 67

Para a UNCME/CE a obtenção da qualidade da educação está estritamente ligada à

condução democrática da mesma, no que pese todos os processos educacionais

concementes a gestão, dentre estas a autonomia dos municípios e dos CMEs, em regime de

colaboração com o Estado e União, pois é no âmbito do Município que se tem os

conhecimentos e vivências concernentes à vertente pedagógica mais próximos da escola.

o entanto, o modelo adotado pelo Estado ficou, ainda, a desejar quanto a um

processo verdadeiramente democrático que surgisse a partir, ou com as bases, em diálogo

sobretudo com os municípios. Sob esse aspecto, contribuíram para a queda, em geral, da

qualidade da educação no Estado do Ceará, o distanciamento e falta de familiaridade entre

o espaço da escola e as esferas de decisão das políticas educacionais, no que concerne à

participação, sob condições igualitárias, do que serve, como exemplo, o fato de o professor

na escola não se sentir partícipe quanto às políticas educacionais, considerando sempre

como algo que lhe chega de fora.

Dessa forma, o processo de municipalização, no que pese as diversas ações que

representaram o modelo de regime de colaboração adotado pelo Estado, segundo a

UNCME, não aconteceu em conformidade com o espírito da própria LDB, mas

preservando resquícios de desigualdades e formas hierárquicas. de participação, o que

acabou por redundar em prejuízos na qualidade do ensino.

67 xm Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação: Construindo a Educação para Todo-
UNCME, Curta de Belém, Belém - PA, 31 de outubro de 2003.
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.t.4.5 A União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime é uma

entidade nacional que congrega os dirigentes municipais de educação, tendo sido criada em

outubro de 1986, no Estado de Pernambuco, consistindo-se numa associação civil sem fins

ucrativos, e autônoma. A Undime possui sua sede em Brasília, de onde coordena a

articulação entre as diversas seccionais estaduais, tendo por principais estratégias de ação a

realização de seminários, fóruns, congressos e reuniões diversas, concementes à educação

pública, bem como a elaboração de documentos, no que pese as questões relacionadas com

políticas públicas, em nível nacional e regional.

A Undime constitui um dos principais órgãos representativos dos interesses dos

municípios quando o assunto é educação pública, daí seu interesse em articular-se, em nível

acional, em torno de questões estratégicas, tais como gestão educacional, política pública

;;-01 educação, sistemas de ensino, financiamento educacional, dentre outras.

Segundo o presidente da Undime-CE, um objetivo importante da Entidade é:

Trabalhar para que as secretarias municipais de educação possam ter melhores
condições de desenvolver uma educação de qualidade, através da participação dos
seus secretários em diversos órgãos e esferas, a nível nacional, sobretudo o
Conselho Nacional de Educação, quando das decisões referentes aos recursos
financeiros e políticas educacionais."

o órgão máximo deliberativo no interior da estrutura da Undime é o Fórum

acional, composto por todos os dirigentes municipais de educação do País, ou seja, os

secretários municipais de educação, reunindo-se ordinariamente a cada dois anos, existindo

também no plano regional. Além do Fórum Nacional, a Undime possui também uma

Diretoria Executiva, um Conselho Nacional de representantes e um Conselho Fiscal,

estrutura que se reproduz igualmente no plano regional.

É a partir dos fóruns (nacional e estadual), portanto, que a Undime mais externaliza

suas posições acerca da política educacional, normalmente .expressando através de

documentos como cartas, discursos, artigos, publicações, periódicos, pronunciamentos nos

Flávio de Araújo Barbosa, secretário de educação de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará,
presidente da Undirne-Cf e vive-presidente da Secção Nordeste da Undime, em entrevista exclusiva para esta
pesquisa, em 06 de setembro de 2004.
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~:cridos fóruns, etc, em tomo de pontos fundamentais da política educacional como, por

mplo, Fundef, Plano Nacional de Educação, municipalização, gestão educacional,

gime de cooperação, dentre outros.

Ao longo de sua existência, a Undime vem travando relações com diversas

~.. Idades e órgãos representativos da sociedade civil e governamentais, dentre os quais se

sracarn o próprio MEC, Congresso Nacional, Senado Federal; ONGs; Fundações;

rganizações internacionais, como o Unicef, Fundação Ford, Unesco; sindicatos, dentre

estes a CNTE; associações educacionais, tais como a UNCME, CONSED.

Ao longo dos anos que se seguem a 1999, a Undime tem participado mais

efetivarnente em comitês e conselhos, atuando em muitos casos, na condição de membros,

__stacando-se aqui o Conselho Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Fundef,

Conselho Consultivo do Inep, o Comitê de Acompanhamento do Censo Escolar, Comitê

onsultivo do SAEB, Comitê de Procuradores Educacionais de Informação - Comped,

omissão de Formação de Professores, dentre outros.

Constitui um foco permanente de atenção para a Undime o papel ocupado pelo

Municipio e pelo secretário municipal de educação, na definição da política educacional,

relação, essa, levada a efeito em meio a contradições e inexistência de homogeneismo,

sobretudo quando da relação com o próprio Ministério da Educação e com os governos,

com cujos órgãos a Undime tem que lidar necessariamente, e contra quem a Undime

manifestou diversas críticas como explicitaremos mais adiante. Nesse sentido, a Undirne

reivindica para si uma posição autônoma, ainda que essa autonomia se faça em meio a

ontradições e heteronomias.

Sendo uma entidade voltada preferencialmente para os interesses mUnICIpaIS é

razoável entender que o peso da crítica da Undime contra a política educacional no País

recairá sobre as questões mais especificamente conementes à municipalização, gestão

educacional, o regime de colaboração e financiamento educacional, repercutindo, claro, no

problema da qualidade, da democracia, universalização, etc. Os municípios, desde a

Constituição de 1988, e, a partir da Lei de municipalização, vêm ocupando uma posição de

destaque quando das novas responsabilidades, e o Estado do Ceará, constitui, nesse sentido,

um caso emblemático, tendo em vista as iniciativas de implementação desse processo, já

em 1995.
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A Undime se depara constantemente com o problema da reafirmação do primado da

proximidade do cidadão ao município, sendo aqui onde se concentra a maioria dos serviços

essenciais de que o cidadão necessita, dentre esses, o serviço educacional, razão pela qual o

problema do financiamento educacional liga-se necessariamente à redefinição da política

fiscal e tributária, bem como do financiamento público.i"

Deve, a Undime, tomar-se a principal guardiã da autonomia municipal, do
repensar o financiamento público para a educação, do estabelecimento de regimes
de colaboração com nitidez e da construção de valores democráticos e éticos em
nosso País. Esse papel de fazer valer a nossa voz perante a União, os Estados e o
Congresso Nacional exige de todos nós, Dirigentes Municipais de Educação, um
assumir mais decisivo de nossas responsabilidadea"

Em um Manifesto à sociedade brasileira, em que a Undime apresenta propostas para

uma educação de qualidade," esta entidade aponta as contradições do próprio modelo de

financiamento da educação brasileira, ao afirmar a contradição entre a crescente

responsabilidade dos municípios para com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental,

oriunda da Constituição Federal, e da própria LDB, bem como do processo de

municipalização, então em desenvolvimento, e a inexistência de uma reforma fiscal e

tributária no País que dê ao município as condições efetivas para o adequado oferecimento

com qualidade desses níveis educacionais, concentrando a União ainda parcela

considerável de recursos, quando sua atuação nesses níveis de ensino é de caráter

meramente supletivo. 72

(f) Carta do 7" FÓIUmNacional, datado de :\ de junho de 1999, e assinada pelo seu então presidente, Neroaldo
Pontes de Azevedo.
70 Undime: Boletim da Diretoria Executiva da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Ano
V - número 35 - abril de 200 I.
') O referido Documento se intitula: "A Educação Municipal Apresenta suas Propostas para uma Educação de
Qualidade", datado de 22 de agosto de 2002, e assinado pelo seu então presidente nacional, Adeum Hilário
Sauer.
"~Segundo José Marcelino de Rezende Pinto, com a Constituição Federal de 19~8 foi a União a principal
prejudicada quando das decisões referentes às transferências fiscais para estados e municípios, sendo estes
últimos os principais benelíciados, principalmente quando do desencadeamento do processo de
municipalização, também com a referida Constituição. Por outro lado, levando-se em conta o tema da co-
responsabilidade, bem como do caráter predominantemente supletivo da União com relação à Educação
Básica, ainda é significativa a concentração de recursos financeiros para a educação na esfera da União,
decorrente da atual política fiscal do País, sobretudo quando das Contribuições Sociais e Econômicas
(aproximadamente em tomo de 50, dentre estes o Salário-Educação) e os mecanismos de Operação de
Crédito, exclusivos da União e que correspondem a uma arrecadação bem superior à dos impostos. (pinto,
2000,p.28)
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Para a Undime-CE, no entanto, não bastava para os municípios assumir as

responsabilidades quanto à educação infantil e ensino fundamental, sem que eles tivessem

condições, sobretudo financeiras e pedagógicas, para proporcionar uma educação com

padrão de qualidade, tendo sido muito difícil, principalmente quanto à educação infantil e

primeiras séries do ensino fundamental, devido a uma série de fatores (recursos financeiros,

professores qualificados, etc) que põem em risco a forma como se deu o processo de

municipalização no Estado.

Os principais problemas enfrentados pela Undime, decorrentes do modelo de

inanciamento, ao longo dos últimos anos, diz respeito ao transporte escolar, o repasse

mfimo para a merenda escolar e o custo-aluno do Fundef, do que resulta numa relação

problemática para com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sem

que a Undime tenha uma representação formal nesse Órgão. Um desafio que se impõe à

ndime, na atualidade, diz respeito à luta pela derrubada dos vetos ao Plano Nacional de

Educação - PNE, em torno da qual a Undime participou das discussões e elaboração de

propostas.

A co-responsabilidade, que concerne às competências dos diferentes entes da

Federação para com a educação, segundo a Undime, esbarra ainda com uma política

educacional verticalizada, impossibilitando ao gestor educacional no município, que tem de

forma mais próxima o conhecimento da realidade educacional local, a devida elaboração da

política educacional no âmbito desse sistema de ensino, daí a Undime querer fazer

prevalecer seus representantes em espaços estratégicos, principalmente na esfera federal.

a "Carta do 8° Fórum da Undime",73 os Dirigentes educacionais explicitaram o

contorno de suas críticas à política de co-responsabilidade e de financiamento

implementada pelo Governo Federal, no que pese o papel do Fundef, item que,

contrariamente à revolução que o Governo Federal afirma ter acontecido, constitui para a

Entidade uma de suas maiores inquietações.

As principais conseqüências para a educação da política educacional implementada

pelo Governo Federal foram: primeiro, a retirada precoce do Estado, enquanto um dos entes

73 Documento que condensa as discussões e preocupações dos diligentes municipais, reunidos no 8° FÓlUm
Nacional, realizado no período de J 8 a 20 de abril de 200 I, em Brasília, e enviado para o Ministério da
Educação, todos os municípios brasileiros, Câmara Federal e Legislativas, Senado Federal, Presidente da
República. entidades parceiras, bem como para a imprensa, em geral.
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de municipalização pelo Fundef, causando à mesma uma retenção do seu crescimento.

A Undime-CE, como mencionado, se ressente quanto à forma com que a educacà

infantil fora relegada aos municípios sem que estes tivessem as condições financeira

pedagógicas para atender esse nível de ensino de forma satisfatória, tendo isso sido um do

principais pr:oblemas quando do processo de municipalização no Estado, acrescido desse.

embora que em proporções menores, as primeiras sérias (1li a 4l1
) do Ensino Fundamental.

onde se evidenciam a maior carência de professores habilitados.

Igual contradição se evidencia quando da universalização que, no Brasil, deixou de

fora importantes segmentos sociais, tais como o homem do campo, indígenas, deficientes.

os carentes de transporte escolar, jovens e adultos fora da escola que, juntos, integram um

considerável número de excluídos ainda não contemplados com o financiamento

educacional do Fundef, demandando que seja repensado o referido mecanismo de

financiamento e trocado por um que alcance tais segmentos sociais marginalizados, bem

como a Educação Básica, como um todo. 7-1

Segundo, a quebra do pacto federativo, como conseqüência de uma política

verticalizada que transforma as instâncias municipais, incluindo, aqui, as Câmaras

Municipais e Secretarias Municipais de Educação, em meros executores dessa política, em

nada podendo alterar quando de alguns programas educacionais, ficando a instância

municipal relegada à condição de meros mediadores.

Terceiro, as desigualdades quando da repartição dos recursos destinados à educação,

sobretudo oriundos do Fundef, em relação ao volume de responsabilidade que recai sobre

cada ente federativo, no que conceme à oferta. Para a Undime, o volume de recursos

financeiros recebidos pelo Município está aquém do volume de responsabilidades que lhe

cabe, o que reivindica uma maior participação dos municípios nos recursos financeiros

retidos no âmbito da União.

74 Segundo o presidente da Undime-CE, a universalização no Ceará matriculou, de fato, o aluno na escola.
propiciado pelo Fundef, sem o qual isso não teria sido possível, pelo menos da maneira como o foi. No
entanto, ressalta a existência de amplos segmentos sociais da população, correspondente à faixa etária que
ficou de fora da universalização, citando como exemplo, o pertencente à Educação Especial, que não foi
desenvolvida no Estado. (Flávio de Araújo Barbosa, em entrevista exclusiva para esta pesquisa, em 06 de
setembro de 2004).

...•

.)
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Soma-se a isso, a crítica quanto ao não cumprimento da Emenda Constitucional n"

14, por parte da União, quanto à correção do valor custo-aluna-ano do Fundef Segundo o

presidente da Undime-CE, ao longo de vários anos (1999, 2000 e 2001) o valor custo-

aluno-ano, que serve de base ao repasse do Fundef, permaneceu inalterado (em R$ 372,00),

e quando houve a alteração, não se deu a ponto de atender satisfatoriamente o incremento

do investimento realizado nos municípios, sobretudo quanto à ampliação da infra-estrutura

das escolas, com a nucleação; pagamento dos salários dos professores, aumentados em

função do investimento em capacitação de professores, em nível superior e de Pós-

Graduação, ocasionando um aumento na folha de pagamento dos mesmos; aumento no

gasto de manutenção das escolas, de transporte escolar; etc."

Em síntese, a Undime, por se constituir da representação dos principais agentes de

execução das políticas públicas educacionais (no caso, os secretários de educação dos

municípios), no nível de maior relevância para a política educacional do País (o Ensino

Fundamental), no espaço que se constituiu no locus por excelência (o Município) vive as

experiências de administrar as contradições da referida política, de forma muito próxima,

cuja atuação e avaliação nos conferem elementos importantes para entendermos o que foi a

política educacional dos últimos anos.

75 ')cgundo o presidente da lJndime-CE, o valor do custo-aluno-ano do Fundef, que, hoje, ultrapassa a R$
500.00 (Quinhentos Reais), deveria ser, segundo cálculos levantados peja Entidade, mais de R$ 800,00, se
tivesse sido reajustado pela União, conforme determinada a Lei.
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5. A Educação no Ceará sob Avaliação e Análise

5.1 A Avaliação sob o "Estado Avaliador"

Segundo Afonso, convencionou-se designar pela expressão "Estado Avaliador" as

ações dos governos de orientação neoliberal quando de um novo "ethos competitivo", a

partir da década de 1980, que importava para o domínio da esfera pública os modelo de

gestão da esfera privada, quanto à ênfase nos resultados dos sistemas educacionais,

integrando tal atitude às características do que denominamos aqui de "Estado Gerencial",

voltado preferencialmente para o produto, sob a lógica da gestão em termos da

racionalização e eficiência.

A ideologia da privatização, ao enaltecer o capitalismo de livre-mercado,
conduziu a alterações e mudanças fundamentais no papel do Estado, tanto ao
nível local, como ao nível nacional. Nesse sentido, por exemplo, diminuir as
despesas públicas exigiu não só a adoção de uma cultura gestionária (ou
ge rencia lista) no setor público, como induziu a criação de mecanismos de
controle e responsabilização mais sofisticados. A avaliação aparece assim como
um pré-requisito para que seja possível a implementação desses mecanismos.
(Afonso, 2000, p. 49)

A redefinição do papel do Estado do que resultou novas concepções de políticas

públicas, sob o modelo gerencial, o obrigou a um maior conhecimento da realidade, pois

disso dependia a utilização racional e eficiente dos parcos recursos que lhe restavam,

decorrente sobretudo da crise fiscal.

A avaliação toma-se, assim, uma prática que assumirá um caráter sistemático e

abrangente e cumprirá uma função sobretudo de regulação (ou de desregulação, com

preferem outros), quando das políticas públicas, adequando as ações voltadas para a área

social aos objetivos estreitos da racionalização financeira e administrativa, como sinônimo

de competência e qualidade

O termo "qualidade" adquire uma nova significação na área educacional, sobretudo,

ao longo das duas últimas décadas, quando de sua apropriação nos termos em que tem sido

utilizado na área administrativa que se moderniza de forma adaptativa (modernização
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conservadora), compreendendo a noção de eficiência, sobretudo quanto à obtenção de

resultados imediatos e o alcance de metas pré-estabelecidas.

Conforme depreendemos de Tomaz Tadeu da Silva, trata-se de aproximar a

educação da lógica privatista, não no sentido meramente de entregar a educação à iniciativa

privada, ou orientá-Ia para as necessidades da indústria, mas, acima de tudo, de estruturar e

fazer funcionar a esfera pública (no caso, a educação pública) à semelhança das empresas,

sob o primado do mercado, cumprindo a avaliação dos sistemas educacionais, bem como da

própria educação, um papel importante, nesse sentido. (Silva, 1994)

Com isso, tem-se a resignificação da própria noção de "social", objetivo das

políticas públicas, comparada a um produto "mercado lógico", cujo "usuário" deixa de ser o

"cidadão" para se tomar o "cliente", ou o "consumidor".

o que está em jogo não é apenas uma reestruturação neoliberal das esferas
econômica, social e política, mas uma reelaboração e redefinição das próprias
formas de representação e significação social. (Silva, 1994)

A significação da importância da avaliação, no contexto da redefinição do papel do

Estado, portanto, repousa sobre o entendimento de que, ao se desresponsabilizar da

execução propriamente dita das políticas públicas, como se observará mais especificamente

no caso da educação, via processos de municipalização e descentralização, principais

conteúdos e significados do regime de colaboração, a União se atribuirá o papel

predominante de coordenação, supervisão e regulação, conforme os cânones do modelo

gerencial, sobrando à avaliação, propriamente dita, a função precípua de propiciar e

orientar o processo de gestão, servindo-lhe de subsidio, no que pese, sobremaneira, a

redistribuição dos recursos financeiros.

Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os
diferentes níveis e sistemas e exercendo funções normativa, redistributiva e
supletiva em relação às demais instâncias educacionais. (LDB, Art. 8° § 2°)

A esfera educacional foi, assim, uma das que mais se prestou aos processos de

avaliação no Brasil, ao longo da década de 1990, em todos os níveis, tendo o Estado do
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Ceará, igualmente, criado seu sistema de avaliação e acompanhamento da Educação Básica,

além do que, se submetido à avaliação nacional, de responsabilidade da União. i

Dentre as incumbências da União, sob o regime de colaboração, está, segundo a

LOB. a de:

• Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino,

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. (LDB,

Art 9°, inc. VI)

A avaliação da educação foi, inclusive, segundo Vera Peroni, o corolário das

reivindicações e parcerias que o Ministério da Educação desenvolvera com entidades

representativas do setor privado, como o Instituto Herbert Levy, já mencionado,

anteriormente, além do que, com organismos internacionais representativos da ordem

econômica capitalista, em nível mundial, e do setor privado.

A avaliação educacional (e mais precisamente dos sistemas educacionais) tomara-

se, conforme vimos defendendo, nesse trabalho, uma forma de controle social, no sentido

de adequar a educação aos conteúdos e pressupostos filosóficos previamente determinados,

de que serve como exemplo a vinculação dos objetivos e metodologias do Sistema

Nacional de Avaliação da Educação Básica - Saeb aos Parâmetros Curriculares Nacionais,

que estabelecem os fundamentos pedagógicos básicos da educação, em termos da prática

docente e do currículo.

5,2 O fato.' "Aprendizagem" como Paradigma Pedagógico da Avaliação Escola.',

os últimos anos, tem-se testemunhado uma re-significação dos objetivos,

pressupostos e métodos da avaliação escolar, com destaque especial ao processo

caracterizado pela relação ensino-aprendizagem, onde, sem incorrer numa equivocada

Fizemos referência, ao longo desse trabalho, aos seguintes sistemas de avaliação e seus respectivos níveis
educacionais: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, que avalia a Educação Básica.
como um todo: Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, destinado somente ao Ensino Médio, e Exame
Nacional de Cursos - ENC (Provão), destinado no Ensino Superior. No âmbito do Estado do Ceará destaca-se
o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Ceará - SPAECE.
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dicotomia, diz respeito, por um lado, ao redimensionamento da formação docente, e, por

outro, a centralidade no aluno, como principal sujeito do conhecimento.

Desde a Declaração Mundial sobre Educação Para Todos, na Tailândia, em 1990.

que enfatizou a "satisfação das necessidades básicas de aprendizagem" até a reformulação

dos currículos escolares, nos últimos anos, destacando-se as atuais' diretrizes de formação

de professores, a -reforrnulação das teorias pedagógicas e da didática, dentre outros, a

aprendizagem tem ocupado o centro da preocupação pedagógica, pelo menos no plano das

intenções das políticas educacionais e nos discursos oficiais, não correspondendo

exatamente aos resultados obtidos pelas avaliações, sobretudo do Saeb.

Por muito tempo, e isso caracteriza a educação brasileira, pensou-se o ensino de

forma autônoma, dissociado da aprendizagem, propriamente dita, o que propiciou o

desenvolvimento do "formalismo" educacional que, em outras palavras, traduz-se no "faz

de conta que ensina", reduzindo-se a escola e a formação dos professores na discussão

Incansável e sem muito resultado dos métodos de ensino.

em mesmo uma perspectiva pragmática ou utilitarista para o ensino, a exemplo do

que ocorreu com a educação em países como os Estados Unidos, foi conferi da,

historicamente, pelo sistema educacional brasileiro, predominando, aqui, a cultura da

diplornação e certificação.

Nos últimos anos, porém, como podemos depreender dos pareceres e resoluções do

CNE, que normatizam a formação docente, os princípios filosóficos e pedagógicos dos

currículos, bem como a avaliação, a aprendizagem passa a se constituir na perspectiva

principal do ensino, sem a qual, este se toma incompleto ou vazio, o que não significa, por

outro lado, que tal perspectiva venha, de fato, se realizando, sendo, essa, uma questão

fundamental nesse trabalho, compreender as razões que levaram a este fato. 2

Uma questão a ser elucidada reside em saber em que consiste a aprendizagem, ou

qual o seu conteúdo, destacando-se nas diretrizes que norteiam as recentes práticas

pedagógicas aquele que se volve para o desenvolvimento de competências (e habilidades),

2 Tomando-se a Resolução CNE/CP I, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena, tem-se a aprendizagem como a orientação central da formação docente, no que conceme a
prática pedagógica, como um todo, incluindo o ensino, a disposição curricular, a avaliação, etc.
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descentrando os tradicionais "conteúdos disciplinares" que, segundo, Nilson Machado, se

legitimou a partir do século XIX, no contexto do advento da cientificidade moderna.

Urge uma reorganização do trabalho escolar que reconfigure seus espaços e seus
tempos, que revitalize os significados dos currículos como mapas do
conhecimento que se busca, da formação pessoal como a constituição de um
amplo espectro de competências e, sobretudo, do papel dos professores em um
cenário onde as idéias de conhecimento e de valor encontram-se definitivamente
irnbricadas. (Machado, 2002)

Por competência entende-se, primariamente, o desenvolvimento pessoal no que se

refere à capacidade de diversos desempenhos necessários ao aprimoramento do ser social,

ético, criativo e reflexivo, aos quais os conteúdos escolares (concernentes sobretudo às

disciplinas) devem servir de meio, quando do conhecimento, de forma a se perguntar: "se

conhece (ou se aprende) para que"? 3

Constituem exemplos de desempenho aqueles relacionados à capacidade de uma

pessoa quanto ao desenvolvimento de determinadas potencialidades humanas, tais como se

expressar, argumentar, inferir, julgar, decidir, se relacionar, propor, solucionar problemas,

dentre outras, requeridas, ao mesmo tempo que, instituídas pelo convívio social, e que re-

significam o domínio das disciplinas, como português, matemática, dentre outras,

redimensionando-as em termos de finalidade.

Assim, a noção de competência pressupõe a de "transcendência" e de "finalidade",

já que não se limita ao âmbito do domínio das disciplinas, ainda que não se lhes possa

prescindir. No entanto, eleva-se a um âmbito de abstração ou de "invisibilidade", sendo

neste, que as competências se realizam ou se efetivam mais precisamente.

Ao exercício e realização dessas competências tem-se a noção de "habilidade" que

pressupõe um lugar mais circunscrito, menos transcendente com relação à noção de

competência, pressupondo uma relação necessária e mutuamente dependente.

A perspectiva de desenvolvimento de competências e habilidades tem constituído

um novo paradigma para o processo ensino-aprendizagem, que tem norteado igualmente os

, l\.Ja mesma Resolução. citada da nota anterior, tem-se como um dos princípios norteadores da formação de
proles-ores a aprendizagem, entendida como "processo de construção de conhecimentos, habilidades e
valores em intcração com a realidade e com 0:'\ demais indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades
pessoais" (Art 1", lnciso l l.Letra h)
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processos de avaliação em termos mais de significação do que de conteúdo, subsidiado pela

noção de "aprendizagem significativa", de matriz teórica construtivista." Aprender, nesse

sentido, significa interpretar o mundo, resignificá-lo, sendo, essa, a natureza mesma do

conhecimento.

o conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva construtivrsta,
implica, necessariamente, o trabalho simbólico de "significar" a parcela da
realidade que se conhece. As aprendizagens que os alunos realizam na escola
serão significativas à medida que conseguirem estabelecer relações substantivas e
não-arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente
construídos por eles, num processo de articulação de novos significados. (pCN,
52)

o redimensionamento da Educação Básica no Brasil (princípios filosóficos e

pedagógicos, curricular e de avaliação), sob as recentes diretrizes curriculares, elevou a

relação ensino-aprendizagem a um patamar de centralidade, compreendendo a relação

professor-aluno em termos mais objetivos e pragmáticos, com ênfase no desenvolvimento

de competências, no lugar da mera "informação", ou da "instrução", como critérios do

conhecimento, relativizando a importância que os "conteúdos" possuíam na denominada

"pedagogia tradicional", sem no entanto desprezá-los. 5

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, do qual trataremos logo a

seguir, constitui, hoje, o principal instrumento oficial de avaliação da Educação Básica, em

nível nacional, tendo como paradigma de aprendizagem, a ser avaliado, o desenvolvimento

de competências e habilidades básicas necessárias, já previamente estabelecido pelos

Parâmetros Curriculares Nacionais para os currículos nesse nível educacional.

j Em síntese, trata-se de urna teoria que procura descrever os diferentes estágios por que passam os indivíduos
no processo de aquisição dos conhecimentos, de como se desenvolve a inteligência hwnana e de como o
indivíduo adquire sua liberdade e autonomia nesse processo, significando o mundo e a realidade a medida que
"aprende".
5 Pedagogia centrada na concepção de aprendizagem enquanto aquisição de conhecimentos e informações,
umprindo o professor o papel de mero "transmissor" e o aluno de mero "receptor", propiciando uma

desvinculação entre o processo de aprendizagem e a realidade, ficando a prática relegada a um plano
secundário ou inexistente, bem como a interação social, já que a referida pedagogia pressupõe a performance
do indivíduo. Normalmente se atribui às origens da "pedagogia tradicional" à prática educacional orientada
pelos Jesuítas quando chegaram ao Brasil, bem como à educação católica, embora que integrasse o sistema
educacional brasileiro ao longo de sua história, sendo contrastada por outras pedagogias (renovada, tecnicista
e crítica social dos conteúdos, as principais), formando diferentes teorias pedagógicas.
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o Saeb, seguindo teorias pedagógicas modernas, sobretudo em suas últimas

aplicações, embora inserido no redimensionamento do papel do Estado, sob o modelo

gerencialista, prioriza critérios qualitativos de aprendizagem que servem de referência

como critério objetivo na compreensão do significado das políticas educacionais, no que

pese os aspectos formais e qualitativos da educação.

5.3 A avaliação da Educação Básica no Ceará, sob o SAEB

5.3.1 Sobre o SAEB: síntese histórica e procedimentos avaliatórios

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, coordenado pelo

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, do Ministério da

Educação, Cultura e Desporto, constitui o principal sistema oficial de avaliação da

educação básica, em nível nacional, tendo sido criado em 1988 e aplicado, pela primeira

vez, em 1990, deste então, a cada dois anos, atingindo, até o presente momento, o número

total de 7 aplicações (1990,1993,1995,1997,1999,2001 e 2003).

O objetivo do Saeb, conforme seus relatórios, é "apoiar os municípios, estados e a

União na formulação de políticas para a melhoria da qualidade do ensino, com o foco na

aprendizagem de habilidades básicas e indispensáveis ao cidadão" (Saeb 2003).

De início, o Saeb foi aplicado pelo próprio Ministério da Educação, passando, a

partir de 1995, a ser aplicado por entidades externas, contratadas pelo governo federal, após

processos de licitação, com o apoio e mediação das secretarias estaduais e municipais de

educação 6 Antes, o Saeb limitava-se apenas às escolas públicas. excetuando-se os alunos

das escolas federais e escolas rurais, hoje, abrangendo também as escolas particulares.

Ao longo de suas sucessões de aplicação, o Saeb aprimorou sua metodologia e

universo de alcance, sendo, hoje, aplicado junto aos alunos da 4a e 83 série do ensino

fundamental, e da 3a série do ensino médio, em todo o território nacional, ainda que numa

6 A participação das secretarias estaduais de educação consiste em servirem de elo de ligação do MEC/lnep
com todas as escolas sclecionadus para amostragcm, bem como de ajudar a articular a aplicação da prova no
âmbito do respectivo Estado, enquanto que o papel das secretarias municipais de educação, reside
predominantemente na verificação dos dados das escolas selecionadas, conferindo com as informações do
censo Escolar, além de comunicarem às escolas li sua participação no Sucb, servirem de cio entre as
Secretarias Estaduais de Educação e a rede municipal.
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amostragem probabilística, não sendo, portanto, obrigatório, a exemplo do Exame Nacional

de Curso, no nível superior.

Os recursos metodológicos do Saeb compreendem os seguintes dois instrumentos

principais: provas, junto aos alunos, e questionários a serem preenchidos por professores

(Questionário do Professor), referentes ao perfil e prática docente, e por diretores de escolas

(Questionário do Diretor), visando o seu perfil e mecanismos de gestão, bem como sobre a

infra-estrutura escolar.

As provas contemplam os conteúdos de português, matemática, acrescido na 3<1 série

do ensino médio, os conteúdos concementes às disciplinas Física, Química ou Biologia, e,

desde 1999, tendo introduzido também as disciplinas História e Geografia, salientando que

cada aluno participante da amostragem responde a questões concernentes a apenas uma

dessas disciplinas. Com isso, o Saeb aufere o desempenho do aluno quanto aos conteúdos e

habilidades, em seus diversos níveis de complexidade, nas respectivas áreas do

onhecimento, fundados nos Parârnetros Curriculares Nacionais.

Uma das características do Saeb é enfatizar como objeto de avaliação o aprendizado

de determinadas habilidades e competências, conferindo a este fator, a noção de qualidade

a educação e da escola.

Em termos gerais, para Língua Portuguesa, as competências e habilidades se

irigem predominantemente para a leitura e compreensão de textos, enquanto "capacidade

o estudante para localizar informações explícitas no texto, de fazer inferências, identificar

o tema, identificar a tese e relações de causa e conseqüência, entre outras, sempre em textos

e gêneros diversos e em níveis de complexidade diferenciados, conforme a série avaliada".

No caso da Matemática, as competências e habilidades se dirigem

predominantemente para a resolução de problemas, "utilizando-se dos conceitos e das

operações da linguagem matemática em suas diversas dimensões, tais como aritmética,

geometria, grandezas e medidas e noções de estatística, em graus de dificuldades

ertinentes a cada série"

Sobre os resultados, estes são quantificados em escalas diferentes de desempenho,

pontuadas conforme as áreas do conhecimento (para Língua Portuguesa - Leitura, de O a

375 pontos; para Matemática, de O a 425 pontos), e apresentados de acordo com o

desempenho em cada série (4a e 83 do Ensino Fundamental, e 33 do ensino méd io), sob
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quatro "níveis de escala de desempenho", a saber: Adequado, Intermediário, Crítico e

Muito Crítico. São apresentadas tanto as médias de desempenho quanto o percentuaJ de

alunos em cada um dos níveis de escala de desempenho por Estado e regiões, atualmente de

forma comparada. Vale salientar que num patamar acima de 200 pontos, tanto para os

conteúdos concementes a Português como para os de Matemática, constitui uma média

satisfatória, evidenciando o desenvolvimento de habilidades que permitem ao aluno a

continuidade de seu aprimoramento.

Por fim, é digno de registro que os dados do Saeb, a despeito da necessidade

permanente de aprimoramento metodológico, bem como das implicações concementes à

sua função perante o Estado Avaliador, estando igualmente impregnado desse espírito,

como se pode notar pelos objetivos de aquisição de eficiência educacional, constitui, por

outro lado, um instrumento de reconhecida legitimidade e referência em termos de

avaliação educacional, indo além dos fatores meramente de ajuste educacional às metas

quantitativas, dele se subsidiando os mais diversos setores educacionais, políticos,

empresariais, govemamentais e trabalhistas, quando do tema avaliação.

Uma citação tirada do Relatório 2001 nos ajuda a compreender o sentido do Saeb

quando da consciência de que as conquistas concementes às metas quantitativas, dentre

estas a de universalização do Ensino Fundamental, as taxas de escolarização média, as

taxas de atendimento escolar da esfera pública, taxas de correção das distorções idade/série

e do fluxo escolar, dentre outros, não significam necessária e automaticamente a superação

do desfio educacional:

A questão posta no início dos anos 1990 permanece desafiando a sociedade
brasileira: a qualidade da educação não deu mostras de progressão, entre as
regiões, na mesma proporção da expansão de oportunidades abertas nos sistemas
educativos. (Saeb, 2001)

A seguir, no quadro abaixo, onde são explicitadas as habilidades auferidas junto aos

alunos avaliados pelo Saeb, em sua última realização, a partir da escala de desempenho

correspondente, que será comentado logo a seguir.
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Quadro 04 ,~.·,t:.
Qualificação das Habilidades Auferidas por Série nas Áreas do Conhecimento por

Escala de Desempenho.

Série

T

Escala de
Desempenho

Língua Portuguesa I Matemática
Construção de Construção de competências
competências e e desenvolvimento de
desenvolvimento de habilidade na resolução de

. habilidades de leitura. <te . problemas em cada um dos
/ I textos de gêrier~s' '~s~~:gío,s(resumo)

variados em cada um ~ :.'; .. : !
dos estágios (resumo): .. ' - .;. i .i

4a Série
(Ensino

Fundamental)

Adequado

São leitores com nível de Interpretam e sabem resolver
compreensão de textos problemas de forma
adequados' à série. São competente. Apresentam as
leitores com habilidades habilidades compatíveis com a
consolidadas. série. Reconhecem e resolvem
Estabelecem a relação de operações com números
causa e conseqüência em racionais, de soma, subtração,
textos narrativos mais multiplicação e divisão. Além
longos; reconhecem o das habilidades descritas para
efeito de sentido os estágios anteriores,
decorrentes do uso da resolvem problemas que
pontuação; distinguem utilizam a multiplicação
efeitos de humor mais envolvendo a noção de
sutis; identificam a proporcional idade,
finalidade de um texto envolvendo mais de uma
com base em pistas operação, incluindo a sistema
textuais mais elaboradas, monetário e calculam o
depreendem relação de resultado de uma divisão por
causa e conseqüência número de 2 algarismos,
implícitas no texto, além inclusive com resto.
de outras habilidades.

Intermediário

Começando a desenvolver
as habilidades de leitura,
mas próximas do nível
exigido para a série.
Inferem informações
explicitas em textos mais
longos; identificam a
finalidade de um texto
informativo; reconhecem
o tema de um texto e a
idéia principal e
reconhecem os elementos
que constroem uma

Desenvolvem algumas
habilidades de interpretação
de problemas, aproximando-se
do esperado para a 48 série.
Entre outras habilidades,
resolvem problemas do
cotidiano envolvendo adição
de números racionais com o
mesmo número de casas
decimais, calculando o
resultado de uma adição e
subtração envolvendo
números de até 3 algarismos,



8a Série
(Ensino

Fundamental)

Crítico

Muito Crítico

Adequado

narrativa, tais como o
conflito gerador, os
personagens e o desfecho
do conflito; entre outras
habilidades.
Não são leitores
competentes, lêem de
forma ainda pouco
condizente com a séne,
construíram o
entendimento de frases
simples. São leitores
ainda no nível primário,
decodificam apenas a
superfície de narrativas
simples e curtas,
localizando informações
explícitas, dentre outras
habiIidades.
Não desenvolveram
habilidades de leitura
mínimas condizentes com
quatro anos de
escolarização .. Não foram
alfabetizados
adequadamente. Não
conseguem responder os
itens da prova.

São leitores competentes.
Demonstram habilidades
de leitura compatíveis
com a 88 série (textos
poéticos de maior
complexidade,
informativos, com
informações pitorescas
em tabelas dos testes:
depreendem relações de
causa e conseqüência
implícitas no texto;
reconhecem o efeito de
sentido provocado pela
seleção e escolha de
determinadas expressões;
identificam a seqüência

inclusive com recurso e
reserva, de uma multiplicação
com um algarismo.

Desenvolvem algumas
habilidades elementares de
interpretação de problemas
aquém das exigidas para o
ciclo. São capazes de
reconhecer partes de um todo
em representações geográficas
e calcular áreas de figuras
desenhadas em malhas
quadriculadas contando o
número de lados; resolvem
problemas do cotidiano
envolvendo pequenas quantias
em dinheiro.
Não conseguem transpor para
uma Iinguagem matemática
específica comandos
operacionais elementares
compatíveis com a série. (Não
identificam uma operação de
soma ou subtração envolvida
no problema ou não sabem o
significado geométrico de
figuras simples)
Interpretam e sabem resolver
problemas de forma
competen te; fazem uso correto
da linguagem matemática
específica. Apresentam
habilidades compatíveis com a
série em questão. (interpretam
e constroem gráficos;
resolvem problemas com duas
incógnitas utilizando símbolos
matemáticos específicos e
reconhecem as funções
trigonométricas elementares).
Além disso, resolvem
problemas simples
envolvendo frações e
porcentagens, equação de

242
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I

Intermediário

temporal de uma narrativa
e diferentes pontos de
vista em um mesmo texto;
reconhecem relações de
causa e conseqüência a
partir de enunciados com
termos e sintaxe menos
usual; identificam os
efeitos de sentido
decorrentes do uso da
pontuação e reconhecem
as intenções no uso de
gírias e expressões
coloquiais em um texto.
Desenvolvem algumas
habilidades de leitura
mais compatíveis com a
escolarização plena no
Ensino Fundamental. Isso
lhes permitirá continuar a
escolarização no Ensino
Médio com um déficit
menor. Além das
habilidades descritas para
o estágio precedente, são
alunos que desenvolveram
mais algumas,
destacando-se:
distinguem, entre vários
enunciados aquele, que
expressam uma opinião;
identificam um tema de
um texto argumentativo e
a tese de um texto
dissertati vo,
estabelecendo relações
entre elas e os argumentos
oferecidos para sustentá-
Ia; identificam o conflito
gerador uma narrativa
mais complexa e os
diferentes tipos de
narrador.
Ainda não são bons
leitores. Apresentam
algumas habilidades de

segundo grau, o conceito de
proporcionalidade; resolvem
expressão envolvendo as
quatro operações, potências e
raízes.

Adquiriram habilidades
matemáticas mais compatíveis
com oito anos de
escolarização. Além das
habilidades dos estágios
anteriores, consolidaram
habilidades que cabe destacar:
identificam lados e ângulos de
um quadrilátero (retângulo,
losango, quadrado e trapézio);
identificam o sistema de
equações de primeiro grau,
expressas em uma situação i

dada, lêem tabelas com
números positivos e negativos
e identificam o gráfico de
colunas correspondente.

Desenvolveram algumas
habilidades elementares de
interpretação de problemas,



3<1 Série
(Ensino

Crítico

Muito Crítico

Adequado

leitura, mas aquém das
exigidas para a série
(textos simples e textos
informativos). Algumas
das habilidades já
consolidadas neste
estágio: inferem o sentido
metafórico de uma
expressão; identificam
(em fábulas) a intenção
implícita contida na fala
das personagens, o
desfecho do conflito, a
organização temporal da
narrativa e o tema de
textos poéticos;
distinguem um fato da
opinião relativa a este fato
e identificam a finalidade
de um texto informativo
longo; estabelecem
relações de causa e
conseqüência em textos
de diferentes gêneros;
identificam os efeitos de
sentido decorrentes do uso
de pontuações e a idéia
central de um texto
poético.
Não são bons leitores.
Não desenvolveram
habilidades de leitura
exigíveis para a
escolarização completa no
Ensino Fundamental.

São leitores competentes.
Demonstram habilidades
de leitura compatíveis
com as três séries do
Ensino Médio (textos
argumentativos mais
complexos, paródias,
textos mais longos e

mas não conseguem transpor
o que está sendo pedido no
enunciado para uma
linguagem matemática
específica, estando, portanto,
muito aquém do exigido para
a 83' série. (resolvem
expressões com uma
incógnita, mas não
interpretam os dados de um
problema fazendo uso de
símbolos matemáticos
específicos). Desconhecem as
funções trigonornétricas para
resolução de problemas.

Não conseguem responder a
comandos operacionais
elementares compatíveis com
a 88 série. (Resolução de
expressões algébricas com
uma incógnita; características
e elementos das figuras
geométricas planas mais
conhecidas).
Interpretam e sabem resolver
problemas de forma
competente; fazem uso correto
da linguagem matemática
específica. Apresentam
habilidades compatíveis com a
série em questão.
Reconhecem e utilizam

244
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Médio) complexos, poemas mais
complexos e cartuns e
dominam recursos
lingüistico-discursivos
utilizados na construção
de gêneros). Em termos
de habilidades, além das
pertinentes aos estágios
anteriores, pode-se
mencionar a identificação
de informações explícitas
no texto informativo com
base na relação entre
partes do texto;
identificam o tema de
poemas mais complexos
com vocabulário pouco
usual e distinguem, em
dois textos, opiniões
diferentes em relação ao
mesmo tema.

elementos de geometria
analítica, equações
polinorniais e desenvolvem
operações com os números
complexos. Além disso, são
capaze~ de resolver problemas
distinguindo funções
exponenciais crescentes e
decrescentes, entre outras
habilidades.

Desenvolveram algumas Apresentam algumas
habilidades de leitura, habilidades de interpretação
porém insuficientes para o de problemas. Fazem uso de
nível de letramento da 311 linguagem matemática
série (textos poéticos mais específica, porém a resolução
complexos, textos é insuficiente ao que é exigido
dissertativo- para a 311 série do E. M.
argumentativos de média (Reconhecem e utilizam
complexidade, texto de alguns elementos de
divulgação científica, geometria analítica, equações
jornalísticos e ficcionais; polinomiais e reconhecem
dominam alguns recursos algumas operações dos
lingüístico-discursivos números complexos).
utilizados na construção Utilizam o conceito de
de gêneros). Além das Progressão Geométrica para
habilidades descritivas identificar o termo seguinte de
para os estágios uma seqüência dada; calculam
anteriores, cabe destacar a probabi \idade de um evento
algumas habilidades em problema simples e
pertinentes a este estágio: identificam em um gráfico de
depreendem relações de função o comportamento de
causa e conseqüência crescimento/decrescimento.
implícitas no texto;
identificam efeitos de
sentido decorrentes do uso
da pontuação (parênteses,

jlntermediário
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I I

Crítico

Muito Crítico

MECIINEP/SAEB, 2003

reticências, exclamação);
identificam o tema a partir
da articulação do título
com as partes do texto;
discriminam a hierarquia
das idéias de textos
informativos mais
complexos apontando a
idéia principal entre as
várias opiniões emitidas
de um determinado
personagem.
Ainda não são bons
leitores. Apresentam
algumas habilidades de
leitura, mas aquém das
exigi das para a série
(lêem apenas textos
narrativos e informativos
simples).

Não são bons leitores.
Não desenvolveram
habilidades de leitura
compatíveis com a 411 e 8'1
série.

Desenvolvem algumas
habilidades elementares de
interpretação de problemas,
mas não conseguem transpor
o que está sendo pedido no
enunciado para uma
linguagem matemática
específica, estando, portanto,
muito aquém do exigido para
a 38 série do E.M.
(Construção, leitura e
interpretação gráfica: uso de
algumas propriedades e
caracterís ticas de figuras
geométricas planas e
resolução de funções
logarítimas e exponenciais).
Os alunos, nesse estágio,
alcançaram os níveis 4 ou 5 da
escala do Saeb.
Não conseguem responder a
comandos operacionais
elementares compatíveis com
a 3a série do E.M.
(Construção, leitura e
interpretação gráfica: uso de
propriedades de figuras
geométricas planas e
compreensão de outras
funções)
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5.3.2 Resultados Gerais e concernentes ao Estado do Ceará

Aqui serão apresentados e analisados os resultados do Saeb, tendo como base

principal, embora que não exclusiva, o Relatório 2003, que, conforme vimos, adota o fator

"aprendizagem", definido, em termos de desempenho de habilidades' concementes à leitura

e resolução de pro-blemas, nas disciplinas português e matemática, respectivamente, como

critério básico para avaliação da qualidade da educação.

Servimo-nos da própria forma como o Saeb apresenta os resultados, no que se refere

a apresentação comparada e progressista. Em alguns aspectos, no entanto, tivemos que

inferir, destacar e/ou reorganizar os dados, através de novos quadros para obtermos

conclusões que somente, de forma implícita, se encontram no Relatório, bem como para os

fins desta pesquisa. A forma de exposição, a seguir, é conseqüência da opção que

escolhemos de analisarmos, compararmos e discutirmos, tanto os resultados gerais, como

os concementes ao Estado do Ceará, mais especificamente.

Em primeiro lugar, considerando-se os quatro níveis de escala de desempenho

(Adequado, Intermediário, Crítico e Muito Crítico), bem como os requisitos estabelecidos

para a avaliação das competências e habilidades, em cada uma das séries selecionadas,

temos no País, em termos gerais, o prevalecimento, em número correspondente a mais de

50 % (cinqüenta por cento), do conjunto formado pela soma das médias referentes aos

níveis "crítico" e "muito crítico", em quase todas as situações definidas pelas Areas do

Conhecimento, conforme Tabela 10, abaixo, exceção apenas às situações "Língua

Portuguesa - 8/1 Série (E.F)" e "Língua Portuguesa - 311 Série (E.M)". Nestas, as médias

correspondente à situação "intermediário" aparecem como as maiores, ainda que as médias

correspondentes à situação "adequado" permaneçam todas abaixo de 1O. As médias

referentes à situação "adequado" são as menores quase que em todas as situações, enquanto

que as médias concementes às situações "intermediário" e "Crítico" se revezem entre as

maiores que aparecem, dados que apontam para a existência de uma precariedade na

qualidade da educação, quando do fator "aprendizagem".
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Tabela 10
Relação Situação/Médias Gerais Obtidas em Cada Escala de Desempenho (Em %)-

Saeb 2003

Situação por Area Médias Obtidas/Escala de Desempenho

do Conhecimento

I Adequado Intermediário Crítico Muito Total
I Crítico
I

Língua Portuguesa 4,8 39,7 36,7 18,7 100

I - 4a Série (E.F)

Língua Portuguesa 9,3 63,8 22,0 4,8 100
I - 8a Série (E.F)

Língua Portuguesa 6,2 55,2 34,7 3,9 100
, - 3a Série (E.M)
I Matemática - 4a 6,4 41,9 40,1 11,5 100
I

Série (E.F)•,
Matemática - 88 3,3 39,7 49,8 7,3 100

Série (E.F)

l Matemática - 3a 6,9 24,3 62,3 6,5 100

Série (E.M)

MECIlNEP/SAEB,2003

Se subtrairmos as regiões Norte e Nordeste, tem-se o agravamento desse quadro

nessas regiões, quando comparadas com as demais outras regiões, como se pode observar

da Tabela 11, abaixo.



Tabela 11
Relação Situação/DesemepenholRegiões - Saeb 2003

Situação Escala de Desempenho Regiões

No."te Nordeste Centro-Oes te Sudeste Sul
- - ----

Língua Portuguesa - 43 Adequado 1,72 2,06 4,20 7,72 5,05

Série (E.F) Intermediário 31,86 26,77 43,28 48,32
I 47,67

Crítico 45,24 41,85 37,60 31,03 35,71

Muito Crítico 21,18 29,32 14,91 12,93 1] ,57

Língua Portuguesa - 83 Adequado 4,86 5,99 9,18 11,76 ]0,80

Série (E.F) Intermediário 66,12 61,19 67,34 62,43 70,84

Crítico 24,34 26,42 19,53 21,20 15,66

Muito Crítico 4,69 6,40 3,96 4,60 2,71

Língua Portuguesa - 33 Adequado 2,45 4,22 6,55 7,57 7,52

Série (E.M) Intermediário 46,41 47,77 58,81 57,91 63,52

Crítico 46,45 42,49 31,82 30,99 26,98

Muito Crítico 4,69 '\ '\? 2,83 3,52 1.99- ,••.. .--

Matemática - 43 Série Adequado 2,03 2,61 5,65 10,47 6,75

(E.F) Intermediário 31,86 28,02 46,69 50,68 52,66

Crítico 52,26 5] ,20 39,76 30,51 34,85

Muito Crítico 13,84 18,18 7,91 8,43 5,74



Matemática - S"Série Adequado 0,67 1,92 2,4] 4,86 2,60

(E.F) Intermediário 29,84 28,86 42,91 43,22 53,58

Crítico 60,34 58,31 48,12 45,71 40,89

Muito Crítico 9,14 10,90 6,55 6,21 2,93,
Matemática - 3a Série Adequado 2,10 5,70 8,06 7,37 10,01

(E.M) Intermediário 15,80 19,10 24,8] 25,66 35,99

Crítico 72,40 64,61 60,46 62,26 51,32

Muito Crítico 9,71 ]0,60 6,66 4,71 2,68

MECIINEP/SAEB, 2003
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Atendo-se mais especificamente à Região Nordeste, inferimos da referida Tabela,

que o conjunto formado pelas escalas "crítico" e "muito crítico", nesta Região,

correspondente a (na maioria das situações, exceção às situações "Língua Portuguesa - 8"

série" e "Língua Portuguesa - 3" série, E.M) mais da metade dos casos, é, em todas as

situações, sem exceção, maior do que o mesmo conjunto quando comparado com as regiões

Centro-Oeste, Sudeste e Sul, dado esse que confirma as desigualdades regionais também

em matéria educacional.

Inversamente, no que concerne às escalas "adequado" e "intermediário", a Região

ordeste apresenta indicadores menores em todas as situações, sem exceção, quando

comparados com os indicadores das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, mesmo quando

tais indicadores são um pouco mais elevados no Nordeste, como nas situações "Língua

Portuguesa - S" série" e "Língua Portuguesa - 3a série (E.M)".

Se os dados educacionais concementes ao País, como um todo, apontam para um

déficit educacional, sendo isso agravado em termos da Região Nordeste, o Estado do Ceará

ocupa no interior desta Região uma posição pouco acima da mediana, variando entre a

terceira e quarta posição, em quase todas as situações, conforme dados da Tabela ]2,

abaixo

Tabela 12
Médias de Desempenho nos Estados da Região Nordeste - 2003

ESTADOS DO MEDIAS

~ NE LINGUA PORTUGUESA MATEMATICA

4" Sér'ie 811 Série 3" Série 411 Série 8" Séríe 3" Série

E.F E.F E.M E.F E.F E.M

Maranhão 148,4 219,4 265,1 ] 55,5 221,5 271,0

Piauí 153,2 223,5 259,0 159,0 238,6 268,5

Ceará 152,5 221,0 262,8 159,9 228,2 271,2

Rio Grande do 149,8 221,0 252,4 157,3 232,6 260,5

I Norte



252

I Paraíba 151,0 221,5 250,6 159,6 227,5 261,5 i
I Pemambuco 157,1 220,3 253,1 161,1 230,1 264,5I
I

I Alagoas 151,2 215,6 255,5 155,5 228,0 263,0

I Sergipe 160,0 221,9 253,0 166,4 233,7 259,2

I Bahia 151,4 228,9 253,0 161,2 235,9 266,3

MECIINEP/SAEB, 2003

Da Tabela, acima, depreendemos que, exceção das situações concementes ao

Ensino Médio, tanto em Português como em Matemática, que obteve a segunda e a

primeira melhor média, respectivamente, as demais, concementes ao Ensino Fundamental,

registram uma posição apenas mediana, quando comparadas com as médias obtidas pelos

demais estados da Região. Mesmo o desempenho obtido no Ensino Médio, que cresceu em

relação ao obtido na avaliação de 2001, indicando uma relativa melhora no Ensino Médio

no Estado, registrou, se comparado com os dados da Tabela 13, a seguir, um decréscimo

em relação aos dois primeiros anos de avaliação (1995 e 1997), indicando um decréscimo

da aprendizagem no Ceará para padrões inferiores aos existentes quando do início das

ações educacionais no Estado, em 1995.

Tabela 13
Evolução das Médias de Desempenho no Estado do Ceará

1995 - 2003

Situação por Area Médias Obtidas/Escala de Desempenho/Ano

do Conhecimento

1995 1997 1999 2001 2003

Língua Portuguesa- 179,8 182,3 156,2 145,1 152,5

I 411 Série (E.F)
r--

Língua Portuguesa - 237,8 243,9 230,1 219,6 221,0

I 80l Série (E.F)

I Língua Portuguesa- 268,2 281,2 258,7 254,0 262,8

Y Série (E.M)
----'----

)
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Matemática - 43 Série 178,3 184,5 168,3 154,1 159,9

(E.F)
I

Matemática - 8a Série 236,7 243,8 240,6 226,2 228,2

(E.F)
.

Matemática - 3a Série 271,3 300,5 273,6 266,7 271,2

L (E.M)

MEC/INEP/SAEB,2003

Da Tabela, acima, percebemos um movimento constante a todas as situações,

definido da seguinte forma: uma ligeira melhora do desempenho ao longo dos dois

primeiros anos de vigência da política educacional no Ceará (1997), seguido, por um longo

período de decréscimo até o ano de 2001, recuperando-se no último resultado, em 2003,

ainda que se mantendo em padrão inferior ao do primeiro ano (1995).

A conclusão geral a que chegamos é que enquanto as autoridades governamentais e

educacionais no Ceará se orgulhavam do sucesso obtido no período 1995-2002, quanto aos

indicadores formais na educação, a média concernente ao padrão de qualidade, segundo

dados do Saeb, apontavam para uma situação de decréscimo e de precariedade.

Repete-se, portanto, no Ceará, uma experiência brasileira, ainda que sob

circunstâncias históricas específicas, caracterizada pelo fato de que as iniciativas de

universalização da educação e a obtenção de outros resultados positivos formais não se

fizeram acompanhar de uma melhoria do padrão de qualidade educacional, o que explica as

razões pelas quais os gestores educacionais silenciaram quanto à avaliação do Saeb quando

das apresentações dos resultados de suas administrações, quer frente à educação do Estado,

como dos municípios, no máximo, fazendo referência a um ou outro dado isolado que se

mostrara positivo, em meio ao fracasso dos resultados quando tomados em sua totalidade.
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6. Considerações Finais

Diante dos resultados obtidos pelo presente trabalho, que teve como objetivo um

estudo das políticas educacionais do Estado do Ceará, no período 1995 a 2002, importa

tecer algumas considerações finais, com as quais estabelecemos nossa compreensão das

referidas politicas.ibem como da própria realidade educacional.

Desenvolveremos as considerações finais sob três tópicos. No pnrneiro,

procederemos, a título de retomada, uma síntese dos principais itens em torno dos quais se

deram as ações educacionais; no segundo, situaremos as políticas educacionais em meio à

discussão acerca do par reforma-continuidade, referente às políticas educacionais objeto

desse estudo, imprimindo nossa própria compreensão; no terceiro e último tópico, nos

deteremos em tomo das propostas, sob a perspectiva de uma educação necessária.

6.1 Síntese das Políticas Educacionais

As ações educacionais tiveram como objetivo atingir as metas estabeleci das em três

esferas principais: acesso, no que pese a importância da universalização; permanência,

concernente à diminuição dos indicadores de repetência, reprovação e abandono, bem como

a correção das distorções série/idade, e sucesso escolar, caracterizada, além das metas de

acesso permanência, por ações de natureza predominantemente gerencial, tais como a

reforma na estrutura da SEDUC, a criação de sistemas de avaliação e monitoramento da

educação, a municipalização da educação, eleição direta de diretores de escolas,

implantação dos conselhos escolares, dentre outras.

Através do acesso, buscou-se atingir a meta de "universalização", imperativo

fundado nas políticas de desenvolvimento humano dos grandes organismos internacionais,

em que a educação se constituiu numa estratégia-meio, sob intensa campanha de

rnobilização e articulação, em tomo do lema "Educação para Todos", e nas políticas

nacionais, ao longo da década de 1990.

As transformações recentes, nas esferas econômica, social, política e administrativa,

decorrentes da reordenação do próprio sistema capitalista, diante da crise estrutural das

últimas década, obrigaram o Estado a um redimensionamento tanto de sua estrutura, como
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de seu papel perante o desenvolvimento, com implicações profundas no sentido das

políticas públicas

A política educacional no Ceará seguiu de perto, como não poderia deixar de ser,

tendo em vista o "regime de colaboração", bem como a incumbência da própria União,

quanto à educação, estabelecido na Constituição Federal e na LDB, a política educacional,

em nível nacional, que, no período abordado, priorizou o "Ensino Fundamental", único

nível educacional obrigatório, destinado às crianças de 07 a 14 anos, para o qual se

estabeleceu ~ndo específico de financiamento, que foi o Fundo de Desenvolvimento do

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef.

Vimos que a necessidade de priorizar tal nível de ensino encontra uma justificativa

histórica, quando do abandono, falta de prioridade e precariedade, realidade à qual foi

relegada o Ensino Fundamental, no País, um reflexo do comportamento das elites políticas

e econômicas, indiferentes à educação elementar, como forma de dominação, num contexto

de contradições quanto à relação entre educação e o modelo de desenvolvimento

econômico. Tal modelo, de matriz econômica industrial, a despeito de demandar

determinado padrão educacionaJ, acabou se estabelecendo, de certa forma, a revelia da

educação, principalmente no que se refere às necessidades de escolarização das classes

trabalhadoras, enquanto forma de inclusão social, bem como de preparação para o trabalho.

Unidades federativas, como o Estado do Ceará, pertencentes ao conjunto formado

por diversos outros estados no Norte e Nordeste que compartilhavam realidades

educacionais parecidas, pelo menos quando comparadas à dos estados da região Sul e

Sudeste, abraçaram mais intensamente a causa da universalização e, beneficiados com os

recursos do Fundef, atingiram padrões até então inéditos, pelo menos no que concerne ao

item "acesso".

o Fundef, como demonstrado, constituiu um marco na história do financiamento

educacional no País, ainda que controverso, não somente por alterar o quadro das

desigualdades na distribuição de recursos educacionais, beneficiando as regiões mais

pobres, como as regiões Norte e Nordeste, cujos estados, em desigualdade quanto à

capacidade fiscal (premissa do Fundo) em relação aos estados mais ricos do País, sem o

respectivo fundo, não poderiam destinar os mesmos recursos para a educação, como

supostamente o fizeram.
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No caso do Ceará, mais especificamente, conforme podemos depreender do

Relatório da CPI do Fundef, o modo de aplicação dos recursos financeiros redundou em

uma intensa controvérsia quanto aos itens legalmente considerados objetos de aplicação de

tais recursos, redundando em desvios de verbas para outras finalidades que não as

educacionais. Assim, mecanismos de repasse entre os entes federativos (União, estados e

municípios), através do "regime de colaboração" possibilitaram a existência de recursos

extras pa~a o esenvolvimento do Ensino Fundamental.

O ace so à educação caracterizou, na política educacional cearense, o "Educação

para To os", terceira subdivisão do lema principal da referida política - "Todos pela

Educação de Qualidade para Todos" -, subdividido em "Todos pela Educação", "Educação

de Qualidade" e "Educação para Todos", que estabelece as prioridades das metas

educacionais do Estado.

O fato é que por ocasião do "ano da virada" (1998), referência ao ano em que se dá

o início da reversão dos indicadores educacionais no Estado, as autoridades governamentais

e educacionais comemoravam, na mídia, a realização de tal êxito, quando chegou a 97 % o

índice de matrícula no ensino fundamental, no Estado.

No que conceme à esfera da "permanência", destacaram-se as ações relacionadas

mais especificamente com o problema da repetência, reprovação e abandono, que

marcavam a história educacional no Ceará em termos de "fracasso escolar", suscitando uma

série de questionamentos quanto à capacidade do sistema educacional em manter o aluno

na escola. Aqui, também, os indicadores quantitativos foram modificados, conforme

demonstrados no corpo desse trabalho, a despeito de que não só o problema persiste,

estando ainda sua solução definitiva por se realizar, como também foram questionados os

métodos de avaliação e de manutenção dos alunos na escola.

Quanto às ações voltadas para o "sucesso escolar", destacaram-se, incluindo as

metas de universalização e permanência, aquelas mais especificamente voltadas para um

modelo de gestão baseado na eficiência e racionalidade administrativa, sobretudo quanto à

obtenção de resultados imediatos, através do qual o Estado norteou suas ações de políticas

públicas, sob o paradigma gerencial, a saber: implantação dos sistemas de avaliação,

municipalização do Ensino Fundamental, eleições diretas para diretores de escolas, a

implantação dos conselhos escolares, dentre outras.
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A despeito dos resultados obtidos, em cada uma dessas três esferas, não se

evidenciou. no entanto, uma mudança no padrão educacional, no que concerne à principal

finalidade educacional - a "aprendizagem" - , propriamente dita, ou que possíveis

mudanças, traduzidas nos discursos oficiais em termos de conquistas, tenham corroborado

para ameaçar o quadro de precariedade que continua a caracterizar a educação pública,

nesse sentido, fatõ esse demonstrado por avaliações oficiais e não oficiais.

O termo "qualidade", nos discursos e relatórios oficiais, referindo-se aos resultados

alcançado} teve seu significado reduzido à função do paradigma da excelência da gestão

administrativa e da obtenção de resultados formais e quantitativos, como sinônimo de

eficiência, que acabaram por inverter a ordem da relação 'fins e meios', transformando, na

prática, tais resultados em fins, com sérios prejuízos da aprendizagem.

A meta de desenvolvimento econômico-social, a que os "governos das mudanças"

se propuseram atingir, tendo a educação como um instrumento estratégico, enquanto "veto r

de capacitação da população", ampliando as possibilidades de trabalho, reduzindo a

pobreza e promovendo a inclusão social e a cidadania, acabou por se limitar às intenções

governamentais, contidas nos planos de governo.

As razões para isso foram apresentadas no corpo da pesquisa, cuja significação

reside nas perspectivas imediatas e pragmáticas das políticas públicas desenvolvidas pelos

'governos das mudanças", em um determinado momento histórico, em que o aparelho de

Estado torna-se uma estratégia na perseguição de um determinado modelo de

desenvolvimento, para isso importando, inicialmente, uma nova reconfiguração das formas

de controle e legitimação social, dilaceradas quando do primeiro mandato do governador

Tasso.

6.2 Avaliação das Políticas Educacionais: reforma ou continuidade?

A política educacional no Ceará no período 1995-2002 se pretendeu uma "reforma

educacional", cujo modelo baseou-se, conforme explicitou metaforicamente o então

Secretário da Educação Básica, na figura de uma "espiral", em que conciliava decisões

verticais, provenientes dos níveis hierárquicos superiores (como secretarias municipais e

estaduais de educação), e decisões provenientes na base, definida como o conjunto das
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escolas, contrariamente aos modelos que partem de um ou outro desses lugares,

dorni Ipre ommantemente.

A reforma teria, já em 2001, consolidado processos educacionais que garantiriam a

sustentabilidade, adaptabilidade, bem como a qualidade da educação, destacando-se o

cumprimento das seguintes principais metas educacionais: universalização do Ensino

Fundamental, regularização do fluxo escolar, municipalização, eleição direta para diretores

de escolas e implantação dos conselhos escolares em todas as escolas, implantação dos

Ciclos de Formação, implantação dos sistemas de gestão escolar (SPAECE, SIGE e SAP).

No entanto, considerado a pluralidade de sentidos acerca do termo "reforma",

sobretudo quando aplicado às ações educacionais, coube perguntar em que sentido se pode

atribuir às ações educacionais no Estado do Ceará, no período abordado, o referido termo.

Segundo Weiler, por exemplo, só se deveria compreender como "reforma

educacional" as iniciativas de caráter mais amplo, que alterassem os conteúdos e currículos

educacionais, bem como atingissem diferentes objetivos de modo simultâneo e coeso.

(Afonso, 2000, pp. 55-62)

Numa perspectiva semelhante, e complementar, Canário propõe a utilização do

termo "reforma" para as mudanças educacionais, em larga escala, que atingissem todo o

território nacional, elaboradas de forma centralizada, com objetivos políticos, estratégicos

definidos. (ibid)

Para Soltis, no entanto, pode-se atribuir o termo "reforma" aos projetos mais

circunscritos que visassem a melhoria, renovação ou redirecionamento da educação, sem

que necessariamente se constituíssem em mudanças radicais. (ibid)

Enguita, por sua vez, faz distinção entre os termos "reforma", que para ele refere-se

às mudanças na estrutura e organização escolar, de caráter predominantemente "macro", e

"inovações", referindo-se às mudanças nos aspectos da aprendizagem e métodos de ensino.

(ibid)

Bock e Arthur rechaçam a distinção de Enguita, afirmando poderem os termos

"reforma" e "inovação" ser usados referindo-se às ações de políticas educacionais que

visassem mudar o produto social da educação, norteadas por prioridades ideológicas,

econômicas e políticas. (ibid)

I Naspolini. 200!
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Popkewitz faz distinção entre os termos "mudança" e "reforma", afirmando

caracterizar, o primeiro, as alterações profundas decorrentes da interação de elementos da

estrutura social e de formas de consciência, enquanto que, o segundo, refere-se a um

conceito normativo que pressupõe a adaptação da educação aos imperativos da

modernização, no que pese o progresso social e econômico.

Diante do exposto pergunta-se: como caracterizar a política educacional no Estado

do Ceará, no período abordado, em termos do que significou as ações educacionais? Isso

não significa que as ações educacionais no Ceará no referido período precise

necessariamente atender a um ou outro dos "modelos" teóricos de reforma, sugeridos

acima, ou, ainda, um terceiro. Uma coisa, portanto, é fato: as ações educacionais no Ceará

se dirigiram à totalidade das demandas até então objetivadas nos planos educacionais

anteriores e, dado o volume e alcance dessas ações, bem como sua inserção no projeto de

desenvolvimento econômico do Estado, enquanto "vetor de capacitação da população para

o desenvolvimento", implica que as compreendemos nos seus aspectos mais latentes.

o fato de as reformas terem muito a ver com os processos de legitimação
próprios das sociedades industriais contemporâneas induz a que se dê particular
atenção não só às funções manifestas mas também às funções latentes dessas
mesmas reformas. (Afonso, p. 56)

As ações educacionais no período cobriram as áreas de gestão (nos diferentes níveis

hierárquicos - escola, CREDEs, SEDUC e dos sistemas, com a rnunicipalização do Ensino

Fundamental e estadualização do Ensino Médio), mobilização (atingindo setores sociais até

então inéditos), ingresso e permanência (universalização e correção dos índices de

desistência - reprovação, evasão e repetência), financiamento (Fundef), pedagógica (Ciclos

de Aprendizagem) e de avaliação, com programas já mencionados anteriormente.

A despeito do balanço dessas ações, pelas próprias autoridades governamentais, ter

sido considerado "positivo", constatou-se lima lacuna quanto à qualidade da educação em

terruos de aprendizagem, propriamente dita, tendo em vista que o sucesso em termos de

conquistas formais - como ter o aluno na escola, um Diretor eleito pela comunidade

escolar, uma comunidade mobilizada pela educação e mais recursos para a escola - não

significa necessariamente que tenha havido mudança no padrão de qualidade da educação,
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sobretudo quando do desenvolvimento das competências e habilidades inerentes ao

domínio dos conteúdos pedagógicos.

Esse fato vai ao encontro dos depoimentos de professores, ouvidos por esta

pesquisa, que testemunharam as dificuldades quando do processo avaliatório individual dos

alunos, em sala de aula, cujos resultados contrariavam os discursos governamentais quanto

à qualidade da educação. Não é a toa que no momento que essa pesquisa está sendo

elaborada convivemos quase que diariamente na imprensa local com as informações sobre a

precariedade da educação no Ceará, quando do "analfabetismo escolar" que atinge

diretamente a escola, sobretudo nas primeiras séries do Ensino Fundamental, nível de

ensino priorizado pelas políticas educacionais nos últimos anos. 2.

O analfabetismo fora da escola aponta supostamente para um problema de exclusão

social, referente à situação daqueles que nunca puderam ir à escola, ou que a abandonaram,

seja por qualquer motivo, sem que tivessem aprendido a ler ou a escrever. O analfabetismo

dentro da escola, por outro lado, aponta diretamente para o fracasso da qualidade do ensino,

no que concerne à sua espinha dorsal - a aprendizagem - que se mostrou, em seus

resultados, inversamente proporcional às conquistas no âmbito formal das políticas públicas

educacionais no Estado, desde 1995, sendo isso também uma forma de exclusão social.

Era de se esperar pelo menos que o sucesso proclamado pelos elaboradores e

gestores da política educacional tivesse se traduzido num indicativo de reversão da situação

de "crítico" e "muito crítico" a que fora classificada e relegada a educação básica no Ceará,

pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, implementada pelo Governo

Federal, mediante ajuda e coleta de dados pelos estados e municípios.

Para compreendermos o sentido das políticas educacionais no Ceará a partir dos

dados dessa pesquisa, em termos das implicações dessas políticas no âmbito da escola,

deve-se, primeiramente, considerar a natureza mesma do processo educativo que, em última

instância, diz respeito à formação e desenvolvimento das potencialidades humanas, como a

~ Foi criado, no âmbito do Estado do Ceará, em 2004, o Comitê Cearense para a Eliminação do
Analfabetismo Escolar, formado pela Assembléia Legislativa do Estado e o Unicef, tendo ainda como
parceiros várias entidades da sociedade, dentre as quais a Undime, Inep, as universidades Unifor, UFC,
UECE, UVA, URCA, que se mobilizaram, sob a presidência do deputado estadual Ivo Gomes, no sentido de
atuarem em prol da solução desse problemas. Uma das ações, nesse sentido, fora um diagnóstico, ao longo de
oito meses, realizado em 303 escolas, distribuídas em 49 municípios cearenses, com crianças de 7 a 14 anos,
cujos resultados, apresentados no Plenário da Assembléia Legislativa do Estado, no dia 30 de novembro de
2004, evidenciaram que 41 % dos estudantes, nesse faixa etária, são analfabetos, ou seja, não conseguem ler
escrever ou entender qualquer texto. (Diário do Nordeste, 01 de dezembro de 2(04)
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linguagem, cognição, estética, sexualidade, organização social e política, até mesmo a

experiência lúdica, dentre outras dimensões. A atual LDB foi oportuna ao conceber a

educação, já no seu primeiro artigo, numa perspectiva ampla, como abrangendo "os

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana. no

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos so·ciais e organizações da

sociedade civil e- nas manifestações culturais", ainda que discipline somente a educação

escolar, ou seja, a que se desenvolve predominantemente, por meio do ensino, em

Instituições próprias. (LDB, Art. 1°)

Sendo assim, a educação diz respeito a todo indivíduo e ao indivíduo inteiro, em

todo o tempo, nas suas determinações históricas, coletivas, produtivas e culturais. Isso

implica uma representação do tempo e do espaço social que precisa ser pensado ad

injinitum, devendo-se tal fato, pelo menos teoricamente, nortear as ações educacionais,

enquanto políticas públicas.

O problema é que as políticas públicas, sobretudo nos países capitalistas, foram

sempre implementadas de modo a cumprir funções dentro do sistema econômico, no que

pese sobretudo o papel do Estado na condição histórica de principal financiador (agora,

propulsor) do desenvolvimento capitalista e de mediador nas relações entre as classes. Isso

favoreceu e determinou que a área social, a partir das políticas públicas, decorrentes da

atividade planificadora do Estado, estivesse sempre, em última instância, atrelada aos

interesses, sobretudo políticos e econômicos hegemônicos que controlavam o sistema e

organização produtiva. Tais interesses, quando sob uma perspectiva de classe, encontram-

se quase sempre em contradição com os interesses sociais, definidos em termos das classes

trabalhadoras e populares, em geral, principal clientela da escola pública.

No que conceme à educação no Brasil, isso se evidenciou de forma muito visível,

como bem destacou Bárbara Freitag, quando da análise da política educacional brasileira,

nas suas imbricações econômicas e políticas, ao salientar a proporção em que a educação e

o sistema educacional no Brasil estavam atrelados aos interesses econômicos, mediado pelo

Estado, e como isso favoreceu a um sistema dual de ensino.'

3 Exernplifica isso o fato de os projetos de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, desde os seus primeiros
projetos, a partir de 19%, passarem tanto tempo tramitando no Congresso Nacional, assumindo diferentes
formas a partir de diferentes autores, cada um representando, por sua vez, diferentes e contraditórios
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A política educacional, ela mesma expressão da reordenação das formas de
controle social e político, usará o sistema educacional reestruturado para
assegurar este controle. A educação estará novamente a serviço dos interesses
econômicos que fizerem necessária a sua reformulação. (Freitag, 1986, p. 77)

o "dualismo educacional", que tem caracterizado historicamente a educação

brasileira, é o reflexo mais visível do atrelamento da educação aos interesses de classe, e

poderes econômicos e políticos hegernônicos, como já abordado em páginas anteriores.

Uma escola pública, de qualidade, que atendesse ao conjunto da população brasileira foi o

ideal para sempre adiado do Movimento Renovador em Educação, desde a década de 1920,

contido no Manifesto de 1932, desse mesmo grupo.

A política educacional do Estado do Ceará, conforme vimos desenvolvendo, foi

implementada como parte de um projeto de redimensionamento das formas de intervenção

e controle social por parte das elites econômicas que conquistaram o poder do Estado,

desde 1987, e que, importava se legitimar perante a sociedade, a fim de implementar o

modelo de desenvolvimento econômico que representavam, numa perspectiva de classe,

bem como se justificarem perante os organismos financeiros internacionais.

Tratava-se de implementar uma política educacional que auferisse, em favor das

elites no poder, a obtenção de resultados imediatos, que servissem de apoio e legitimação,

como podemos depreender da repercussão das ações educacionais na mídia e em nível

nacional, ainda que seus efeitos mais contraditórios estivessem latentes.

Atingir, de fato, as demandas de competências, como fator de aprendizagem,

voltadas para o desenvolvimento das potencialidades humanas, que seriam aproveitadas

pelo mundo do trabalho, no contexto do desenvolvimento, o que seria de esperar de um

projeto educacional, devidamente pautado na promoção do social e do indivíduo, enquanto

ser social e cidadão, implicaria um projeto duradouro, que ultrapassasse, talvez, a própria

geração no poder, e em resultados a médio e/ou longos prazos, que requeresse, por sua vez,

um compromisso de natureza estritamente social, o que não foi o perfil dos govemantes

cearenses ao longo da política educacional, no período, nem mesmo das políticas

educacionais brasileiras.

interesses políticos e econômicos, e, por fim, acabarem sendo aprovado, sem que conste parte significativa
das reivindicações e propostas oriundas das bases formadas pelos próprios educadores.
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A ênfase nos aspectos formais e resultados imediatos, fáceis de se mensurar

quantitativamente a curto prazo, predominou enquanto perspectiva da política educacional

cearense, ao longo do período abordado, e que, nesse sentido, pode-se dizer que ela foi

"exitosa", embora que produzindo um efeito deletério, sobretudo quanto à contradição entre

a conquista e obtenção de resultados formais, de um lado, e o agravamento da qualidade da

educação, quando-avaliada sob a perspectiva da aprendizagem.

6.3 A Educação Necessária

Partindo-se das considerações acima, no que conceme ao fracasso das políticas

educacionais no Ceará quanto à satisfação das necessidades de aprendizagem, como

condição para o trabalho e o desenvolvimento, teceremos algumas considerações, no

sentido de priorizar alguns aspectos qualitativos, corno forma de refletir em tomo de uma

educação necessária.

Pôde-se constatar, de urna maneira geral, a persistente ausência, no âmbito do

Estado, de um projeto educacional efetivamente democrático que se onginasse e se

organizasse a partir das expectativas, reivindicações e demandas sociais, embora que

coordenado e sistematizado no âmbito dos órgãos governamentais, conforme preceitos

legais, mas sintonizados socialmente.

Trata-se, agora, de se estabelecer um projeto educacional que transcenda os

interesses meramente econômicos e políticos das classes dirigentes, sob um determinado

mandato, enquanto política pública, visando um projeto de desenvolvimento estabelecido

sob bases comunicativas e sociais, de longo prazo, bem como redimensionar a qualidade,

centralizando a aprendizagem corno a causajinalis de todas as ações educacionais.

Isso não significa que a educação deva ser desvencilhada da área econômica e

mesmo política para que ela possa ser desenvolvida sob urna perspectiva social e

emancipatória, nem que devesse ser desconsiderada a necessidade de reformas no âmbito

da gestão e dos indicadores formais e quantitativos, até mesmo porque não ficou patente

que a educação no Ceará, nos últimos anos, tenha de fato corroborado com o

desenvolvimento econômico, como estava contido no Plano de Desenvolvimento
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Sustentável, onde a educação se constituía num vetor de capacitação da população para esse

desenvolvimento.

Pelo contrário, não só a relação entre educação e desenvolvimento se evidenciara

uma mera retórica, tendo em vista o modelo econômico implementado, baseado em

projetos de grande estrutura, com o objetivo de atrair o grande Capital, bem como no mero

atrativo de grandes- indústrias, só em termos sofismáveis tornou o Estado do Ceará auto-

ustentado. Antes, contribuiu para o aumento do fosso que separa as elites econômicas do

conjunto da população, concentrando a renda e a riqueza, aumentando a pobreza, o

desemprego e a exclusão social.

Conforme explicitou Santana," o modelo de desenvolvimento do Estado do Ceará,

no que se refere à industrialização, não mereceria nem mesmo o nome de "projeto de

industrialização", pois não passou de um protecionismo através do incentivo à implantação

de algumas empresas de grande porte que, atraídas por promessas fiscais e mão-de-obra

aproximadamente dois terços, em média, mais barata, não conseguira nem mesmo formar

uma cadeia produtiva organizada que incorporasse matéria-prima regional, e dinamizasse o

âmbito local. Antes, importava a matéria-prima necessária, usufruindo apenas dos

benefícios locais, sem qualquer contrapartida para o desenvolvimento da região.

Assim, em nada o referido modelo pareceu absorver trabalhadores mais

escolarizados, e nem a escola cumpriu seu papel de ensinar. Antes, a exigência de

escolarização tomara-se uma mera justificativa para a não contratação, de forma a

desenvolver na população a responsabilização pelo próprio fracasso, bem como um

sentimento de baixa-estima e de autodesvalorização.

A educação pode e deve, nos tempos hodiernos, corroborar com o desenvolvimento

econômico e social, sob novas bases emancipatórias, não heteronômicas, sociais, o que

pode ser obtido com um projeto educacional de caráter eminentemente público,

verdadeiramente democrático, que articule o desenvolvimento de competências e

habilidades requeridas junto à educação básica, com programas socrais e econômicos,

votados para a melhoria da qualidade de vida dos cearenses, através da formação de um

trabalhador esclarecido, voluntarista, comunicativo, criativo, estratégico, dinâmico, de

; Eudoro Valter Santana, então Deputado Estadual pelo PSB, em debate promovido pela ANP AE sobre o
terna "Políticas Públicas em Educação no Brasil: a indústria e o comércio", no dia 30 de agosto de 200 I. no
Auditório do Banco do Nordeste - Passaré, na cidade de Fortaleza, CE.
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fáceis relações, atributos esses que demandam necessariamente um domínio da linguagem,

do cálculo, das disciplinas sociais, enfim.

Uma educação necessária, portanto, deverá se pautar sobre objetivos que

transcendam à geração governista que a promova, o que normalmente não tem sido o caso,

dada a instrumentalização que a educação tem incorrido, definido pelos interesses

imediatistas e utilitaristas, enquanto políticas públicas, quase sempre voltadas para a

legitimação do status quo governamental, acabando por objetivar de forma latente a

perpetuação do poder público, do controle social, e, em última instância, dos interesses

econômicos classistas aos quais as políticas normalmente estão atreladas, definindo, nesse

sentido, o papel e as ações do Estado.

A educação é eminentemente social, e, como tal, tem por finalidade, segundo

Durkheim, "formar o ser social", objetivo esse que estaria ameaçado quando a educação

passa a se constituir em beneficios particulares quer de indivíduos quer de grupos que

façam prevalecer seus interesses privados contra os interesses públicos ou coletivos.

(DURKHEIM, 1978, p. 42).

A qualidade educacional deverá ser redimensionada de forma que transcenda sua

perspectiva meramente de obtenção de resultados formais quantitativos que em quase nada

interferem no cotidiano dos estudantes, bem como seu sentido predominantemente em

termos classistas.

Trata-se de desenvolver a qualidade em termos de conteúdos, sem incorrer na

"redução aos conteúdos" em si mesmos, mas instrumentalizá-Ios, sob novo sentido - o de

transformá-Ios em meios pelos quais as classes trabalhadoras e populares galguem degraus

na sua condição social, na sua qualidade de vida, cidadania, desenvolvimento biológico,

cognitivo, dentre outros aspectos que promovam o indivíduo à conquista de sua própria

autonomia e humanidade.

Sintetizaremos, em alguns itens, aspectos de uma educação necessária em

contrapartida ao modo de políticas educacionais implementadas, a partir dos dados e

informações coletadas, que conferiram a essa pesquisa, uma visualização mental do alcance

das contradições que as políticas educacionais no país e no Ceará, mais especificamente,

incorreram:
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1. Universalização - Mobilização Social- Aprendizagem

Parte das contradições do processo de universalização que as políticas educacionais

no Estado do Ceará incorreram diz respeito à ênfase unilateral em ter a criança na escola,

não acompanhando o mesmo ritmo a estruturação da mesma em termos pedagógicos, a

despeito de algumãs iniciativas, nesse sentido, mas que não corresponderam à altura das

necessidades de aprendizagem requeridas, se não pelas próprias exigências internacionais,

pelo menos para mudar a tendência dos resultados da avaliação qualitativa do Saeb.

Tal fato correspondeu à realidade registrada na epigrafe desse trabalho quando da

inversão do par meios-fins, fazendo com que a política educacional no Estado do Ceará

houvesse se concentrado nos meios (ter "toda" a criança na escola), em detrimento dos fins,

definidos em termos do que pelo menos teoricamente deveria ser a finalidade da escola - o

aprendizado.

Importa, agora, um investimento pedagógico a médio prazo que ultrapasse as

gerações governistas, para isso precisando se alicerçar nos movimentos sociais, como

estratégia política e forma efetiva de legitimidade social e democratização da educação a

fim de se obter resultados não imediatos, mas que garantam às próximas gerações escolares

melhores resultados qualitativos. Somente uma política educacional que rompa com o

verticalismo tradicional das políticas públicas imediatistas, mesmo que pretendendo a auto-

sustentabilidade, e se alicerce no conjunto dos movimentos sociais em prol da educação,

poderá garantir uma mobilização e legitimidade social para a reversão do atual quadro da

educação cearense.

Como investimento pedagógico, faz-se necessário avaliar a formação dos

professores que mesmo tendo tido oportunidade de aperfeiçoamentos e melhorias de sua

formação, nos últimos anos, importa perguntar se tais oportunidades - que se evidenciaram,

no mínimo, apressadas e pulverizadas, pelo menos no que concerne à algumas experiências

- corresponderam de fato às carências provindas das necessidades de aprendizagem.

Uma formação docente adequada requer que o professor possua diversas

competências de habilidades, além do domínio dos conteúdos que ministram, inerentes à

compreensão de sua própria profissão, e do sistema educacional a que pertence, em seus

aspectos históricos, políticos e sociais, bem como o universo social e psicológico do aluno,



267

sendo igualmente capaz de atualizações de seus valores SOCiaIS,morais, paralelo ao

domínio dos conteúdos e da didática, a fim de interagir com a aprendizagem e o próprio

aluno de forma competente e eficaz.

Integra o investimento pedagógico as condições infra-estruturais como material

didático apropriado à realidade do aluno, que lhe motive o interesse pela aprendizagem,

além de despertar o-espírito motivador e criativo, e que lhe chegue às mãos em tempo hábil,

além de equipamentos que funcionem de forma complementar e instrumental, dando-lhe

acesso à informação, em geral, bem como desfrute de um espaço fisico acessível e

suficiente, que lhe corresponda à estima e o desejo de permanecer na escola.

A escola deve servir de atrativo para o aluno, lugar de permanente reabilitação

social, contra a tendência hodiema de violência, para isso necessitando uma ação integrada

com outras áreas sociais, que prestem ao aluno serviços diversos integrados à

aprendizagem, como concemente ao esporte, cultura, religião, atendimento psicológico,

para esse tipo de atividades, quando integradas à educação, podendo ser dispensados

recursos educacionais, ainda que a princípio não o sejam.

O excesso de formalismos no sistema educacional brasileiro, com implicações na

educação pública no Ceará, tem contaminado o processo de aprendizagem, pois corrobora

para a inversão meio-fins, sobretudo no que concerne à praticidade da aprendizagem.

Predomina ainda na escola a relação com os conteúdos disciplinares destituídos de uma

perspectiva de utilização prática dos referidos conteúdos, razão pela qual a mera

"diplomação", obtida com o simples "passar" de ano ou de série, toma-se, ainda, uma

importante motivação, mesmo quando não se sabe para que serve aquilo que pretensamente

'aprendeu". Isso funciona com qualquer disciplina, não somente com Português ou

Matemática, mas também com a filosofia, sociologia e outras disciplinas.

A avaliação do rendimento escolar continua a demandar aprofundamentos, revisões,

atualizações e modificações. Não é com a aprovação em massa que efetivamente promover-

se-á a inclusão social, e se resolverá o problema das distorções série-idade. O

"analfabetismo escolar" hoje detectado nas primeiras séries do Ensino Fundamental no

Ceará depõe contra a qualidade educacional, devendo a obrigatoriedade desse respectivo

nível educacional ser estendida à sua qualidade, já que para ele foi destinado a maior parte

dos recursos financeiros da Educação Básica.
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2. Gestão Educacional- Autonomia - Democratização

A reforma da gestão educacional constitui, segundo explicitamos, um dos principais

acentos nas políticas educacionais no Ceará, no período abordado, seguindo de perto das

tendências e orientações, em nível nacional e até internacional. Aqui, ela se deu em todas as

instâncias administrativas, ou seja, no âmbito da própria SEDUC, dos CREDEs e da

escola.

A Secretaria de Educação Básica, como passa a ser chamada a nova Secretaria da

Educação, passou a contar com um Núcleo Gesto r, formado pelo Titular da referida

Secretaria, Vice-Secretário e Coordenadores (Planejamento e Política Educacional,

Desenvolvimento Técnico-Pedagógico, Articulação e Gestão Educacional e Monitoramento

e Controle), sendo que cada uma dessas coordenadorias é, por sua vez, composta de

Núcleos, com funções estratégica e gerenciais, estrutura essa que, de certa forma, se repete

a nível dos CREDEs, enquanto que no âmbito da escola, sua estrutura administrativa é

formada pelo Diretor Geral, Coordenadores (pedagógico, Administrativo-financeiro e de

Articulação Comunitária), Secretário Escolar e, ainda, o Conselho Escolar, formado de

professores, funcionários, alunos, pais de alunos e representantes da sociedade e os Comitês

Educacionais (Comitê Pedagógico, Comitê de Planejamento e Gestão e Comitê de

Monitoramento e Controle), estes últimos em funcionamento a desde 1999.

Como se pode obervar, a mudança da gestão atingiu a totalidade das instâncias,

desde o primeiro escalão até a escola, passando pela instância intermediária que servira de

mediação para que as políticas fossem implementadas sob os princípios de racionalidade,

conexionalidade e eficiência, postulados da administração científica.

Afirmar a escola como ponto de partida, conforme se propôs a política educacional

do Ceará, intencionava dinamizá-Ia e colocá-Ia no centro de toda a ação educacional do

Estado, constituindo-se a base, onde se desenrola o processo ensino-apredizagem, em todas

as suas dimensões, incluindo não somente o aprendizado de conteúdos, mas também de

participação, da autonomia, democratização, caracterizando o exercício da cidadania e da

liberdade.
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Acontece que o que deveria ser um meio tornara-se um fim em si mesmo, não se

traduzindo o suposto aprendizado da cidadania política, experienciada no contexto das

mobilizações em tomo da direção da escola e a atuação dos conselhos escolares, na

melhoria da qualidade da aprendizagem. Antes, conforme depoimento de amplos setores

sociais organizados em matéria educacional, tal processo acabara' por contribuir, pelo

menos em vários lugares, para a reprodução de velhas e contraditórias práticas políticas, de

continuidade com o clientelismo, a dependência e heteronomia.

Importa porém um modelo de gestão que brotasse não da crise econômica e fiscal

por que passa o Estado Brasileiro e o mundo, de forma unilateral, nem da instrumental idade

do modelo em termos de interesses governamentais, mas de um projeto que nascesse no

interior (ou a partir de) das instâncias locais, na própria escola, e nos municípios, que

traduzissem da forma mais apropriada possível as demandas escolares, com respaldo dos

movimentos sociais em educação, através de suas organizações representativas desse

segmento da área social.

A articulação que cabe à SEDUC, enquanto órgão de governo, quanto ao

despertamento, mobilização e tomada de consciência para essa ordem de coisas não

justifica o fato de o projeto de reforma da gestão ter sido elaborado e implementado com a

rapidez com que fora, razão dos próprios setores mais ligados ao primeiro escalão do

governo se orgulharem dos resultados obtidos em tão pouco tempo, o que depõe contra um

projeto de fato democrático, de caráter mais duradouro, pois realizado e discutido

amplamente com as bases educacionais, sob pressupostos eminentemente sociais.

Nem toda forma de participação se faz com equidade. Participa-se para corroborar,

para legitimar, como também participa-se para decidir, para criar. Não são as parcas

contribuições, muitas vezes isoladas e dispersas por um ou outro setor representativo das

bases (leia-se escola) que garantem à representatividade destas na determinação de um

projeto de reorganização da educação, em sua forma de se administrá-Ia. Como também

não se estar afirmando que a forma como se deu a participação dos setores locais não tenha

obtido para essas bases alguma forma de ganho ou de aprendizagem política.

Mas que a sustentabilidade de um projeto de reforma da gestão educacional requer

um grau mais elevado de autonomia das bases escolares de forma que resistam, sem

dogrnatismos e riscos aos termos do regime de colaboração, às vicissitudes das futuras
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gerações govemistas que normalmente, ao assumirem o poder, desmontam e reorganizam

as estruturas administrativas prestadoras de serviços sociais com acentuado percentual de

facilidade e indiferença popular.

3. Financiamento educacional

o Fundef se originou como uma forma possível de financiamento educacional, no

que conceme às dificuldades, sobretudo fiscais do Estado, bem como suas limitações

políticas e econômicas quanto aos gastos com a área social, conforme podemos depreender

de depoimento do então Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, quando do balanço

de sua administração, em publicação recente (SOUZA, op. cit). Eis, portanto, a clareza,

desde a concepção do referido Fundo por parte de seus idealizadores, de que o mesmo não

aumentaria, no cômputo geral, os gastos com a educação, servindo isso inclusive de

argumentação por parte destes para a sua aprovação, sobretudo quando do seu trâmite junto

à equipe econômica do govemo, conforme explicitou o próprio Ministro, tomando-se uma

forma possível de pelo menos aumentar tais recursos nos municípios mais carentes das

regiões Norte e Nordeste, por exemplo, quando do seu efeito redistribuidor.

Uma educação necessária, no entanto, requer que o financiamento da educação seja

implementado a partir das demandas educacionais efetivas, mensuradas a partir de

referenciais concementes ao projeto de desenvolvimento do País (ou da região), de sua

capacidade produtiva, do perfil educacional dos trabalhadores almejado, como forma de

aproximar o investimento educacional do investimento econômico e social em estreita

consonância com as transformações no mundo do trabalho e dos paradigmas de

desenvolvimento. O Fundef se propõe a isso no momento que vincula os gastos com

educação à capacidade fiscal mensurada em termos produtivos. No entanto, isso não se faz

em termos compatíveis com a relação necessária entre educação, desenvolvimento e mundo

do trabalho, conforme estabelecido internacionalmente, quando os gastos educacionais com

educação no Brasil em relação ao PlB deveria ter sido ampliado para que se garantisse às

classes trabalhadoras, principal clientela da escola pública, uma educação mais condizente. 5

, Os dados divergem, sendo de certa forma difícil afirmar com precisão qual o percentual de investimento
educacional no Brasil em relação ao Produto Interno Bruto. Segundo José Marcelino Pinto, este perccniual
fora em tomo de 4,2 %, em média, devendo ser elevado aproximadamente em dois terços para se aproximar
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o entanto, propor a ampliação dos recursos para a educação requer igualmente

estabelecer de onde tais recursos seriam tirados, sendo isso uma eterna questão em outras

áreas sociais, por exemplo, na área da saúde," pesando para isso os entraves econômicos,

políticos e inclusive partidários, mais especificamente, redefinindo o rumo das discussões e

decisões finais. José Marcelino Pinto, por exemplo, propôs a ampliação do bolo fiscal, sem

que isso correspondesse ao aumento de impostos, já que o Fundef estaria vinculado às

receitas fiscais, bem como os recursos provenientes dos programas de privatização e de

concessores do Estado. Quanto à ampliação dos recursos oriundos da arrecadação, destacou

as seguintes formas possíveis: combate à sonegação, diminuição dos incentivos fiscais por

parte dos estados, recursos decorrentes de uma política ativa de redistribuição de renda, e

operações de créditos. (Pinto, 2000, p. 145)

O Estado do Ceará se destacou nacionalmente, como explicitamos, pela formação

de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias de desvios de verbas do

Fundef, tendo sido avultosos os valores defraudados comprovados pelos trabalhos da

referida CPI, obrigando inclusive o Conselho de Educação do Ceará - CEC a aprovar uma

Resolução regulamentando a utilização dos recursos oriundos do referido Fundo. Tudo isso

representou recursos que poderiam ter sido eficazmente aplicados à educação de forma a

melhorar a sua qualidade.

Igualmente o Estado do Ceará, assim como outros estados do Nordeste, em função

de sua própria condição de pobreza, rnarginalidade e exclusão social, se destacou na última

década por se constituir num paraíso fiscal para grandes empresas, cujos atrativos e ganhos

financeiros com a isenção de impostos e demais facilitações fiscais poderiam contribuir,

através de um percentual determinado, para a melhoria da qualidade da educação pública,

sem que tais estados dependessem unicamente de empréstimos provenientes dos

do padrão de investimento educacional dos países desenvolvidos, conforme estabelecido pela própria Unesco.
(PINTO, 2000, p. 144)
ó Desde 1996, através da Lei n° 9.311 de 24 de outubro de 1996, tendo sido renovada, posteriormente e
aumentado o seu percentual, tomando-se definitivo, encontra-se em vigor a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos c Direitos de Natureza Financeira, nome completo
da sigla CPMF, que destinou integralmente um percentual de 0,25 % de qualquer operação liquidada ou
lançamento realizado que representem circulação escritural ou física de moeda, e de que resulta ou não
transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos, para financiamento das ações e serviços
de saúde, tendo sido de bastante controvérsia a sua legalidade e constitucionalidade.



272

organismos internacionais que, conforme Marília Fonseca, 7 exigiam pesadas

contrapartidas, aprofundando a situação de dependência e, no caso do Ceará, tornando a

proposta de desenvolvimento sustentável, via capacitação da população para o

desenvolvimento, uma mera retórica discursiva.

Assim, o financiamento educacional, a despeito do caráter inovador do Fundef,

continua uma questão em aberto, quando da necessidade ainda pendente de reversão

qualitativa dos padrões educacionais no Estado.

A conclusão a que chegamos, em termos gerais, é que os avanços propalados pelos

gestores educacionais, bem como o próprio governo, não se traduziram em mudanças

qualitativas no padrão educacional, quando considerado o fator "aprendizagem", tornando

as propostas de desenvolvimento econômico e social, à qual a educação estava atrelada,

como fator de preparação para o trabalho, uma mera retórica dos discursos de mudanças.

Antes, as ações educacionais concentraram-se, predominantemente, nos aspectos que

qualificamos de "formais", dando continuidade a essa característica histórica da educação

brasileira, e por isso as "mudanças" propaladas pelas autoridades governamentais e

educacionais representaram muito mais uma "modernização conservadora" do que mesmo

uma reforma educacional stricto senso.

E nesse sentido que defendemos que as políticas educacionais no Estado do Ceará,

no período delimitado por essa pesquisa, inverteram as prioridades quando da relação

"meio-fins", concentrando-se nos "meios", em detrimento dos "fins", e, assim, significando

a "qualidade", em termos das conquistas meramente formais.

Ainda que nos cause alguma dificuldade a diferenciação entre aspectos formais e

qualitativos da educação, tendo em vista a reciprocidade e compreensão dialética entre

ambos, necessária até mesmo na obtenção de resultados concretos e substanciais, elegendo

o fator "aprendizagem" enquanto elemento do segundo, o que concluímos é que a não

combinação desses dois elementos, numa política pública, pode implicar numa

compreensão parcial do problema, prestando-se à instrumentalização do discurso e das

práticas, reforçando o caráter ideológico e a unidimensionalidade da avaliação e dos juízos.

7 Em palestra proferida por ocasião do xrv Encontro Estadual de Política e Administração da Educação
promovido pela ANPI\E, no período 28 a 30 de agosto de 2002, cujo o tema era "0 Financiamento do Banco
Mundiul Ú l.ducação Brasilciru: cooperação ou cndividamento?", conforme Anais do referido I~nconlro.
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A lacuna deixada pelas políticas educacionais, no Estado do Ceará, reside num

modelo de política pública, de caráter mais duradouro, eminentemente social e, por isso,

arraigado nas reivindicações populares e nos interesses das classes trabalhadoras, o que

demandaria um diálogo não demagógico, mas intersticial com o conjunto das entidades

representativas da sociedade civil organizada.

Ao perguntarmos pela "Escola como Ponto de Chegada", em contraposição ao lema

norteador das políticas educacionais no Ceará, "A Escola como Ponto de Partida",

afirmação da central idade da escola pelas referidas políticas, quisemos exatamente

compreender em que sentido as políticas educacionais chegaram até à escola, ou seja, em

que sentido ela se apresentou como uma reforma educacional.

Partindo-se da compreensão de que a escola é o principal /óeus do processo

educacional, onde se dá o processo ensino-aprendizagem, e em função da qual concentra-se

(pelo menos deveria) todas as ações administrativas e pedagógicas, constatamos que a

escola, no Estado do Ceará, ainda está longe de se constituir, conforme sua finalidade e

sentido, em termos da "aprendizagem", não conquistando ainda sua verdadeira

central idade, nesse sentido.

É, assim, que concluímos, no que segue: não basta a criança estar e permanecer na

escola, os processos eletivos para a direção da escola, a transferência da escola de um

sistema para outro, a ampliação dos recursos, por si só, etc, se aquela não cumpre sua

principal finalidade que é de aprendizagem, condição básica para o trabalho e o

desenvolvimento, tendo sido, portanto, em sua principal missão - o processo ensino-

aprendizagem - que a escola cearense falhou.
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ANEXO A

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 14, DE 12 DE SETEMBRO DE 1996

Modifica os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição
Federal e dá nova redação ao artigo 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - É acrescentada no inciso VII do art. 34, da Constituição Federal, a alínea "e":
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais,

compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 2° - É dada nova redação aos incisos I e 11 do art. 208 da Constituição Federal:
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita

para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
11 - progressiva universalização do ensino médio gratuito;

Art. 3° - É dada nova redação aos §§ 1° e 2° do art. 211 da Constituição Federal e nele
são inseridos mais dois parágrafos:

Art.211 .
§ 1° A união organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva
e supletixe, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de
qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios.

§ 2° Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fund amental e na educação
infantil.

§ 3° Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e
médio.

§ 4° Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão
formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.
Art. 4° É dada nova redação ao § 5° do art. 212 da Constituição Federal:
§ 5° O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição
social do salário educação, recolhida pelas empres as, na forma da lei.

Art. 5° É alterado o art. 60 do ADCT e nele são inseridos novos parágrafos, passando
o artigo a ter a seguinte redação:

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta emenda, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se
refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, a manutenção e ao desenvolvimento do
ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a
remuneração condigna do magistério.

§ 1° A distribuição de responsabilidades e recursos entre os estados e seus municípios
a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art.
211 da Constituição Federal, e assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do
Distrito Federal, de um Fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de
valorização do magistério, de natureza contábiL

§ 2° O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, qLinze
por cento dos recursos a que se referem os arts. 155, inciso 11; 158, inciso IV; e 159, inciso I



alíneas "a" e "b"; e inciso 11,da Constituição Federal, e será distribuído entre cada Estado e seus
Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino
fundamental

§ 3° A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 1°, sempre
que, em cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente.

§ 4° A União, os Estados, o Distrito Federal e os M'unicípios ajustarão
progressivamente,_em um prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir
um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido
nacionalmente.

§ 5° Uma poporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo
referido no § 1° será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo
exercício no magistério.

§ 6° A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive na complementação a que se refere o § 3°,
nunca menos que o equivalente a trinta por cento dos recursos a que se refere o caput do art.
212 da Constituição Federal.

§7° A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus
recursos, sua fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo
nacional por aluno.

Art. 6° Esta emenda entra em vigor a primeiro de janeiro do ano subseqüente ao de
sua promulgação.

Brasília, 12 de setembro de 1996.
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LEI N° 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, na forma prevista no art
50, § "10

, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Leí:

Art. 1° É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o qual terá natureza
contábil e será implantado, automaticamente, a partir de 1° de janeiro de 1998.

§ 1° O Fundo referido neste artigo será composto por 15% (quinze por cento) dos recursos:

I - da parcela do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS,
devida ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios, conforme dispõe o art. 155, inciso 11,
combinado com o art. 158, Inciso IV, da Constituição Federal;

11- do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e dos Municípios - FPM,
previstos no art. 159, inciso I, alíneas a e b, da Constituição Federal, e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei nO5172, de 25 de outubro de 1966; e

:11 - da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI devida aos Estados e ao
Distrito Federal, na forma do art. 159, inciso 11,da Constituição Federal e da Lei Complementar rt
61. de 26 de dezembro de 1989.

§ 2° Inclui-se na base de cálculo do valor a que se refere o inciso I do parágrafo anterior O
montante de recursos financeiros transferidos, em moeda, pela União aos Estados, Distrito Federal
e Municípios a título de compensação financeira pela perda de receitas decorrentes da
desoneração das exportações, nos termos da Lei Complementar nO87, de 13 de setembro de
1996, bem como de outras compensações da mesma natureza que vierem a ser instituídas.

§ 3° Integra os recursos do Fundo a que se refere este artigo a complementação da União,
quando for o caso, na forma prevista no art. 60.

§ 4° A implantação do Fundo poderá ser antecipada em relação à data prevista neste artigo,
mediante lei no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal.

§ 5° No exercício de 1997, a União dará prioridade, para concessão de assistência financeira,
na forma prevista no art. 211, § 1°, da Constituição Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios nos quais a implantação do Fundo for antecipada na forma prevista no parágrafo
anterior.



Art. 2° Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental público, e na valorização de seu Magistério.

§ 1° A distribuição dos recursos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-a,
entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, na proporção do número de alunos
matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino, considerando-
se para esse fim:

I - as matrículas da 1" a 8" séries do ensino fundamental;

il - LVetado)

§ 2° A distribuição a que se refere o parágrafo anterior, a partir de 1998, deverá considerar,
ainda, a diferenciação de custo por aluno, segundo os níveis de ensino e tipos de estabelecimento,
adotando-se a metodologia de cálculo e as correspondentes ponderações, de acordo com os
seguintes componentes:

1- 1" a 4" séries;

II - 5" a 8" séries;

III - estabelecimentos de ensino especial;

IV - escolas rurais.

§ 3° Para efeitos dos cálculos mencionados no § 1°, serão computadas exclusivamente as
matrículas do ensino presencia!

§ 4° O Ministério da Educação e do Desporto - MEC realizará, anualmente, censo
educacional, cujos dados serão publicados no Diário Oficial da União e constituirão a base para
fixar a proporção prevista no § 1°.

§ 5° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no prazo de trinta dias da
publicação referida no parágrafo anterior, apresentar recurso para retificação dos dados
publicados.

§ 6° É vedada a utilização dos recursos do Fundo como garantia de operações de crédito
internas e externas, contraídas pelos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, admitida somente sua utilização como contrapartida em operações que se destinem,
exclusivamente, ao financiamento de projetos e programas do ensino fundamental.

Art. 3° Os recursos do Fundo previstos no art. 1° serão repassados, automaticamente, para
contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios,
vinculadas ao Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que trata o
art. 93 da Lei nO5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 1° Os repasses ao Fundo, provenientes das participações a que se refere o art. 159, inciso I,
alíneas a e b, e inciso 11, da Constituição Federal, constarão dos orçamentos da União, dos
Estados e do Distrito Federal, e serão creditados pela União em favor dos Governos Estaduais, do
Distrito Federal e dos Municípios, nas contas específicas a que se refere este artigo, respeitados
os critérios e as finalidades estabelecidas no art. 2°, observados os mesmos prazos,
procedimentos e forma de divulgação adotados para o repasse do restante destas transferências
constitucionais em favor desses governos.



§ 2° Os repasses ao Fundo provenientes do imposto previsto no art. 155, inciso 11, combinado
com o art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, constarão dos orçamentos dos Governos
Estaduais e do Distrito Federal e serão depositados pelo estabelecimento oficial de crédito,
previsto no art. 4° da Lei Complementar nO63, de 11 de janeiro de 1990, no momento em que a
arrecadação estiver sendo realizada nas contas do Fundo abertas na instituição financeira de que
trata este artigo.

§ 3° A instituição financeira, no que se refere aos recursos do imposto mencionado no § 2°,
creditará imediatamente as parcelas devidas ao Governo Estadual, ao Distrito Federal e aos
Municípios nas contas específicas referidas neste artigo, observados os critérios e as finalidades
estabelecidas no art. 2°, procedendo à divulgação dos valores creditados de forma similar e com a
mesma periodicidade utilizada pelos Estados em relação ao restante da transferência do referido
imposto.

§ 4° Os recursos do Fundo provenientes da parcela do Imposto sobre Produtos
Industrializados, de que trata o art. 1°, inciso 111, serão creditados pela União, em favor dos
Governos Estaduais e do Distrito Federal, nas contas específicas, segundo o critério e respeitadas
as finalidades estabelecidas no art. 2°, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de
divulgação previstos na Lei Complementar nO 61, de 26 de dezembro de 1989.

§ 5° Do montante dos recursos do IPI, de que trata o art. 1°, inciso 111, a parcela devida aos
Municípios, na forma do disposto no art. 5° da Lei Complementar n° 61, de 26 de dezembro àe
1989, será repassada pelo respectivo Governo Estadual ao Fundo e os recursos serão creditados
na conta específica a que se refere este artigo, observados os mesmos prazos, procedimentos e
forma de divulgação do restante desta transferência aos Municípios.

§ 6° As receitas financeiras provenientes das aplicações eventuais dos saldos das contas a
que se refere este artigo em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto,
lastreadas em títulos da dívida pública, junto à instituição financeira depositária dos recursos,
deverão ser repassadas em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas mesmas
condições estabelecidas no art. 2°.

§ 7° Os recursos do Fundo, devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
constarão de programação específica nos respectivos orçamentos.

§ 8° Os Estados e os Municípios recém-criados terão assegurados os recursos do Fundo
previstos no art. 1°, a partir das respectivas instalações, em conformidade com os critérios
estabelecidos no art. 2°.

§ 9° Os Estados e os respectivos Municípios poderão, nos termos do art. 211, § 4°, da
Constituição Federal, celebrar convênios para transferência de alunos, recursos humanos,
materiais e encargos financeiros nos quais estará prevista a transferência imediata de recursos do
Fundo correspondentes ao número de matrículas que o Estado ou o Município assumir.

Art. 4° O acompanhamento e o controle social sobre a repartição, a transferência e a
aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por Conselhos a serem instituídos em
cada esfera no prazo de cento e oitenta dias a contar da vigência desta Lei.

§ 1° Os Conselhos serão constituídos, de acordo com norma de cada esfera editada para
esse fim:

I - em nível federal, por no mínimo seis membros, representando respectivamente:



a) o Poder Executivo Federal;

b) o Conselho Nacional de Educação;

c) o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação - CONSED;

d) a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNT~;

e) a União_Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;

f) os pais de alunos e professores das escolas públicas do ensino fundamental; e

11- nos Estados, por no mínimo sete membros, representando respectivamente:

a) o Poder Executivo Estadual;

b) os Poderes Executivos Municipais;

c) o Conselho Estadual de Educação;

d) os pais de alunos e professores das escolas públicas do ensino fundamental;

e) a seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;

f) a seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE;

g) a delegacia regional do Ministério da Educação e do Desporto - MEC;

III - no Distrito Federal, por no mínimo cinco membros, sendo as representações as previstas
no inciso 11,salvo as indicadas nas alíneas b, e, e g.

iV - nos Municípios, por no mínimo quatro membros, representando respectivamente:

a) a Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente:

b) os professores e os diretores das escolas públicas do ensino fundamental;

c) os pais de alunos;

d) os servidores das escolas públicas do ensino fundamental.

§ 2° Aos Conselhos incumbe ainda a supervisão do censo escolar anual.

§ 3° Integrarão ainda os conselhos municipais, onde houver, representantes do respectivo
Conselho Municipal de Educação.

§ 4° Os Conselhos instituídos, seja no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, não terão estrutura administrativa própria e seus membros não perceberão qualquer
espécie de remuneração pela participação no colegiado, seja em reunião ordinária ou
extraordinária.



Art 5° Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos
aos recursos repassados, ou recebidos, à conta do Fundo a que se refere o art. 1°, ficarão,
permanentemente, à disposição dos conselhos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização,
no âmbito do Estado, do Distrito Federal ou do Município, e dos órgãos federais, estaduais e
municipais de controle interno e externo.

Art. 6° A União complementará os recursos do Fundo a que se refere o art. 1° sempre que, no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente.

§ 1° O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto no § 4°, será fixado por ato do
Presidente da República e nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o
Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de
novas matrículas, observado o disposto no art. 2°, § 1°, incisos I e I.

§ 2° As estatísticas necessárias ao cálculo do valor anual mínimo por aluno, inclusive as
estimativas de matrículas, terão como base o censo educacional realizado pelo Ministério da
Educação e do Desporto, anualmente, e publicado no Diário Oficial da União.

§ 3° As transferências dos recursos complementares a que se refere este artigo serão
realizadas mensal e diretamente às contas específicas a que se refere o art. 3°.

§ 4° No primeiro ano de vigência desta Lei, o valor mínimo anual por aluno, a que se refere
este artigo, será de R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 5° (Vetado)

Art. 7° Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão
utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurados, pelo menos, 60% (sessenta
por cento) para a remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exerclcio de suas
atividades no ensino fundamental público.

Parágrafo único. Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação desta Lei, será permitida a
aplicação de parte dos recursos da parcela de 60% (sessenta por cento), prevista neste artigo. na
capacitação de professores leigos, na forma prevista no art. 9°, § 1°.

Art. 8° A instituição do Fundo previsto nesta Lei e a aplicação de seus recursos não isentam
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da obrigatoriedade de aplicar, na manutenção e
desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição Federal:

I .. pelo menos 10% (dez por cento) do montante de recursos originários do ICMS, do FPE, do
FPM, da parcela do IPI, devida nos termos da Lei Complementar nO61, de 26 de dezembro de
1989, e das transferências da União, em moeda, a título de desoneração das exportações, nos
termos da _1,,~Lg-º!:QJ?L®.lê..ntaLIl~J~_ZJ__º~__1~tº~_~_~t~DJºr.º_º~__tª_ªª, de modo que os recursos
previstos no art. 1°, § 1°, somados aos referidos neste inciso, garantam a aplicação do mínimo de
25% (vinte e cinco por cento) destes impostos e transferências em favor da manutenção e
desenvolvimento do ensino;

li .. pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e transferências.

Parágrafo único. Dos recursos a que se refere o inciso li, 60% (sessenta por cento) serão
aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, conforme disposto no art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



Art. 9° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo de seis meses da
vigência desta Lei, dispor de novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de modo a
assegurar:

I - a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, em efetivo
exercício no magistério;

II - o estímulo ao trabalho em sala de aula;

III - a melhôria da qualidade do ensino.

§ 1° Os novos planos de carreira e remuneração do magistério deverão contemplar
investimentos na capacitação dos professores leigos, os quais passarão a integrar quadro em
extinção, de duração de cinco anos.

§ 2° Aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos para obtenção da habilitação
necessária ao exercício das atividades docentes.

§ 3° A habilitação a que se refere o parágrafo anterior é condição para ingresso no quadro
permanente da carreira conforme os novos planos de carreira e remuneração.

Art. 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar:

I - efetivo cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

II - apresentação de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de acordo com as
diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação, no prazo referido no artigo anterior;

III - fornecimento das informações solicitadas por ocasião do censo escolar, ou para fins de
elaboração de indicadores educacionais.

Parágrafo único. O não cumprimento das condições estabelecidas neste artigo, ou o
fornecimento de informações falsas, acarretará sanções administrativas, sem prejuízo das civis ou
penais ao agente executivo que lhe der causa.

Art. 11. Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim como os Tribunais de
Contas da União, dos Estados e Municípios, criarão mecanismos adequados á fiscalização do
cumprimento pleno do disposto no art. 212 da Constituição Federal e desta Lei, sujeitando-se os
Estados e o Distrito Federal à intervenção da União, e os Municípios à intervenção dos respectivos
Estados, nos termos do art. 34, inciso VII, alínea e, e do art. 35, inciso 111, da Constituição Federal.

Art. 12. O Ministério da Educação e do Desporto realizará avaliações periódicas dos
resultados da aplicação desta Lei, com vistas à adoção de medidas operacionais e de natureza
político-educacional corretivas, devendo a primeira realizar-se dois anos após sua promulgação.

Art. 13. Para os ajustes progressivos de contribuições a valor que corresponda a um padrão
de qualidade de ensino definido nacionalmente e previsto no art. 60, § 4°, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, serão considerados, observado o disposto no art. 2°, § 2°, os
seguintes critérios:

I - estabelecimento do número mínimo e máximo de alunos em sala de aula;

1I - capa citação permanente dos profissionais de educação;



III - jornada de trabalho que incorpore os momentos diferenciados das atividades docentes;

IV - complexidade de funcionamento;

V - localização e atendimento da clientela;

VI - busca do aumento do padrão de qualidade do ensino.

Art. 14. A \,Jnião desenvolverá política de estímulo ás iniciativas de melhoria de qualidade do
ensino, acesso e permanência na escola promovidos pelas unidades federadas, em especial
aquelas voltadas ás crianças e adolescentes em situação de risco social.

Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5°, da Constituição Federal e devido pelas
empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota
de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei nO8.212, de 24 de
iulho de 1991

§ 1Q O montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução de 1% (um por
cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, calculado sobre o valor por ele
arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
observada, em 90% (noventa por cento) de seu valor, a arrecadação realizada em cada Estado e
no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nO10.832, de
29.122003)

I - Quota Federal, correspondente a um terço do montante de recursos, que será destinada ao
FNDE e aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a universalização do
ensino fundamental, de forma a propiciar a redução dos desníveis sócio-educacionais existentes
entre Municípios, Estados, Distrito Federal e regiões brasileiras;

11- Quota Estadual e Municipal, correspondente a 2/3 (dois terços) do montante de recursos,
que será creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de Educação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios para financiamento de programas, projetos e ações do ensino
fundamental. (Redação dada pela Lei n° 10.832. de 29.12.2003)

§~ (Vetado)

§ 3° Os alunos regularmente atendidos, na data da edição desta Lei, como beneficiá rios da
aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino fundamentai dos seus empregados e
dependentes, à conta de deduções da contribuição social do Salário-Educação, na forma da
legislação em vigor, terão, a partir de 10 de janeiro de 1997, o benefício assegurado, respeitadas
as condições em que foi concedido, e vedados novos ingressos nos termos do art. 212, § 5°, da
Constituição Federal.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 1997.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasllia, 24 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSOPaulo Renato Souza

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.7.1995



ANEXO C

DECRETO N° 2.264, DE 27 DE JUNHO DE 1997

Regulamenta a Lei nO9.424, de 24 de dezembro
de 1996, no âmbito federal, e dá outras
providências.

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84,
inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei nO9..424, de 24 de
dezembro de 1996, decreta:

Art. 1° A partir de 1° de janeiro de 1998, o Ministério da Fazenda, quando da
transferência para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dos recursos de que trata
o artigo 159 da Constituição, observará o disposto no artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a redação dada pelo artigo 5° da Emenda Constitucional
nO14, de 12 de setembro de 1996, bem como na legislação pertinente.

Art. 2° O valor destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério em cada Unidade da Federação será
creditado em contas individuais e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal
e dos respectivos Municípios, mediante aplicação de coeficientes de distribuição a serem
fixados anualmente.

§ 1° Para o estabelecimento dos coeficientes de distribuição serão considerados:

a) o número de alunos matriculados nas escolas cadastradas das respectbas
redes de ensino, apurado no Censo Escolar do exercício anterior ao da distribuição,
considerando-se para este fim as matrículas de 1a a 8a séries do ensino fundamental
regular;

b) a estimativa de novas matrículas, elaborada pelo Ministério da Educação e do
Desporto;

c) a diferenciação de custo por aluno, segundo os níveis de ensino e os tipos de
estabelecimentos. conforme previsto no § 2° do artigo 2° da Lei nO 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.

§2° Para fins do disposto neste artigo o Ministério da Educação e do Desporto:

a) divulgará, até o dia 31 de março de cada ano, a estimativa do número de
alunos referida no parágrafo anterior por Estado, Distrito Federal e Município, bem assim
as demais informações necessárias ao cálculo dos recursos a serem repassados no ano
subsequente, com vistas à elaboração das propostas orçamentárias das três esferas de
Governo.

b) publicará, até o dia 30 de novembro de cada ano, as informações necessárias
ao cálculo efetivo dos coeficientes de distribuição para o ano seguinte e o Censo Escolas
do ano em curso

§ 3° Com base no Censo Escolar e nas demais informações publicadas, o
Ministério da Educação e do Desporto elaborará a tabela de coeficientes de distribuição
dos recursos do Fundo, e a publicará no Diário oficial até o último dia útil de cada
exercício, para utilização no ano subsequente, remetendo as planilhas de cálculo ao
Tribunal de Contas da União, para exame e controle.

§ 4° Somente será admitida revisão dos coeficientes de que trata o § 2° deste
artigo se houver determinação do Tribunal de Contas da União, nesse sentido.



§5° O repasse dos recursos nos termos do "caput" deste artigo será efetuado nas
mesmas datas do repasse dos recursos de que trata o artigo 159 da Constituição,
observados os mesmos procedimentos e forma de divulgação.

Art. 3° Compete ao Ministério da Fazenda efetuar o cálculo da complementação
anual devida pela União do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério em cada Estado e no Distrito Federal

§ 1° O cálculo da complementação da União em cada ano terá como base o
número de alunos de que trata o § 1° do artigo 2° deste Decreto, o valor mínimo por aluno,
definido nacionalmente, na forma do artigo 6° da Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e
a arrecadação das receitas vinculadas ao Fundo.

§ 2° A complementação anual da União corresponderá à diferença, se negativa,
entre a receita anual do Fundo em cada Unidade da Federação e o valor mínimo da
despesa definida para o Fundo no mesmo ano.

§ 3° As planilhas de cálculo da estimativa de complementação da União serão
remetidas previamente ao conhecimento do Tribunal de Contas da União.

§ 4° Até o dia 31 de dezembro de cada ano o Ministério da Fazenda publicará o
valor da estimativa da complementação da União para o ano seguinte, relativa a cada
Unidade da Federação, bem como o respectivo cronograma de pagamentos mensais ao
Fundo.

§5° Após encerrado cada exercício, o ministério da Fazenda calculará o valor da
complementação devido pela União com base da efetiva arrecadação das receitas
vinculadas ao Fundo, relativa ao exercício de referência.

§ 6° O Ministério da Fazenda promoverá os ajustes que se fizerem necessários
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em decorrência do cálculo
da complementação efetivamente devida, até 30 dias após a entrega, ao ministério da
Fazenda, dos dados oficiais relativos à arrecadação anual do ICMS do exercício
encerrado, de todos os Estados e do Distrito Federal.

§ 7° Nenhum ajuste relacionado com o pagamento da complementação da união
será admitido ao longo do respectivo exercício de competência.

§ 8° O cronograma de que trata o § 4° deste artigo observará a programação
financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5%
da estimativa de complementação anual, a serem realizadas até o último dia útil de cada
mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% até 31 de julho e 85% até 41 de
dezembro de cada ano.

§ 9° Parcela do valor da complementação devida pela União poderá ser
destinada, em cada ano, ao ajuste de que trata o § 6° deste artigo.

§ 10 Estimativa da complementação de que trata este artigo será efetuada pelo
ministério da Fazenda até o dia 31 de julho de cada ano, e informado ao Ministério da
Educação e do Desporto e à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do
Planejamento e Orçamento para fins de inclusão na proposta orçamentária do ano
subsequente



§ 11 O Ministério da Fazenda informará mensalmente ao Ministério da Educação
e do Desporto e ao Tribunal de Contas da União os valores repassados a cada fundo de
que trata este Decreto, discriminando a complementação federal.

Art. 4° Os recursos necessários ao pagamento da complementação da união ao
Fundo serão alocados no Orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, podendo ser destinados a essa finalidade receitas da contribuição do
Salário-Educação até o limite de 20% do total da referida complementação. ,

Art. 5° O Conselho de Acompanhamento e Controle Social sobre os Fundos de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, no
âmbito da União terá a seguinte composição:

I - quatro representantes do Ministério da Educação e do Desporto, sendo um do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e um do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais -INEP;

11- um representante do ministério da Fazenda;
111-um representante do ministério do Planejamento e Orçamento;
IV - um representante do Conselho Nacional de Educação - CNE;
V - um representante do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de

Educação - CONSED;
VI - um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da

Educação;
VII - um representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

- UNDIME;
VIII - um representante dos pais de alunos e professores das escolas públicas de

ensino fundamental.

§ 1° O Conselho de que trata o "caput" deste artigo será presidido pelo
representante do FNDE ou pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto nas
reuniões a que este comparecer.

§ 2° A participação no Conselho de que trata este artigo não será remunerada,
ressalvado o ressarcimento das despesas inerentes a participação nas reuniões.

§ 3° Os membros do Conselho serão designados pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.

Art. 6° Para as Unidades da Federação que anteciparem a implantação do Fundo
de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério para o exercfcio de 1997, serão observados os seguintes procedimentos:

f - as transferências de recursos da União aos Estados e seus respectivos
Municípios e ao Distrito Federal observarão o disposto neste Decreto a partir da data da
efetiva implantação do Fundo, desde que haja comunicação tempestiva à Secretaria do
Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda;

11- para o cálculo dos coeficientes de distribuição serão observados somente os
critérios definidos na alínea "a" do § 1° do artigo 2°;

111- a complementação da União será paga à razão de um duodécimo do valor
anual hipotético para cada mês de efetiva vigência do Fundo em cada Unidade da
Federação.

Art. 7° Os Ministros de Estado da Educação e do Desporto, da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento proporão, até dia 30 de abril de cada ano, o valor mínimo



definido nacionalmente a ser fixado para o ano subsequente, nos termos do artigo 6° da
Lei n. 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

Art. 8° Constitui falta grave a adoção de quaisquer procedimentos que impliquem
pagamento incorreto, pela União, dos valores devidos ao Fundo de que trata este
Decreto, aplicando-se aos responsáveis as cominações legais cabíveis.

Art. 9° Compete ao ministério da Educação e do desporto denunciar aos órgãos
competentes a ocorrência de irregularidades, e respectivos responsáveis, que implicarem
pagamento incorreto dos valores devidos pela União ao Fundo.

Art. 10 Este Decreto Entra em vigor da data de sua publicação.

Fernando Henrique Cardoso
Pedro Malan

Paulo Renato Souza
Antonio Kandir



ANEXOD

RESOLUÇÃO N° 353 I 99

Dispõe sobre a aplicação dos recursos do FUNDEF, no Sistema Estadual de Ensino, e dá outras providências.

o Conselho de Educação do Ceará - CEC, no uso de suas atribuições legais, definidas no Art. 230 da Constituição do Estado e no
Art. 11 da Lei NO 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista a necessidade de disciplinar a aplicação dos recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), no Sistema de
Ensino do Ceará,

RESOLVE:

Art. 1° - Constitui-se recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda'mental e Valorização do Magistério
(FUNDEF) o montante dos recursos financeiros creditados à conta desse Fundo para o Estado e os municípios, nos termos da Lei
NO 9.424, de 24 de dezembro de 1996, destinados ao ensino fundamental público nas modalidades regular, especial e de
educação de jovens e adultos.

Art. 20 - Os recursos a que se refere o Art. 10 deverão obedecer à seguinte utilização:

I - 60% (sessenta por cento), no mínimo, destinados ao pagamento de remuneração e de encargos sociais patronais dos
profissionais que exercem atividade docente e os que oferecem suporte pedagógico direto a essa atividade, em efetivo exercício
no ensino fundamental público;

II - até 40% (quarenta por cento) para as demais despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público.

Parágrafo único - Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação da Lei NO 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ou seja até 24
de dezembro de 2.001, será permitida a aplicação de parte dos recursos da parcela de 60% (sessenta por cento) na capacitação
de professores leigos, visando à habilitação.

Art. 30 - Entende-se por capacitação, de que trata esta Resolução, o processo abrangente e contínuo com o objetivo de preparar
o professor, no que respeita a conteúdo e atitudes pedagógicas, para o exercício com qualidade do magistério, dentro do qual
deve figurar a habilitação como conjunto dos requisitos formais exigidos por lei, para que a profissão possa ser exercida.

Art. 40 - Na aplicação da parte dos recursos a que se refere o Parágrafo único do Art. 2° desta Resolução, levar-se-a em
consideração o conceito de professor leigo como sendo o que não dispõe de habilitação específica mínima para o nível de atuação
no magistério, comprovada por titulação legalmente emitida por instituição credenciada e obtida em curso autorizado ou
reconhecido por órgão normativo competente.

§ 10 - São considerados professores leigos, no ensino fundamental:

I - os que atuam nas quatro primeiras séries ou ciclos correspondentes do ensino fundamental e não dispõem de titulação obtida
em curso de formação para o magistério do ensino fundamental de Ia à 4a série, correspondente ao antigo Ensino Normal ou
equivalente e também os aprovados pelo Conselho de Educação do Ceará, pela via da modalidade supletiva ou em caráter
intensivo para quem já dispõe de ensino médio, inclusive por estratégia a distância, compreendendo:

a) os que cursaram apenas o ensino fundamental no todo ou em parte;

b) os que não concluíram ainda o ensino médio;

c) os que completaram o ensino médio mas sem habilitação para o magistério;

d) os que, embora tenham curso superior, não sejam detentores de diploma de licenciatura.

II - os que atuam nas séries finais, ou em ciclos correspondentes do ensino fundamental, e não dispõem de titulação em nível
superior, obtida em cursos de licenciatura de graduação plena com habilitação específica em área própria ou em programas
especiais de complementação de estudos que tenham gerado direitos equivalentes, compreendendo:

a) os que, embora tenham curso de magistério com habilitação para lecionar até a 6a série, não disponham de
curso de licenciatura plena;

b) os que não tenham licenciatura na disciplina ou área de conhecimento em que lecionam;

c) os que, embora tenham nível superior, não possuam a titulação correspondente à licenciatura plena na
disciplina ou área do conhecimento em que lecionam.
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§ 2° - A aplicação eficiente dos recursos oriundos do FUNDEF,para a capacitação docente, destina-se à habilitação de
professores, com a seguinte situação funcional:

a) de leigo estável e concursado;

b) de leigo não estável e concursado;

c) de leigo estável não concursado.

§ 3° - Poderão incluir-se, excepcionalmente, para complementar turmas, os leigos contratados em caráter temporário, por força
do Inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal, após avaliação do CEC, mediante justíftcatíva do município.

§ 4° - Aos profissionais de magistério, não detentores de nível superior, no exercício da função de supervisão ou de direção,
cabe-Ihes o direito de frequentar cursos de formação de professores financiados com os recursos do FUNDEF.

Art. 5° - A habilitação dos professores leigos deverá ser realizada em cursos permanentes ou de natureza emergencial.

§ I ° - São cursos permanentes os que resultam da regular oferta dos cursos de formação de professor, ministrados por
instituições de nível médio e de ensino superior, por meio de formas seletivas e estratégias próprias de absorção do alunado.

§ 2° - Os cursos emergenciais resultam da oferta, em caráter especial, de cursos que se destinem a compensar as deficiências
de qualificação, identificadas entre os docentes em exercício, e ofertados por instituições credenciadas pelo Conselho de
Educação do Ceará (CEC), com observância dos conteúdos curriculares mínimos estabelecidos legalmente e dos requisitos
formais exigidos por lei, para que a formação mínima inicial seja atendida, destinando-se:

a) à habilitação de professores em nível médio, para atuação na Ia à 4a série /10 ou 20 ciclo do ensino
fundamental, podendo ser desenvolvidos por Escolas Normais, Projetos de Ensino Individualizado,
complementação de disciplinas pedagógicas ou outros Projetos Especiais de habilitação de professores não
titulados;

b) à habilitação de professores em nível superior, em cursos de licenciatura plena, por área de conhecimento ou
disciplina, com habilitação específica em área própria, para a docência nas séries finais (sa à ga série) ou 30 e 40
ciclos do ensino fundamental.

§ 30 - Os cursos permanentes não poderão ser financiados com recursos oriundos da parcela identificada no Parágrafo único do
Art. 20 desta Resolução.

Art. 60 - A oferta de cursos emergenciais em nível superior, organizados por área de conhecimento ou disciplinas, deve
contemplar as seguintes especificidades:

I - licenciatura plena para portadores de nível médio;

II - licenciatura plena para Orientadores de Aprendizagem, do Sistema de Telensino do Ceará, ou professores de sa à 8a série,
portadores de nível médio ou superior;

III - complementação de licenciatura plena para portadores de licenciatura curta;

IV - programas especiais de complementação pedagógica para graduados, não licenciados, em substituição aos Esquemas I e II,
que devem ter suspenso o ingresso de novos alunos, conforme Art. 90 da Resolução NO2/97, da Câmara de Educação Básica
(CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Art. 7° - Os municípios que ainda não dispõem de Plano de Carreira e Remuneração de Magistério deverão organizá-Io, no prazo
de 120 (cento e vinte) dias e, simultaneamente, ofertar curso de habilitação de professores leigos, obedecendo ao que dispõe o
Art. 90 da Lei nO9.424/96, no que toca ao plano anual de investimento, que deverá conter, no mínimo, o seguinte
detalhamento:

a) identificação dos professores incluídos no programa, com informações sobre nível de escolaridade, situação
funcional e área de atuação (Ia à 4a série e sa à 8a série);

b) modelo pedagógico escolhido para habilitação dos docentes (Ia à 4a e/ou sa à sa série), inclusive
componentes curriculares com respectiva carga horária e formas complementares à formação convencional;

c) investimentos detalhados para garantia do padrão de qualidade dos cursos;
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d) prazos e calendários de realização dos cursos;

e) identificação e qualificação do pessoal docente responsável pelos cursos;

f) instituições responsáveis pela execução de cada curso, com indicação de sua situação legal junto ao
competente órgão normativo de educação;

g) existência no local, entre outros requisitos, de biblioteca especializada e de material de apoio;

h) identificação do espaço físico e endereço de realização dos cursos.

Parágrafo único - O Plano Anual de Investimento e os aditivos que se fizerem necessários ao longo de sua execução, tais como
eventuais cursos que se acresçam à inicial proposta de formação mínima para o magistério, subrneter-se-ão à aprovação dos
respectivos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, no âmbito de cada município.

Art. 80- No esforço de qualificação dos professores leigos poderão ser ofertadas formas complementares à formação
convencional de modo que compensem habilidades e competências, ainda não adequadamente adquiridas.

§ 1°- As formas complementares a que se refere este artigo são exclusivas dos professores leigos discriminados no Inciso I do §
1° do Art. 40 desta Resolu ção.

§ 20- Incluem-se, entre as formas complementares indicadas no caput deste artigo, os estudos de recuperação e a aceleração de
estudos.

Art. 90 - A implantação de programas de desenvolvimento profissional de docentes em exercfclo deve atender ao que dispõe o
Art. 5°, Parágrafo único, da Resolução NO 3/97 da Câmara da Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE):

I - prioridade para áreas carentes de professores;

II - consideração da situação funcional do professor, dando preferência aos que terão mais tempo no exercício a ser cumprido no
sistema de ensino a que pertença;

III - utilização de metodologias diversificadas, incluindo as que empregam recursos de educação a distância.

Art. 10 - A partir desta Resolução, as instituições que atuam ou desejarem atuar na capacitação de docentes, não destinada
especificamente à habilitação com recursos do FUNDEF, deverão solicitar credenciamento ao CEC, indicando as áreas de atuação
e sua estrutura organizacional.

Art. 11 - Os 40% (quarenta por cento) dos recursos a que se refere o Inciso II do Art. 20 desta Resolução serão destinados ao
financiamento de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.

§ 1° - São consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental as contidas no Art. 70 , Incisos I a
VIII, da Lei 9.394/96;

§ 2° - Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino as relacionadas no art. 71, Incisos I a VI, da Lei
9.394/96;

§ 3°- O Conselho de Educação do Ceará emitirá resolução com interpretação indicativa, especificando despesas constantes dos
parágrafos anteriores deste artigo.

Art. 12 - Os cursos de habilitação de professores em nível superior - licenciatura plena - somente poderão utilizar parte dos 60%
(sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF quando destinados aos professores dos quadros do magistério do ensino
fundamental público, respeitada a correlação entre o curso pretendido e a área de atuação do docente, bem como as diretrizes
da política de ensino da instância administrativa a que se destina, a serem definidas por ato legislativo.

Parágrafo único - Os cursos de licenciatura plena iniciados antes do Parecer NO 867/98 do CEC, aprovado em 16/09/98, sem a
observância das exigências do caput deste artigo, poderão ser concluídos com recursos do FUNDEF.

Art. 13 - Ao Conselho de Educação do Ceará compete, por meio de regulamentação complementar, e no uso regular de suas
funções deliberativa e consultiva, dirimir dúvidas e resolver os casos omissos, não esclarecidos nesta Resolução.

Art. 14 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões do Conselho de Educação do Ceará, em Fortaleza, 06 de Julho de 1999.

http://www.cec.ce.gov.br/res353-99.htm 24/9/2004



\....IJ!!...1••..1'-''''' .LJV\,.oYlll"".1.1t.

•

MARCONDES ROSA DE SOUSA - Presidente do CEC

JORGELITO CALS DE OLIVEIRA

ANTÔNIO CRUZ VASQUES - Presidente da Câmara de Educação Superior e Profissional

MARTA CORDEIRO FERNANDES VIEIRA - Relatora

ADA PIMENTEL GOMES FERNANDES VIEIRA

EDGAR LINHARES LIMA

FRANCISCO DE ASSIS MENDES GÓES

IRANIT A M-ARIA DE ALM EIDA SÁ

JOSÉ REINALDO TEIXEIRA

JOSÉ TEODORO SOARES

LUÍZA DE TEODORO VI EIRA

MARIA EUDES BEZERRA VERAS

MARIA IVONI PEREIRA DE SÁ

MEIRECELE CALÍOPE LEITINHO

REGINA MARIA HOLANDA AMORIM

http://www.cec.ce.gov.br/res353-99.htm 24/9/2004



ANEXO E

ATOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

LEI N° 12.452, DE 06 DE JUNHO DE 1995

Dispõe sobre o Processo de Municipalização do Ensino Público do Ceará e dá outras providências.

o GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Assembléia legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO I

DA NATUREZA E DA ORGANIZAÇÃO DA MUNICIPALlZAÇÃO

Art. 1° - A Municipalização de que trata esta lei, é a inclusão do Poder Municipal, no fazer e no
pensar as atividades públicas de Governo do País, contribuindo de forma mais legitima e natural
no efetivo respeito à pessoa humana, como observância das peculiaridades de cada Município.

Parágrafo único - A Municipalização do Ensino Público, na forma do caput deste Artigo, expressa-
se na autonomia do Poder Municipal, representado pelos órgãos públicos e pela sociedade civil.

Art. 2° - O Processo de Municipalização do Ensino Público objetiva criar e implementar condições
básicas de natureza política, normativa, administrativa, operacional e financeira, a fim de que se
cumpra o disposto nos Artigos 30 e 211 da Constituição Federal e no Artigo 232 da Constituição do
Estado atinentes ao assunto.

Art. 3° - O Processo de Municipalização de que trata esta lei implica o fortalecimento do Município
quanto a poder decisório, disponibilidade de recursos e responsabilidade por encargos
educacionais, mediante a colaboração com o Estado na implantação de estruturas adequadas,
qualificação de profissionais necessários e o envolvimento participativo da população.

Art. 4° - A Municipalização do Ensino Público requer, da parte de cada Município, o compromisso
com o processo de capacitação para a sua organização, incumbindo-lhe:

I - criar ou revitalizar Secretaria Municipal de Educação, estruturada para o atendimento da função
de planejar, coordenar, executar, acompanhar, controlar, avaliar as ações educacionais do
Governo municipal e de gestão democrática do Ensino Público no âmbito do Município e, quando
for o caso, dos encargos e serviços transferidos pelo Governo Estadual;

II - elaborar o Plano de Educação do Município, de duração quadrienal, envolvendo as ações de
todas as dependências administrativas, identificando problemas e potencialidades e firmando a
política de educação, obedecida a legislação pertinente;

III - aplicar, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, inclusive
transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, atendidas as normas de execução
orçamentária e financeira da administração pública e as responsabilidades a serem definidas em
Acordo de Colaboração Mútua celebrado com o Estado;

IV - revisar ou implantar o Estatuto do Magistério e o Plano de Cargos e Carreiras, assegurando
isonomia salarial com os professores da rede Estadual, em conformidade com a legislação
específica, cabendo-lhe na impossibilidade inequívoca do cumprimento desta obrigação, buscar o
apoio imprescindível de outras esferas do Governo no sentido das necessárias complementações;



v - criar e dinamizar o Fundo Municipal de Educação, de natureza contábil e financeira, destinado
a captar receitas, inclusive aquelas consignadas no orçamento do Município por for

111 - aplicar, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, inclusive
transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, atendidas as normas de execução
orçamentária e financeira da administração pública e as responsabilidades a serem definidas em
Acordo de Colaboração Mútua celebrado com o Estado;

IV - revisar ou implantar o Estatuto do Magistério e o Plano de Cargos e Carreiras, assegurando
isonomia salarial com os professores da rede Estadual, em conformidade com a legislação
específica, cabendo-lhe na impossibilidade inequívoca do cumprimento desta obrigação, buscar o
apoio imprescindível de outras esferas do Governo no sentido das necessárias complementações;

V - criar e dinamizar o Fundo Municipal de Educação, de natureza contábil e financeira, destinado
a captar receitas, inclusive aquelas consignadas no orçamento do Município por força do Artigo
212 da Constituição Federal, e cobrir despesas relativas a programas, projetos e atividades de
desenvolvimento e manutenção do ensino;

VI - criar e manter Conselho ou Comissão Municipal de Educação, com representação de
segmentos organizados da sociedade civil, inclusive de pais, alunos, professores e servidores da
escola, cujas condições para implantação e atribuições serão definidas pelo Conselho de
Educação do Ceará, em consonância com os Municípios, levando em conta a tipificação dos
Municípios, prevista no Artigo 10, inciso IV desta Lei;

VII - criar e manter Conselhos Escolares, com atribuições de natureza consultiva, deliberativa, de
avaliação e controle das atividades pedagógicas, financeiras e administrativas, desenvolvidas nas
escolas, com representação de professores, alunos, pais, funcionários e comunidade.

VIII - firmar Acordo de Colaboração Mútua com o Governo Estadual.

IX - implantar uma sistemática de avaliação da qualidade de ensino.

§ 1° - A estrutura e funcionamento dos órgãos e Fundo constantes dos incisos I, V, e VI serão
objeto de Lei Municipal, devendo o Estado prestar cooperação técnica e assistência financeira ao
Município para elaboração de normas, fluxos administrativos, implantação dos órgãos criados ou
reestruturados, treinamento de pessoal e instalações físicas.

§ 2° - Fica assegurado em cumprimento ao Art. 7°, inciso VII da Constituição Federal, ou
professores leigos ganharão nunca menos de 1 (um) salário mínimo.

Art. 5° - A Municipalização do Ensino Público, na forma desta Lei, requer da parte do Estado a
inclusão, na Lei n° 9.617, de 13 de setembro de 1972, modificada pela Lei nO 10.752, de 15 de
dezembro de 1982, das receitas e despesas referentes ao processo de Municipalização do Ensino
Público.

Art. 6° - Ao Estado do Ceará caberá, como condição para que se firme Acordo de Colaboração
Mútua, aplicar no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultaante de impostos, inclusive
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, atendidas as normas de execução
orçamentária da administração pública e as responsabilidades a serem definidas no acordo
supracitado celebrado com o Município.

CAPíTULO 11
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DA RESPONSABILIDADE DO MUNICíplOE DO ESTADO

Art. 7° - São da responsabilidade do Município:

I - administrar a educação infantil e o ensino fundamental, com a colaboração do Estado;

II - formular planejamento da rede física, identificando a situação da capacidade instalada, a
demanda futura de expansão e manutenção e o registro de ocorrência;

111 - assumir a construção, ampliação, o equipamento e a manutenção de escolas, salas e outras
dependências da educação infantil e do ensino fundamental público, com recursos próprios ou em
parceria com os Governos Federal e Estadual;

IV - encarregar-se da admissão, por concurso público, de pessoal de magistério e técnico-
administrativo da educação infantil e do ensino fundamental, vedada a cessão para rede privada e
nos limites definidos em conjunto pelo Município e pelo Estado;

v - realizar, anualmente, o levantamento da população com vista à chamada escolar para a
matrícula;

VI - adotar os conteúdos mínimos para o ensino fundamental definidos pelo órgão competente, de
maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais nacionais,
regionais e locais, na forma do Artigo 210 da Constituição Federal.

§ 1° - Para fins do disposto no inciso VI deste Artigo, cabe ao Município, dentro do Acordo de
Colaboração Mútua, o direito e o dever de participar da fixação dos conteúdos mínimos a serem
adotados para o ensino público.

§ 2° - O Poder Público Municipal deverá zelar pelo cumprimento por parte da família da obrigação
de matricular o filho ou dependente e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, em
conformidade com o disposto no Artigo 129, inciso V da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de
1990, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 3° - O Município somente poderá expandir a rede escolar de ensino médio em consonância com
o planejamento da rede pública, de conformidade com o Acordo de Colaboração Mútua e
atendendo a necessidade específica do Plano de Educação do Município.

Art. 8° - São da responsabilidade do Estado:

I - incentivar e apoiar técnica e financeiramente o Município no cumprimento do disposto no Artigo
anterior e na implementação das condições básicas referidas no Artigo 2° desta Lei;

II - assumir a construção, ampliação, o equipamento e a manutenção de escolas, salas e
dependências do ensino médio, seja com recursos próprios, seja em parceria com o Governo
Federal, de acordo com prioridades definidas a partir do planejamento educacional e da tipificação
dos Municípios, conforme previsto no inciso IV do Artigo 10 desta Lei;

111 - admitir, por concurso público, o pessoal de magistério e técnico-administrativo para o ensino
médio;

IV - estabelecer, conjuntamente com o Município, a política de capa citação de recursos humanos;

3



v - fiscalizar, conjuntamente com o Município, o cumprimento das normas emanadas do Poder
Público.

Parágrafo único - Face às condições peculiares, e dentro do Acordo de Colaboração Mútua, as
responsabilidades definidas nos incisos deste Artigo poderão ser estendidas ao Município, em
conformidade com o Artigo 13 das Disposições Gerais e Transitórias desta Lei.

Art. 9° - São da responsabilidade do Estado e do Município:

I - permutar ou ceder pessoal de magistério e técnico-administrativo, para lotação exclusiva e
comprovada em órgãos de educação ou escolas da rede oficial, observados os direitos e os
deveres dos servidores envolvidos;

" - adotar, em função das peculiaridades do meio, políticas que promovam um ensino capaz de
garantir ao aluno um mínimo de conhecimentos úteis que sirvam à prática da vida comunitária e à
elevação de sua possibilidade de renda e, também, políticas de ensino profissionalizante, com
vista a articular a relação educação e trabalho e incentivar a parceria com os setores produtivos da
sociedade;

'li - adotar como estratégia para a universalização do atendimento escolar das séries terminais, do
ensino fundamental, alternativas de educação a distância;

IV - definir a forma de utilização da rede física no regime de parceria, através de cessão de uso ou
doação de patrimônio;

V - desenvolver um programa de formação continuada de recursos humanos para a educação
pública;

VI - estabelecer padrão básico de qualidade do ensino, em consonância com o Pacto pela
Valorização do Magistério e Qualidade da Educação, garantindo o Piso Salarial Nacional, firmado
através do Acordo Nacional de Educação, na Conferência Nacional de Educação para Todos,
realizada em Brasília, de 29 de agosto a 2 de setembro de 1994;

VII - proceder, com a colaboração de diversas instituições, inclusive as universitárias, à avaliação
da qualidade do ensino ministrado pelas diferentes redes escolares;

VIII - garantir, em parceria com os Governos Federal e Estadual ou com recursos propnos, a
produção e a oferta do livro didático, escolhido de acordo com os conteúdos mínimos referidos no
Artigo 7, inciso VI desta lei.

Parágrafo único - Recomenda-se a inclusão dos custos do livro didático e do material de apoio ao
trabalho docente e didático-escolar para o aluno, no cálculo do custo-aluno/qualidade, transferindo-
se, progressivamente, à responsabilidade ao Município.

VIII - garantir, em parceria com os Governos Federal e Estadual ou com recursos próprios, a
produção e a oferta do livro didático, escolhido de acordo com os conteúdos mínimos referidos no
Artigo 7, inciso VI desta Lei.

Parágrafo único - Recomenda-se a inclusão dos custos do livro didático e do material de apoio ao
trabalho docente e didático-escolar para o aluno, no cálculo do custo-aluno/qualidade, transferindo-
se, progressivamente, à responsabilidade ao Município.

CAPíTULO 111
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DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS

Art. 10 - São diretrizes para a Municipalização do Ensino Público:

I - o planejamento educacional, sintonizado com os Planos Nacional e Estadual de Educação.
Planos Municipais de Educação e com os diversos Planos das demais áreas;

/I - a participação da sociedade no planejamento, acompanhamento, na avaliação e gestão da
escola e da educação;

111 - a adoção de critérios e regras comuns à gestão de escolas estaduais e municipais, com vista à
implantação de rede única de escolas públicas;

IV - a definição pelo Estado, ouvidos os órgãos representativos das municipalidades e da
educação de uma tipificação dos Municípios, visando a estabelecer prioridades no processo de
Municipalização do Ensino;

V - a valorização do profissional da área de educação pública quanto à formação inicial e
continuada, desempenho profissional e carreira;

VI - a implantação de sistemas de avaliação de resultados da Municipalização, para identificar as
necessidades de compensação financeira e cooperação técnica, aferir a aprendizagem de
conteúdos dos alunos do ensino fundamental e definir mecanismos de responsabilização e
prestação de contas;

VII - a utilização do Fundo Municipal de Educação e do Fundo Estadual de Educação como
instrumentos privilegiados e exclusivos a toda e qualquer operação contábil e financeira no
cumprimento do objeto desta lei.

Parágrafo único - Para o efeito da tipificação prevista no inciso IV deste Artigo, comprometer-se-ão
os órgãos representativos das municipalidades e da educação a proceder gestões que assegurem
e comprovem a participação efetiva dos seus representados.

CAPíTULO IV

DO FINANCIAMENTO

Art. 11 - As ações decorrentes do Processo de Municipalização do Ensino Público serão
financiadas com recursos provenientes:

I - do orçamento municipal, observando-se os dispositivos do Artigo 212 da Constituição Federal e
do Artigo 6° do Ato das Disposições Transitórias da mesma Constituição;

11 - da suplementação financeira oriunda do Governo Estadual e Federal;

111 - de acordo financeiro entre Municípios para o desenvolvimento, em parceria, de projetos ou
atividades educacionais;

IV - de outras fontes de recursos, envolvendo setores empresariais e outros componentes da
sociedade.
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Parágrafo único - Para dar cumprimento ao previsto no inciso 11 deste Artigo, o Governo Estadual
destinará, no seu orçamento anual, recursos específicos para a Municipalização do Ensino Público.

Art. 12 - Para a suplementação financeira aos Municípios, a Secretaria da Educação do Ceará
deverá estabelecer critérios que atendam as prioridades definidas com base no Artigo 10 desta Lei,
as condições estabelecidas no Artigo 4° e as políticas contidas nos Planos de Educação dos
Municípios.

§ 1° - O custo-aluno/qualidade deverá ser utilizado como um dos parâmetros para a
suplementação financeira e contemplará todos os custos relativos a manutenção e
desenvolvimento do ensino.

§ 2° - A definição de critérios referida no caput deste Artigo e a proposta anual de suplementação
financeira deverão ser aprovadas pelo Conselho de Educação do Ceará.

§ 3° - Os custos com programas suplementares de alimentação e assistência à saúde não poderão
ser computados na aplicação mínima resultante dos impostos de que trata o Artigo 212 da
Constituição Federal.

CAPíTULO V

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13 - A Municipalização do Ensino poderá ser feita progressivamente no âmbito da:

I - educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental;

11 - educação infantil e de todo o ensino fundamental;

111 - educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.

Parágrafo único - Compete a cada Município, em acordo com o Estado, estabelecer os limites de
suas responsabilidades nos termos deste Artigo.

Art. 14 - O Estado e o Município firmarão Acordo, de duração plurianual, que formalizará a adesão
da municipalidade e do Governo Estadual ao regime de colaboração e definirá as estratégias e as
responsabilidades pelos encargos e serviços.

Parágrafo único - O Estado e o Município firmarão Convênio Anual, formalizando a colaboração
com relação às ações a serem desenvolvidas, identificando a parceria quanto à cooperação
técnica e assistência financeira.

Art. 15 - O Governador do Estado constituirá, em caráter provisório, a Comissão de Implantação
do Processo de Municipalização do Ensino Público, composta de representantes da Administração
Estadual, Municipal e Federal da área de educação e, ainda, de representantes da sociedade, com
as seguintes atribuições:

I - elaborar o Plano Estratégico de implantação do Processo de Municipalização;

11 - coordenar o Processo de Municipalização do Ensino Público, tomando providências para sua
extensão a todo o Estado, envolvendo, para tanto, todas as forças ativas e pontenciais das
sociedades Municipal e Estadual em trabalhos e iniciativas de incentivo, mobilização, capacitação
e geração de condições.
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Parágrafo único - A Comissão a que se refere o caput deste Artigo será extinta pelo Governador
do Estado, quando o Processo de Municipalização de que trata esta Lei tiver sido concluído no
âmbito das instâncias municipais de gerenciamento administrativo e pedagógico do Ensino
Público, após avaliação feita pela Secretaria da Educação do Ceará, juntamente com órgãos
representativos das municipalidades e da educação, ouvido o Conselho de Educação do Ceará e a
Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do Ceará.

Art. 16 - Os Municípios já formalmente integrados no Processo de Municipalização terão prioridade
e vantagens no que diz respeito a repasse ou aplicação de recursos pelo Estado, ressalvados os
direitos decorrentes de legislação específica.

-
Art. 17 - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 06 de junho de 1995.

TASSO RIBEIRO JEREISSATI

ANTE NO R MANOEL NASPOLlNI




