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RESUMO

Este trabalho analisa o ordenamento constitucional da formulação das políticas de
financiamento da educação pública do Brasil a partir da contextualização sociopolítica
configurada em 1930 e que adquiriu amplitude com o processo de redemocratização do país
desencadeado pela Carta Magna de 1988. Nesse sentido, busca compreender a reconfiguração
das políticas públicas educacionais no Brasil no transcorrer dos anos 1990 e nas primeiras
décadas do século vigente, diante da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases Nº. 9.394 que,
por conseguinte, resultaram em alterações nas condições de financiamento e na ampliação dos
investimentos para a educação básica. Diante do contexto exposto, interpreta-se a redefinição
de responsabilidades e a redistribuição de recursos que acarretaram transformações
significativas para os estados, o Distrito Federal, os municípios, como também, para a própria
União. Interpretam-se os mecanismos que estruturam a construção do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a sua utilização como mensurador da
qualidade do ensino fundamental público. Desse modo, correlacionam-se os impactos da
política educacional a partir da implantação do Fundeb e do Fundef no Brasil, em Minas
Gerais e no município de Montes Claros mediante a evolução dos resultados apresentados
pelo IDEB. Para tanto, recorreu-se à coleta, à organização e à interpretação de dados
numéricos do banco de dados do IDEB disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Palavras-chave: Políticas educacionais; Financiamento da educação pública; Qualidade da
educação; IDEB.

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the constitutional framework of the formulation of public
education financing policies of Brazil from the sociopolitical context set in 1930 which
acquired amplitude with the country's democratization process triggered by the Constitution
of 1988. In this sense, this study seeks to understand the reconfiguration of the educational
policies in Brazil in the course of the 1990s and the first decades of the current century, before
the adoption of the Law of Guidelines and Bases number 9394 which, therefore, resulted in
changes in financing conditions and increased investments for basic education. Given the
above context, the study interprets the redefinition of responsibilities and the redistribution of
resources that led to significant changes to the states, the Federal District, municipalities, but
also for the country. The study also deals with the mechanisms that structure the construction
of Basic Education Development Index (IDEB) and its use as a measurer of quality of public
elementary school. Thus correlate the impacts of educational policy since the implementation
of Fundeb and Fundef in Brazil, Minas Gerais and in the city of Montes Claros by the
evolution of the results presented by IDEB. To do so, the numerical data IDEB database
provided by the National Institute of Educational Studies Teixeira (INEP) was collected,
organized and interpretated.
Keywords: Educational Policy; Financing of Public Education; Quality of Education; IDEB.
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INTRODUÇÃO

A temática deste trabalho circunda os parâmetros das políticas de financiamento
da educação básica brasileira, especialmente, as diretrizes históricas do ordenamento
constitucional da formulação das políticas públicas1 desencadeado a partir de 1930 e que
adquiriu amplitude com a Carta Magna de 1988. Trata-se de uma análise das permanências e
transformações que conduziram o processo normativo que estruturou as políticas públicas
educacionais no Brasil no transcorrer dos anos 1990 e que geraram reconfigurações no
transcorrer das primeiras décadas do século vigente.
Ao enfatizar o processo de redemocratização do país, caracteriza-se a política
educacional dos anos de 1990, mediante exposições referentes à Lei de Diretrizes e Bases Lei Nº. 9.394 -, ao Plano Decenal de Educação para Todos, ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), e ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério (Fundeb). Desse modo, demonstram-se como os elementos que estruturam o
Fundeb, em substituição ao Fundef, resultaram na ampliação do investimento para a educação
básica, porém admite-se que tal processo ocasionou determinados avanços - apesar da
manutenção de certas características -, redefinições e tensões que delineiam desafios a serem
superados pelos níveis de ensino da educação básica.
O trabalho de contextualização histórica e de revisão bibliográfica norteou-se
pelas discussões de diferentes autores, especialmente, Dalila Andrade Oliveira; Guiomar
Namo de Mello; Jorge Nagle; José Dias Sobrinho; Luiz Fernandes Dourado; Maria Luísa
Santos Ribeiro; Otaíza de Oliveira Romanelli; Pablo Gentili; Pedro Demo; Vera Peroni e
Vitor Henrique Paro. Respaldou-se, portanto, em abordagens que destacavam a história da
educação no Brasil com ênfase nas políticas públicas mediante a correlação de aspectos
1

A concepção de política pública perpassa pela abordagem multicêntrica. Conforme sugere Heidemann (2010),
a dimensão da política pública supera as caracterizações restritas às políticas governamentais, uma vez que o
governo, mediante sua estrutura administrativa, não refere-se exclusivamente à instituição que serve à
comunidade política, ou seja, que promove “políticas públicas”. Em termos político-adminstrativos,
compreende-se que as ações políticas são resultantes de decisões coletivas que, por sua vez, são formuladas e
implementadas pela sociedade em consonância com os governos dos Estados Nacionais, subnacionais e
supranacionais. Interpreta-se, portanto, que as políticas públicas formam um o conjunto de ações coletivas que
visam a garantia dos direitos sociais. Trata-se de um compromisso público tendo em vista cumprir demandas
requeridas por diversas áreas. Revela, assim, a transformação do que é concebido no âmbito privado em ações
coletivas no espaço público.
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pertinentes à legislação da educação; às políticas de fundos para o financiamento da educação;
à caracterização e avaliação dos resultados do Fundeb e do Fundef; à descentralização do
ensino fundamental; à gestão democrática da escola pública; à avaliação educacional e aos
seus respectivos indicadores de qualidade. O trabalho foi orientado pelo objetivo de investigar
documentos de conteúdos normativos presentes na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988; na Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996; nas deliberações do Conselho
Nacional de Educação; nas orientações acerca de convênios e financiamentos da Secretaria de
Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC) e nas regulamentações da
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).
Pondera-se que o objeto da análise fundamentou-se no conteúdo dos textos e das
proposições legais alusivos às diretrizes e bases do financiamento da educação básica no
Brasil, tendo em vista interpretar seus reflexos diante das competências e da atuação do
Estado. Para tanto, tornou-se necessário averiguar os critérios para definição e distribuição de
recursos que permearam a alternativa de descentralização do atendimento educacional de
nível básico, como também, compreender se a educação pública brasileira e seus respectivos
projetos de investimentos referentes a recursos quantitativos conduzem uma à sua melhoria
qualitativa.
Nessa perspectiva, buscou-se uma abordagem qualiquantitativa por intermédio de
levantamentos bibliográficos e documentais já mencionados e da interpretação dos
mecanismos que estruturam a construção do índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e sua respectiva utilização como mensurador da qualidade do ensino fundamental
público. A investigação quantitativa procurou reconhecer os impactos da política educacional
a partir da implantação do Fundeb e do Fundef no Brasil, em Minas Gerais e no município de
Montes Claros mediante a evolução dos resultados apresentados pelo IDEB. Para embasar o
referido estudo, recorreu-se à coleta, à organização e à interpretação de registros numéricos do
banco de dados do IDEB disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Diante do exposto, espera-se alcançar o objetivo do trabalho em questão que
consiste em correlacionar a evolução dos resultados do IDEB desde a sua implantação, em
2005, até 2013 entre Brasil, Minas Gerais e Montes Claros. Os objetivos específicos
concentraram-se em buscar:

13

1) Contextualizar o processo de construção das diretrizes constitucionais da
formulação das políticas de financiamento educacionais, no Brasil, desencadeado
a partir de 1930.
2) Caracterizar a política educacional dos anos de 1990 conforme os parâmetros
de financiamento emergentes alusivos ao Fundef e ao Fundeb.
3) Interpretar os critérios acerca da qualidade da educação diante do processo da
universalização do ensino fundamental e das suas políticas de financiamento.

Os objetivos expostos corroboraram a hipótese de que mesmo diante de entraves
condizentes à condução, ao monitoramento das políticas públicas educacionais e às
controvérsias acerca dos parâmetros de qualidade, houve relativa evolução dos resultados do
processo de avaliação com foco no rendimento do aluno e no desempenho dos sistemas de
ensino2 por intermédio do financiamento da educação básica no Brasil.
Todavia, demonstrou-se que as avaliações externas, apesar de fundamentais
enquanto parâmetros que favorecem a reflexão crítica acerca da própria escola diante das suas
fragilidades, tendem a funcionar como elementos de coerção do Estado para alcançar metas
de qualidade e produtividade na educação brasileira, mediante o pretexto de mensurar, em
termos generalizadores, a complexidade em torno do que entende-se como qualidade da
educação3.
A relevância do trabalho justifica-se pela necessidade de referências qualitativas e
quantitativas acerca dos impactos das políticas de financiamento da educação básica nos
resultados do IDEB, mediante a correlação entre diferentes dependências administrativas,
como neste caso, Brasil, Minas Gerais e Montes Claros. Destaca-se, ainda, a necessidade de

2

A ideia aqui explorada por sistema de ensino fundamenta-se nos argumentos de Saviani (1999). Desse modo,
compreende-se que ao determinar o ensino mediante o paradigma de um sistema, demonstra-se a necessidade de
conceber a educação balizada diante dos valores que a orientam e as finalidades que preconiza. Percebe-se,
assim, um conjunto de critérios de ordenamento dos elementos que constituem o processo educativo por
intermédio de distinções, tais como: ensino (como transmissão de conhecimentos e habilidades), escolas (como
locais especialmente preparados para as atividades educativas) e, também, articulação vertical e horizontal (graus
e ramos).
3
Ressalta-se que a percepção do que convenciona-se como qualidade da educação extrapola às referências dos
resultados alusivos ao rendimento escolar. Nesse sentido, expõe-se a educação com qualidade social moldada
por um conjunto de variáveis de ordem intra e extraescolares. Tal conjunto os envolve componentes abrangentes
referentes à realidade histórica e social, como as condições de vida dos alunos e de suas famílias, assim como
características do universo escolar: projeto pedagógico, recursos, instalações, estrutura organizacional, ambiente
escolar e relações intersubjetivas no cotidiano escolar.
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compreender as interações entre os investimentos e os rendimentos educacionais tendo em
vista o alcance dos objetivos nacionais em matéria do desenvolvimento social.
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1 ESTADO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

O primeiro capítulo deste trabalho expõe breves considerações acerca do cenário
sociopolítico que antecedeu o processo de financiamento da educação pública no Brasil no
século XIX e, especialmente, concentra-se em descrever o histórico dos processos estratégicos
relacionados às condições de financiamento da educação pública no Brasil a partir da
interpretação do contexto de 1930 em que encontram-se características substanciais que
alteraram o panorama dos recursos destinados à educação. Para tanto, busca-se compreender o
decurso de legitimação e de introdução das políticas públicas voltadas para a educação no
Brasil e, respectivamente, as demandas e condições de financiamento da educação pública no
país.
Nessa perspectiva, são registradas características e ações do Estado, da
organização da sociedade brasileira e das suas correspondentes políticas públicas voltadas
para a educação a partir de 1930. Ao expor as ações e os interesses que determinaram a
estrutura das políticas públicas e dos seus variados programas e projetos, torna-se possível
compreender os fundamentos que permearam as demandas sociais por financiamento da
educação pública.
Desse modo, expõe-se uma reflexão que abrange as relações entre Estado e
sociedade mediante a interpretação das estratégias de intervenção, como também a verificação
das decisões tomadas, dos caminhos de implementação traçados e dos modelos de avaliação
condizentes às políticas públicas, à economia e, concomitantemente, à educação pública
durante o período em questão.
Verifica-se, como o nivelamento entre os elementos da estrutura organizacional
do Estado, a manutenção do seu sistema de relações políticas e a submissão aos modelos
econômicos, desde o período republicano, conduziu diretamente as políticas públicas voltadas
para o financiamento da educação. Destaca-se, portanto, como o longo e árduo processo de
vinculação constitucional de recursos - que exige a garantia de transferência de um percentual
mínimo da receita para ser aplicado na educação - sofreu influências de ordens diversas
conforme os interesses dos atores políticos envolvidos.
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1.1 Contexto sociopolítico que antecedeu o processo de financiamento da educação
pública no Brasil

No Brasil, o contexto histórico das primeiras décadas do século XIX foi marcado
pela prevalência da denominada “educação de classe” 4 que, de acordo com Romanelli (1986),
atravessou todo o período colonial e imperial e atingiu o republicano sem alterar as suas
sólidas bases. A autora argumenta que não ocorreu uma modificação estrutural no que condiz
à educação, nem mesmo quando a demanda social começou a aumentar diante da ampliação
da oferta escolar, tendo em vista atender às camadas populares.
Naquele momento, a busca por autonomia política fez emergir, no alicerce da
nação brasileira, a declaração dos seus interesses e das suas exigências quanto à organização
educacional do país. No entanto, fortes resistências às alterações internas para o alcance da
referida autonomia formaram verdadeiros obstáculos a um eficiente atendimento escolar, haja
vista que os níveis de instrução sofreram as consequências diante da instabilidade política e da
insuficiência de recursos, bem como do regionalismo dominante nas antigas províncias. O
governo central, com os encargos decorrentes de uma centralização excessiva, mostrava-se
incapaz de cuidar da educação popular e de organizar toda a instrução pública. Além disso,
nessa fase, a educação manteve-se como elemento seletivo de distinção da sociedade
aristocrática5, herdado desde o período de colonização.
A necessidade de manter os desníveis sociais teve, desde então, na educação escolar,
um instrumento de reforço das desigualdades. Nesse sentido, a função da escola foi
a de ajudar a manter privilégios de classes, apresentando-se ela mesma como uma
forma de privilégio, quando se utilizou mecanismos de seleção escolar e de um
conteúdo cultural que não foi capaz de propiciar as diversas camadas sociais sequer
uma preparação eficaz para o trabalho. (ROMANELLI, 1986, p.24).

É fato que o século XIX culminou a expansão da escola pública, universal e
gratuita nos países então desenvolvidos, quando a erradicação do analfabetismo sustentava
uma relativa qualificação para o trabalho técnico industrial. No entanto, em tais países, era
evidente uma demanda real correspondente às formulações de sólidas políticas nacionais de
escolarização pública. Em contrapartida, a realidade brasileira não coadunava com as
4

A autora caracteriza como “educação de classe” aquela oferecida pelos jesuítas no período colonial, e que
tratava de distinguir a aristocracia rural.
5
Há que se saber que o governo imperial atendia aos interesses da camada senhorial constituída de duas facções
significativas: aquela vinculada à lavoura tradicional (cana, tabaco, algodão) e a outra ligada à nova lavoura
(café). Salienta-se que esta última dominava o aparelho de Estado, porém, admitia a participação da primeira
facção mencionada.
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características descritas diante dos modos rudimentares de produção, da abundância de mão
de obra, da baixa densidade demográfica e da urbanização. Contudo, tais condições não
impediram de cogitar-se a criação da educação industrial como elemento para o
desenvolvimento do país.
A Proclamação da República não afetou o domínio das bases aparentemente
arraigadas da sociedade do Império. Mediante a institucionalização da Federação, o novo
regime tornou-se dependente das forças representadas pelos coronéis, fato que desencadeou o
desenvolvimento de oligarquias regionais, as quais promoveram a denominada “política dos
governadores”. A instituição oligárquica alicerçada pela referida política, expressou um
sistema de representação coletiva e singular, no qual a composição do poder conservava-se
limitada a um grupo bastante restrito. As disparidades regionais ficaram evidentes no plano
econômico e educacional. Nesse contexto, a educação encontrou-se dependente das
circunstâncias políticas e econômicas locais, e aprofundou a distância já registrada entre os
sistemas escolares estaduais.
O controle do poder pelas oligarquias rurais que, evidentemente, propunham
reformas e legislavam sobre educação, acabou por projetar no sistema escolar a
mesma mentalidade que havia sido plasmada na Colônia e tinha vigorado durante a
Monarquia. “O mesmo espírito literário e livresco, a mesma falta de audácia
construtiva e a mesma preocupação excessiva de fórmulas jurídicas, ou de
formalismo e de juridicismo”, nas expressões de José Maria Belo. (ROMANELLI,
1986, p.43-44).

Um dos pontos centrais no início do período republicano concentrava-se em
eliminar as barreiras legais que limitavam a atuação mais ampla do Estado em matéria de
escolarização. Observa-se que a pressão exercida sobre a estrutura do Estado para a ampliação
das suas funções e de suas ações no que se refere aos serviços educacionais não foi um fato
isolado, mas apenas uma das modalidades despertadas na época. As exigências acerca do
domínio da escolarização, especificamente, juntavam-se a tantas outras dos diversos setores
da sociedade brasileira e, de certo modo, refletiam os amplos movimentos sociais em
desenvolvimento.
Reivindicava-se abertamente a maior participação do Estado, por intermédio de
uma intervenção radical e de uma interpretação dos dispositivos constitucionais. No período
republicano, as normas constitucionais eram verdadeiros obstáculos para quem buscasse
elevar a educação brasileira ao nível das exigências históricas da sociedade moderna,
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considerando-se que os dispositivos constitucionais de 1891 tolhiam o debate educacional
frente à manutenção das normas prevalecentes no regime anterior.
Na prática, segundo registros de Nagle (1976), a transição do Império para a
República

teve

pouco

impacto

na

conjuntura

sociopolítica,

apesar

de

possuir,

doutrinariamente, diferentes formas de organização do Estado. Além disso, as pregações dos
propagandistas e idealizadores da República a respeito da instrução foram ineficazes, pois,
diante da passagem, os mesmos princípios foram preservados do regime anterior,
especialmente no que se referiu ao “descaso com relação à educação popular”, a qual foi peça
central aclamada para viabilizar o sufrágio universal, base do novo regime.
O regime republicano no Brasil e todas as suas peculiaridades de instalação diante
da manutenção do poder pelas elites não trouxeram significativas alterações socioeconômicas;
colaboraram para a inexistência de pressão por demanda social de educação, como também
para que a oferta não fosse ampliada, o que acabava por restringir o real interesse pela
educação pública, universal e gratuita. Portanto, não é pertinente julgar, de acordo com
Romanelli (1986), que a falta de recursos materiais, naquela época, imputava na maior soma
de responsabilidade pela ausência da educação do povo, mas em função da permanência da
estrutura socioeconômica que ainda sobrevivia durante a República.
De acordo com Nagle (1976), nas primeiras décadas do século XX, as
perspectivas de transformações eram evidentes no setor social, por meio da presença de novas
e variadas orientações ideológicas (nacionalismo, catolicismo, tenentismo e outras), as quais
exprimiam uma marcante inquietação social e heterogeneidade cultural. Ademais, considerase que, do início da República até 1920, a propagação das ideias socialistas e anarquistas foi
expressiva, mais sob a forma de luta reivindicatória do que de pensamento estruturado 6.
Embora as transformações sociais estivessem presentes desde o período imperial, mesmo sem
que houvesse alterações significativas, no período republicano, as mesmas tornaram-se
substancialmente progressivas diante da criação de novos padrões de comportamento e de
novas expectativas. Decorrente das referidas transformações foi esboçado, assim, um novo
sistema de valores da civilização urbano/industrial.
É possível apresentar, ainda segundo os argumentos de Nagle (1976), a
implantação da República como fator que promoveu a inauguração de um regime de gênese

6

O ideário socialista já apresentava relevantes sinais de penetração logo no início do regime republicano e até
mesmo no regime anterior, porém, define-se de modo vigoroso a partir da fundação, no ano de 1902, do Partido
Socialista, em São Paulo.
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eminentemente política. De forma tendenciosa e generalizante, convencionou-se como
considerá-la como uma fase de idealismo das novas instituições, originadas no momento em
que prevaleciam os ideais do liberalismo político. Constata-se, assim, que não é perceptível,
no período em questão, o tratamento de problemas de ordem social, ao menos no sentido de
projetar preocupações e soluções em estatutos legais deveras relevantes.

1.2 Políticas de financiamento da educação pública no Brasil a partir de 1930

É a partir da interpretação do cenário socioeconômico e político brasileiro de 1930
que encontram-se características substanciais que alteraram as políticas de financiamento
educacional. As atividades produtivas predominantemente agrárias que antecederam o
referido período permitiram a acumulação primitiva de capital, herdada das transformações
qualitativas enfrentadas pela economia perante o desenvolvimento do mercado interno, o
processo de imigração e o trabalhado assalariado.
No período em questão, há uma eminente saturação do mercado mundial, fato que
implicou na expressiva queda das taxas de exportação de café e que, concomitantemente,
interrompeu a entrada de capitais, como também reduziu a capacidade de importação. Quando
as exportações começaram a sofrer queda acentuada, a renda anteriormente aplicada no setor
agrícola, então responsável pelas mesmas, transferiu-se para a produção industrial. Tal
procedimento foi a alternativa encontrada pelo Brasil para não sofrer os impactos da crise
mundial enfrentada em 19297, quando determinadas economias tentaram desviar para os
países economicamente dependentes os seus respectivos efeitos.
Mesmo diante do contexto em questão, a economia brasileira apresentou
alterações, uma vez que a queda de exportações provocou a transferência da renda do setor
tradicional para o moderno e da área agrícola para a industrial. O setor industrial foi
favorecido pela disponibilidade do mercado interno, o qual não mais encontrava-se sob a
égide do capital estrangeiro, e pela possibilidade de um real aproveitamento da sua
capacidade estruturada que, até então, penava frente à forte concorrência das exportações.

7

Denomina-se como Grande Depressão o período desencadeado em 1929, quando o índice das cotações dos
valores nos Estados Unidos da América mantinha-se entre 200-210 e caiu vertiginosamente em 1932, reduzindo
para 30-40, com quedas mais drásticas conforme o mercado. Consequentemente, o preço do conjunto das
mercadorias caiu cerca de 30% a 40%. Nos principais países industriais, a produção reduziu em torno de 30% a
50%, e o valor do comércio mundial atingiu um terço daquele apresentado em 1923. Estimou-se que cerca de 30
milhões de indivíduos encontravam-se desempregados no mundo inteiro.
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No âmbito social, verifica-se a consolidação de dois componentes: a burguesia
industrial e o operariado. A burguesia industrial apresentou elos estabelecidos com outros
setores da classe dominante, não somente em decorrência de que muitos industriais eram ou
foram fazendeiros, mas porque também se mantinha uma relação de dependência no que
condiz à mão de obra. No que tange ao operariado, verificou-se a existência de significativa
representação do povo como expressão política, posto que as manifestações urbanas
organizadas refletiam, objetivamente, a insatisfação dos setores da classe dominada.
Em outubro de 1930, o então Governo do Presidente Washington Luiz foi
derrubado por um movimento armado desencadeado no Sul do Brasil e que alcançou vários
pontos do território nacional. O movimento em questão esboçava um dos aspectos assumidos
pela crise do desenvolvimento, que tinha suas raízes históricas nos últimos anos da década de
1920. Foi justamente nesse contexto que a demanda social de educação aumentou, inflada por
uma pressão cada vez mais forte pela expansão do ensino. Entretanto, da mesma forma que a
expansão capitalista não englobou todo o território nacional e sem uma homogeneidade
evidente, a expansão pela demanda escolar somente adquiriu expressividade nas zonas onde
se registraram as relações de produção capitalista, fato que gerou uma das mais sérias
contradições do sistema educacional brasileiro.
Conforme exposto por Romanelli (1986), se, de um lado, a revolução industrial e
educacional do Brasil ocorreu com um atraso de aproximadamente cem anos, em comparação
aos países desenvolvidos, de outro, tal revolução atingiu o território nacional de forma
desigual, diferenciada. Constatou-se, assim, uma defasagem histórica - e possivelmente
geográfica - que sustentou contradições profundas propagadas por meio de dois fatos:

a) O fato de vivermos, em matéria de educação, como nos demais aspectos da vida
social, duas ou mais épocas históricas, simultaneamente, e de sermos obrigados a
resolver problemas que outros povos já resolveram há um século ou mais [...] b) O
fato de expor-nos ao risco de enfrentar e até mesmo, ao nosso ver (sic), de passar a
viver o dualismo educacional que se traduz pela presença do analfabetismo e
ausência de educação primária gratuita e universal, ao lado de uma profunda e
sofisticada preocupação pedagogizante. (ROMANELLI, 1986, p.60-61).

A crise fundamentou-se como um instrumento de relativa coalizão de forças que
visava reajustar o aparelho do Estado às novas necessidades da economia e da política, ou
seja, como instrumento para a urgente substituição da estrutura do poder político que
contribui para criar e manter a crise econômica. De tal coalizão não resultou sequer um
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programa comum definido, mas distinguiam-se duas correntes: daqueles que desejavam
apenas mudanças no campo jurídico ou propugnavam a mera troca de pessoas no poder e dos
que almejavam transformações mais profundas. Desse modo, emergiu, no Brasil, a ideologia
política denominada nacional-desenvolvimentismo e o seu respectivo modelo econômico,
referente à substituição de importações.
Apesar da inexistência de uma programação predeterminada, seja no universo
político e econômico ou no educacional, a Revolução de 30 deu início a um período em que
todas as esferas foram atingidas frente ao processo de transição da sociedade pré-capitalista,
agrário-comercial e artesanal para a sociedade urbano-industrial. De acordo com Haidar e
Tanuri (2002), as transformações de cunho econômico e político vivenciadas a partir de 1930
foram seguidas de alterações no quadro social, especialmente nos estados da região Sudeste,
onde concentrou-se o processo de industrialização do país. Consequentemente, tal processo
acelerou a urbanização e as migrações para as cidades que passaram a oferecer novas e
melhores oportunidades de trabalho, além de salários mais vantajosos.
Desse modo, vê-se emergir novas ocupações vinculadas às atividades urbanoindustriais que amplificam as possibilidades de mobilidade social, fato que, por sua vez,
enaltece a educação escolar como alternativa para adquirir êxito profissional e acesso a
posições socialmente valorizadas. Percebe-se, uma reconfiguração da composição dos
indivíduos inseridos nos processos produtivos.

A pequena aristocracia agrário-comercial - composta de grandes fazendeiros,
comerciantes e banqueiros - é acrescida dos empresários industriais, cuja ascensão
social processa-se paralelamente ao processo de industrialização do país. Nas classes
mais baixas, amplia-se o setor formado pelos operários e trabalhadores urbanos,
setor este que, além de melhor padrão de vida e de maiores oportunidades
educacionais, diferencia-se daquele constituído pelos trabalhadores rurais por se
apresentar relativamente organizado e com maior poder de reivindicação e
participação política. (HAIDAR & TANURI, 2002, p. 86).

Nesse contexto, começa a delinear-se um processo de reorganização das políticas
educacionais no país. Nos primeiros anos do governo provisório, registraram-se a criação do
Ministério da Educação e Saúde Pública e a do Conselho Nacional de Educação, órgão
consultivo destinado a assessorar o referido Ministério. Em 1932, registra-se o “Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova”, desencadeado quando um grupo de educadores e intelectuais
captou a educação de modo integral e como fruto de um anseio coletivo. Lançado ao povo e
ao governo, o referido Manifesto, que possuía redação de Fernando de Azevedo, contava com
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a assinatura de 26 homens e mulheres da elite intelectual brasileira e extravasava o
“entusiasmo pela educação” e o “otimismo pedagógico”, citado outrora por Nagle (1976). Era
o resultado do “movimento dos renovadores” que, embasados por uma relação dialética entre
educação e desenvolvimento, era uma afirmação de tomada de consciência e um compromisso
diante dos problemas educacionais. Reivindicava a ação firme e objetiva do Estado na busca
de assegurar escola para todos como forma de impedir a manutenção da educação enquanto
privilégio de classe, sem, contudo, impedir as iniciativas privadas, as quais permaneciam sob
o controle do Estado.
A importância do “Manifesto” tem sido, algumas vezes, minimizada pela arrogância
dos patrulheiros ideológicos, mas é fora de dúvida que se trata de um documento
que constitui marco histórico na educação brasileira por várias razões. Dentre elas,
sobreleva o fato de que se trata da mais nítida e expressiva tomada de consciência da
educação como um problema nacional. Além disso, o “Manifesto” continha um
diagnóstico e era um indicador de rumos. É claro que, pelos seus próprios
propósitos, o diagnóstico e o traçado de rumos foram expressos numa linguagem
genérica. Mas não caberia outra forma num documento político cujo objetivo era
provocar sentimentos, atitudes e mobilizar a ação. (AZANHA, 2002, p.104-105).

O “Manifesto” expunha a ação direta do Estado em aspectos que envolviam a
laicidade do ensino público, a gratuidade, a obrigatoriedade e a coeducação. Reconhecia,
assim, a educação como direito vital do cidadão, e ao Estado cabia o dever de assegurá-la de
modo que fosse igual e única para todos aqueles que se dispusessem a procurar a escola
pública. Portanto, presumia-se que escola gratuita seria aquela realmente assegurada a todas
as camadas sociais

Opondo-se ao empirismo das reformas parciais, o Manifesto surge como uma
convicção abertamente definida das necessidades de se constituir e aplicar um
programa de reconstrução educacional em âmbito nacional. [...] Percebe-se,
portanto, boa dosagem de otimismo e confiança nos poderes da educação, fatores
que constituíam a tônica mesma de todo o movimento renovador, mas percebe-se
também a consciência da precariedade das reformas parciais e improvisadas e da
importância e necessidade de se adotar um programa nacional de reorganização da
educação. (ROMANELLI, 1986, p. 144-45).

Nessa perspectiva, é imprescindível expor breves considerações acerca dos
ideários da “Escola Nova”

8

8

no contexto da história da educação brasileira. No Brasil, o

Refere-se a um movimento de educadores de origem europeia e norte-americana, organizado em fins do século
XIX e que tinha como um dos seus principais defensores o pedagogo Célestin Freinet. Em linhas gerais, tratavase da busca pela renovação da mentalidade dos educadores e das práticas pedagógicas, mediante a concepção de
que o educando deve ser colocado como centro do processo educativo. Fundamentava-se em novas ideias e
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movimento escolanovista - presente desde a década de 20 do século passado - alimentava o
seu ideário em princípios de modernização, democratização, industrialização e urbanização
como mecanismos para a inserção dos sujeitos na ordem social. Salienta-se que o grande
referencial político da Escola Nova alicerçava-se na concepção que relacionava a educação
aos processos sociais, ou seja, a escola deveria atender aos desafios da sociedade, e isto deve
ser feito de forma crítica e dialogada. O “Manifesto”, portanto, apresentava as principais
diretrizes políticas, sociais, filosóficas e educacionais do escolanovismo.
O “Manifesto” conotava, simultaneamente, um formato de denúncia, assim como
uma formulação da política educacional e, além disso, expressava a exigência de um “plano
científico” capaz de executar a educação e banir as ações educativas do empirismo e da
descontinuidade. Na concepção dos seus idealizadores, a educação deveria ser tratada como
problema social, e vislumbrava a mudança dos métodos educacionais. O documento
disseminou-se, propagou-se e motivou uma campanha que repercutiu na Assembleia
Constituinte de 1934.
A Constituição de julho de 1934 foi fundamental para sanar os permanentes e
antigos apelos acerca da redefinição do papel da União em relação à educação, como também
do dualismo que separava os sistemas estaduais do sistema submetido à atividade normativa
do governo federal. Especificamente, em seu capítulo “Da educação e da cultura”, registramse as ideias dos educadores da Associação Brasileira de Educação (ABE), apresentadas
mediante anteprojeto na Assembleia Nacional Constituinte. Tais educadores defendiam a
autonomia dos estados na organização e na administração do ensino e atribuíam à União a
função de coordenar e estimular as atividades educativas em todo o país.
No que condiz diretamente ao financiamento da educação, destaca-se que a
Constituição Federal de 1934 transpõe um procedimento institucional histórico e significativo
que, apesar de algumas interrupções, perdura até os dias atuais. Tratava-se da vinculação
constitucional de recursos, o que exigiu a transferência de um percentual mínimo da receita
para ser aplicado na educação. Segundo o texto constitucional mencionado, caberia à União e
aos municípios aplicarem, na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos,
valor superior a 10% da renda resultante dos impostos, e aos estados e ao Distrito Federal, no
mínimo, 20%.

técnicas como os métodos ativos; a substituição das provas tradicionais pelos testes; a adaptação do ensino às
fases de desenvolvimento e às variações individuais.
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Para Ribeiro (2007), as garantias expostas foram suficientes para proporcionar
certa ampliação da rede escolar, porém insuficientes para sua transformação. Destaca-se, de
acordo com as tabelas seguintes, que foram suficientes no sentido em que se ampliaram as
unidades escolares dos pontos de ensino de origens distintas, de qualquer organização,
modalidade ou destino de educação que ministrem. O crescimento real foi mais do que o
dobro em relação ao decênio anterior (Tabela 1). No entanto, foram insuficientes para que o
alto grau de seletividade caracterizasse a organização escolar brasileira, uma vez que
significativa quantidade de alunos deixou de concluir o curso médio e superior em relação à
conclusão do elementar (Tabela 2 e Tabela 3).

Tabela 1
Crescimento real da rede escolar no Brasil
1923-1936

População total
Unidades escolares

População total
Unidades escolares

1923

1932

32.734.642
22.922

39.152.523
29.948

1932

1936

39.152.523
29.948

42.395.151
39.104

Nos índices
1923
1932
100
120
100
130
os
N índices
1923
1932
100
108
100
131

Fonte: RIBEIRO, 2007, p.118, apud BRASIL, INEP, O ensino no Brasil no quinquênio 1932-36, 1939, p.13.

Tabela 2
Conclusão de curso segundo os graus de ensino
1932-1936
1932
Ensino Elementar
Nos índices
Ensino Médio
Tabela 2- Conclusão

1936
127.784
100
16.459

1932
os

N índices
Ensino Superior
Nos índices
Total
Nos índices

195.475
153
26.561
1936

100
4.202
100
148.445
100

161
6.617
157
228.653
154

Fonte: RIBEIRO, 2007, p.121, apud BRASIL, INEP, O ensino no Brasil no quinquênio 1932-36, 1939, p.35.
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Tabela 3
Quantidade de pessoas que não completaram os outros graus em relação ao elementar
1932-1936
Diferença na conclusão do curso
Grau

1932

1936

Acréscimo

Elementar para Médio

111.325

168.914

57.589

Elementar para Superior

123.582

188.858

65.276

Fonte: RIBEIRO, 2007, p.122.

Além das características esboçadas, Pinto e Adrião (2006) apontam uma inovação
implantada com a Constituição de 1934, referente ao artigo 139, que implica na
obrigatoriedade das empresas manterem o ensino primário gratuito para seus trabalhadores e
filhos. Mas, em função do ônus administrativo e financeiro que as empresas deveriam
assumir, estas não se dispuseram a cumprir o estabelecido. Associada a tal fato, salienta-se a
baixa capacidade de regulação por parte do Estado em assegurar o cumprimento da lei em
questão. Na concepção dos autores, criava-se, então, a lógica para o estabelecimento do atual
salário-educação.
A Carta de 1934 possui representatividade histórica, uma vez que, pela primeira
vez, um texto constitucional brasileiro aborda a divisão de atribuições, sem limitações, em
níveis ou modalidades de ensino. Focalizava-se o sistema como um todo, submetido a cada
estado; além disso, identificava-se o papel normativo e supletivo da União. Ainda, era
reconhecida a necessidade de uma ação mais vigorosa por parte do Estado, uma vez que se
estabeleceram os princípios de gratuidade e de obrigatoriedade do ensino primário, da
educação como direito de todos, além da vinculação dos percentuais das receitas de impostos
transferidos para a manutenção e para o desenvolvimento do ensino. Salienta-se que o texto
da Carta de 1937 excluiu a referência básica de que “a educação é direito de todos”,
considerando-a como “dever e direito natural dos pais”. Além das questões apontadas, é
perceptível a omissão no que tange à vinculação de recursos para a educação e quanto ao
Plano Nacional de Educação.
Somente no final do Estado Novo presenciou-se uma atividade normativa da
União em relação à educação, dada a lentidão da estrutura de mecanismos institucionais que
viabilizassem a ação federal, de modo singular, em ensinos descentralizados, como o primário
e o normal. Além disso, a interferência financeira da União no ensino primário, requerida
desde o Império, apenas concretizou-se nos últimos anos do Estado Novo, quando foi
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instituído o Fundo Nacional do Ensino Primário e assinou-se o Convênio Nacional do Ensino
Primário, por intermédio do qual a União contribuía com os estados e com o Distrito Federal
para o desenvolvimento desse ensino mediante recursos do Fundo citado. Aliada a tais fatos,
revelou-se uma progressiva montagem de infraestrutura administrativa para o sistema de
ensino que seria mantido após o Estado Novo.
1.3 Conjuntura da educação pública no Brasil durante o processo de industrialização
A queda da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945, logo substituída por um
governo eleito, o do General Eurico Gaspar Dutra, delineou as características do Brasil
nacional-desenvolvimentista diante de uma sociedade marcada por processos histórico-sociais
que mapearam transformações estruturais do capitalismo mundial. O fim da 2ª Guerra
fundamentou uma nova fase nas relações internacionais e nas diversas esferas da vida
societal, mediante a elaboração da Carta das Nações Unidas na Conferência de São Francisco,
além da expansão do Plano Marshall em amplas regiões do mundo então considerado como
subdesenvolvido9.
Na década de 1940, houve o processo eleitoral que elegeu como presidente o
General Eurico Gaspar Dutra, candidato da coligação entre o Partido Social Democrático
(PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Registra-se, nesse momento, o
estabelecimento das prioridades do governo, moldadas por ações vinculadas ao capital
financeiro internacional, consoantes ao plano do pós-guerra de caráter impositivo diante de
uma nova ordem mundial.

9

De acordo com Beaud (1994), trata-se do período denominado como o grande boom do capitalismo que
compreendeu o período entre 1945 a 1978. A partir da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de
reconstrução por intermédio da descolonização, da internacionalização do capital e das novas industrializações
do espaço denominado como “Terceiro Mundo”. Para o autor, tal fato histórico marcou um novo surto do
capitalismo em escala mundial em que passaram a predominar um novo modo de acumulação e de
industrialização, uma outra sociedade de classes e uma formidável condensação do Estado que desencadearam
outras modalidades de produção e de aplicação de recursos. Ressalta-se que a Conferência de São Francisco
foi realizada tendo em vista substituir a velha Liga das Nações por uma nova organização internacional. A partir
da criação da a Organização das Nações Unidas – ONU, buscava-se preservar a paz e a segurança coletiva e
promover a cooperação internacional tendo em vista a resolução de problemas de ordem econômica, social,
cultural e humanitária. Já o Plano Marshall foi uma estratégia construída pelo Secretário de Estado dos Estados
Unidos, George Marshall com o objetivo de impedir a expansão do comunismo. Visava facilitar a reconstrução,
mediante auxílio financeiro, dos países europeus que ficaram destruídos após os combates da 2ª Guerra. Os
países envolvidos tiveram suas economias induzidas para uma fase de crescimento e, consequentemente,
alcançaram a integração que caracteriza-os atualmente. Diante do contexto, os Estados Unidos solidificaram sua
hegemonia mundial e, também, exerceram sua influência em diversos países da Europa.
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Nesse contexto, os resultados apresentados pela missão ABBINK (Comissão
Técnica Mista Brasil/Estados Unidos) indicam que para o Brasil aquecer a sua
economia e elevar o nível de produção seria necessário formular uma política que
objetivasse a contenção do nível de inflação e primasse pelo desenvolvimento da
indústria petrolífera. Tais medidas passariam pela compressão salarial e o recurso ao
capital estrangeiro para suprir a falta de recursos nacionais. (CRUZ, 2011, p.1).

A missão herdada pelo governo eleito concentrou-se na responsabilidade dos
particulares em implantar a indústria de consumo; quanto a si próprio - o Estado -, cabia
implantar setores que exigiam investimentos, porém, cuja rentabilidade era incerta ou cujo
processamento e efetivação aconteceriam em longo prazo.
No momento em questão, o Brasil precisava ampliar o seu parque industrial para a
transformação de matérias-primas, visto vez que possuía poucas indústrias de tecnologia
europeia que se mantinham sob o trabalho de técnicos oriundos de outros países. Desse modo,
as iniciativas estatais focavam-se no processo de industrialização diante da emergência das
demandas capitalistas, em consonância com os parâmetros liberais caracterizados pela
produção autossuficiente e em grande escala, com recursos instrumentais sofisticados e mão
de obra qualificada e abundante.
Diante do cenário descrito, havia a tendência dos governantes em afirmar que o
sistema educacional brasileiro estaria incompatível para a implantação do ensino profissional
conforme as necessidades da formação de mão-de-obra para a indústria. Além disso, a classe
média não despertou-se para a alteração do quadro da demanda social pela educação e nem
interessou-se pelo ensino profissional de grau médio. Verifica-se, portanto, que a organização
do Ensino Médio profissional não foi concomitante ao que interpretava-se como critério para
o desenvolvimento por intermédio de uma formação mínima do operariado, de modo mais
rápido, eficiente e prático. É nesse contexto que emerge um sistema de ensino paralelo ao
oficial, que foi organizado mediante convênio entre o Governo e a Confederação Nacional das
Indústrias. A partir do Decreto-lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942, cria-se, então, o Serviço
Nacional de Aprendizagem dos Industriários, mais tarde denominado Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), cujo principal objetivo10 era estruturar escolas de
aprendizagem industrial em todo o Brasil.

10

O SENAI também mantinha cursos de aprendizagem mais ágeis, fundamentados pela Lei Orgânica de Ensino
Industrial, cujo objetivo era a preparação de aprendizes menores dos estabelecimentos industriais denominados
como “cursos de formação e continuação para trabalhadores não sujeitos a aprendizagem”. (ROMANELLI,
1986, p. 166).
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Essa iniciativa permitiu ao Brasil ter escolas de formação profissional com
qualidade quase equivalente às europeias. A incitativa - inspirada nos sistemas
alemão e suíço - foi um extraordinário êxito. Observadores de bancos multilaterais
(BID e Banco Mundial) e de agências especializadas das Nações Unidas (UNESCO
e OIT) estão perfeitamente de acordo com a percepção de que o Brasil possui uma
educação formal de Terceiro Mundo e um sistema de formação profissional de
Primeiro Mundo - embora de pequeno porte, considerando o tamanho da sua força
de trabalho. (CASTRO & OLIVEIRA, 2009, p.141).

Ao prosseguir com o raciocínio de Castro e Oliveira (2009), percebe-se que o
acesso à Educação Básica no Brasil foi marcada pela tendência de inversão ou da distorção de
prioridades, uma vez que os ricos sempre tiveram educação, seja por meio de preceptores ou
de escolas privadas em franca expansão no século XX, mesmo que não atingissem referências
qualitativas adequadas. Quanto aos não ricos, a ausência de expressividade política sempre foi
um fator presente e contínuo, aliado à falta de preocupação com os assuntos alusivos à
educação. “Quando os problemas de educação começaram a ficar mais visíveis, a
racionalidade dos políticos tomou o caminho de atender primeiro quem pode mais e tem mais
voz.” (CASTRO & OLIVEIRA, 2009, p.141).
A partir de então, estabeleceu-se um caráter dualista do sistema educacional no
Brasil, que tratava de separar a educação escolar das elites da educação escolar das camadas
populares. Conforme Romanelli (1986), a legislação vigente foi responsável por propagar
condições para que a demanda social da educação se direcionasse apenas para dois tipos de
componentes: os componentes dos estratos médios e altos, que sempre optavam pelas escolas
que “classificavam” socialmente; e aqueles dos estratos populares, que buscavam as escolas
que pudessem prepará-los mais rapidamente para atuar no mercado de trabalho. De modo
geral, tal fator, na visão da autora, foi crucial para atribuir ao sistema educacional um caráter
de discriminação social.
Nos anos posteriores, a adoção de uma nova Constituição, amparada por
enunciados de cunho liberal e democrático, marcou o período que Romanelli (1986) classifica
de “retorno à normalidade democrática”. Com a Carta de 1946, estabeleceu-se que a União
deveria legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, e previa recursos mínimos
destinados à educação, a fim de que o direito instituído fosse, de fato, assegurado. Tais
recursos ainda eram insuficientes para efetivar o direito à educação, mas a definição, em lei,
da obrigatoriedade do poder público reservar uma quantidade mínima de recursos para a
referida finalidade, porém, demonstrava um relativo grau de preocupação em estabelecer
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condições básicas para assegurar o direito em questão. O documento era consubstanciado com
elementos e ideários que muito se aproximavam da Carta de 1934, inspirada pelos
fundamentos então proclamados pelos pioneiros.
A política nacional centralizadora prevalecente amparou-se na busca por
regulamentar a organização e o funcionamento de todos os tipos de ensino no país. Nesse
sentido, no período compreendido entre 1942 e 1946, promulgaram-se, por iniciativa do
ministro Gustavo Capanema, as Leis Orgânicas do Ensino, decretos-leis federais que
regulamentaram, detalhadamente, os diferentes ramos e as modalidades de ensino: secundário,
industrial, comercial, agrícola, normal e primário. Determinou-se, portanto, a interferência
integral federal na rede escolar do país mediante o nivelamento dos estabelecimentos
estaduais e o reconhecimento das unidades mantidas pelos municípios e pela iniciativa
privada.
Diante da doutrina regimentada na Constituição de 1946, o então Ministro da
Educação, Clemente Mariani, encarregou-se de instituir uma comissão de educadores com o
objetivo de estudar e de propor um projeto de reforma geral da educação nacional. Nesse
sentido, em 1948, criou-se um anteprojeto que esboçou uma luta ideológica em torno dos
problemas da educação”, esboçado desde o final da década de 1920. Os resultados do
anteprojeto são comumente analisados mediante duas dimensões: uma relaciona-se ao produto
final obtido com a promulgação da referida Lei que, na concepção de muitos, alcançou
resultados negativos para a evolução do sistema educacional brasileiro; e outra interligada à
própria luta do período que antecedeu a promulgação da mesma. Esta última trouxe fatores
positivos, especialmente no que condiz à participação dos educadores de 1930 que trouxeram
disposição para a continuidade da luta iniciada nas décadas anteriores e interrompida na fase
ditatorial. A consciência aprofundada e amadurecida acerca dos problemas que permeavam a
esfera educacional permitiu abranger um contingente mais expressivo daquele contexto
vivenciado pelos pioneiros, que, então, passou a contar com a participação de estudantes,
operários e intelectuais.
O referido anteprojeto não ultrapassou os limites da reflexão e do exame por parte
das comissões parlamentares. Entre 1952 e 1958, transcorreu uma intensa fase de discussões
acerca da interpretação do texto constitucional; de 1958 a 1961, ocorreu uma segunda fase de
debates no Plenário da Câmara, desencadeada a partir da apresentação de um substitutivo do
então deputado Carlos Lacerda. Nesta última fase, as atenções focaram-se no problema da
centralização/descentralização, de modo que, conscientemente ou não, ficasse, em segunda
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instância, uma questão primordial naquele momento, referente à aprovação de uma lei que
servisse de instrumento adequado à democratização da educação em seus diferentes graus.
Em verdade, a questão da centralização e da descentralização, que dominou essa
fase de discussões do projeto, refletia-se ainda o período de transição em que viviam
os meios políticos nacionais. Após 15 anos de regime centralizador parecia
impossível a uma boa parte dos políticos pensar um sistema educacional capaz de
viver sem o controle rígido do Governo Federal. Havia ainda pouca probabilidade de
que os termos “diretrizes e bases” tivessem adequada interpretação por parte da
mentalidade formada no exercício das funções políticas do regime anterior.
(ROMANELLI, 1986, p.173).

Em 1961 tornou-se possível registrar a vitória dos educadores da década de 1920
e de 1930, por meio do estabelecimento das diretrizes gerais e das grandes linhas de um
sistema nacional de educação. Mediante uma análise textual da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, especialmente o capítulo acerca
das finalidades da educação, percebe-se o predomínio da denominada concepção “humanista”
moderna.
Ressalta-se que a Lei 4.024/1961 adquiriu expressividade no que concerne à
unificação do sistema de ensino predominante desde o Império. De forma inédita, buscou-se
uma relativa descentralização do sistema global a partir de uma margem de autonomia aos
estados, indicando-lhes as linhas gerais a serem seguidas perante os seus sistemas; linhas estas
que cumpririam uma relativa unidade entre os mesmos.
De acordo com Haidar e Tanuri (2002), é válido mencionar a descentralização
prevista pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) por intermédio da separação entre órgãos com
funções executivas. Assim, o Ministério da Educação e Cultura e as Secretarias de Educação
desmembraram-se e foram criados, para o exercício das funções normativas, o Conselho
Federal de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação. Além de suas funções
normativas, referentes ao sistema federal e aos sistemas estaduais, o referido Conselho
Federal ficava incumbido também de elaborar o Plano de Educação referente a cada Fundo
(Fundo Nacional do Ensino Primário, do Ensino Médio e do Ensino Superior).
Nessa perspectiva, a União assumiu a competência de coordenar a ação educativa
em todo o Brasil; quanto aos estados, coube a missão de organizar os seus respectivos
sistemas, mediante todos os níveis e todas as modalidades de ensino. A referida Lei incumbia
o Conselho Federal de Educação de elaborar o Plano de Educação para os recursos do Ensino
Primário, Médio e Superior, agrupados nos respectivos fundos nacionais. Tal fato
demonstrava uma modificação alusiva à concepção do Plano proposto em 1937, uma vez que
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diretrizes são diferenciadas de planos e, em tais condições, os mesmos podem ser
interpretados como simples esquemas distributivos de recursos. Desde então, conforme sugere
Azanha (2002), “a ideia de que o plano devia ser fixado por lei prosperou de certo modo e
nunca mais foi inteiramente abandonada”.
Frisa-se, aqui, o elevado grau de representatividade dos Conselhos Estaduais de
Educação, como também, e especialmente, do Conselho Federal de Educação. As
competências dos Conselhos Estaduais de Educação equivaliam-se, em termos de atividades,
àquelas do Conselho Federal de Educação, porém, compreendendo-se a sua jurisdição.
Romanelli (1986) expõe que este era um motivo de extrema relevância para a iniciativa
privada, no sentido de obter a representação “adequada” em tais órgãos de direção do ensino.
No que se refere ao Conselho Federal, destaca-se o parágrafo 1º do art. 8º, o qual descreve a
escolha dos seus membros pelo Presidente da República, levando-se em consideração a
necessidade de, nele, serem devidamente representadas as diversas regiões do país, assim
como os diferentes graus de ensino e o magistério oficial e particular.
A retirada de autonomia e de recursos da esfera pública, tendo em vista beneficiar
a privada, visou proteger a ordem social vigente e a composição de forças do poder que
favorecia a camada social que poderia pagar pelo acesso à educação. Romanelli (1986)
explica que tal fato é compreensível frente ao contexto geral da organização da sociedade
brasileira e do jogo de influências que as camadas dominantes exerciam sobre os
representantes políticos no legislativo.
Em 1962, foi, então, instalado, o primeiro Conselho Federal de Educação, como
também se elaborou e, efetivamente, instituiu-se o primeiro Plano Nacional de Educação, o
qual foi crucial para a criação de diretrizes voltadas para a universalização do ensino em todo
o Brasil e de incentivos para que todos os alunos concluíssem a Educação Básica; porém, com
sérias ressalvas, especialmente no que diz respeito à aplicação de recursos. Contudo,
Romanelli (1986) argumenta que, se o maior problema concentrava-se na educação primária,
uma vez que a mesma não atingia toda a população escolar e que, além desse fator, reprovava
em massa, questionava-se por qual motivo a prioridade na designação de verbas ainda não era
voltada para a mesma, tendo em vista alcançar condições de resolver, naquela época, pelo
menos, o problema da reprovação. A autora dispara que:

[...] se não seria justo e mais produtivo que, ao invés do Governo distribuir bolsas de
estudos a “alunos pobres”, para pagarem colégios particulares, fossem essas bolsas
convertidas num fundo de assistência ou mesmo em bolsas de manutenção [...] para
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alunos pobres das escolas públicas. [...] Expandindo a rede de escolas públicas e
aplicando os recursos destinados às bolsas para colégios particulares, no auxílio à
manutenção do aluno pobre, o Estado lhe estaria assegurando condições bem mais
favoráveis de êxito escolar, ao mesmo tempo que (sic) garantiria uma produtividade
maior do sistema escolar, como um todo, democratizaria a educação e, enfim,
poderia planejar com mais segurança. (ROMANELLI, 1986, p. 186-187).

Nesse contexto, Oliveira (2011) expõe o aparecimento da educação como política
pública e objeto de estudo, como também a criação da hoje denominada Associação Nacional
de Política e Administração da Educação (ANPAE). A autora relata que as produções
acadêmicas que emergiram naquele contexto possuíam características descritivas e
prescritivas, embasadas pelas teorias administrativas nas quais a ação do Estado, no que
condiz à educação, era compreendida como objeto de estudo, e a constante defesa da sua
racionalização era um aspecto predominante. Acrescenta-se, ainda, frente à conjuntura
descrita, o surgimento de um dilema emblemático e persistente, uma vez que “a educação
como política pública sofre as pressões dos que esperam dela a promoção do desenvolvimento
econômico e os que a vêm como processo de formação humana.” (OLIVEIRA, 2011, p. 77).
Convém descrever os aspectos políticos e econômicos que delineavam o período
em questão. Primeiramente, salienta-se o predomínio tendencial do capital estrangeiro como
elemento essencial para a execução do projeto de desenvolvimento industrial brasileiro.
Naquele momento, as necessidades imediatas de capital - não somente em decorrência da
crise atravessada pelo governo anterior, como também pelo fato de a indústria enfrentar a
segunda fase do processo de substituição de importações - eram caracterizadas pela produção
de equipamentos, bens de consumo duráveis e produtos químicos, demandas que exigiam
investimentos maciços. Além das questões narradas, ressalta-se outra tendência em conciliar o
modelo político nacional desenvolvimentista com o modelo econômico estruturado na
substituição de importações - em segunda fase - que contava, basicamente, com a participação
do capital estrangeiro. O modelo político tornou-se um mero aparato, inexpressivo e sem
conteúdo correspondente para ser exposto em atos públicos. Estabeleceu-se, assim, um
impasse a ser resolvido por parte das forças políticas em questão, voltado para a
compatibilidade das variáveis políticas e econômicas. Buscou-se, então, optar por manter a
orientação econômica e a mudança na estrutura política, ou então escolher a manutenção da
estrutura política e a mudança na orientação econômica.
Durante o regime militar instalado em 1964, presenciou-se uma intensa
centralização política e administrativa enfatizada por uma progressiva recaída no então recém-
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processo de descentralização, conquistado mediante a Lei de Diretrizes e Bases de 1961.
Percebe-se que os planos governamentais potencializaram a autuação e a interferência do
Governo Federal. O planejamento da educação, então de responsabilidade do Conselho
Federal de Educação, foi transferido para órgãos executivos que simbolizavam o predomínio
do Poder Executivo sobre o Legislativo.
Uma redefinição do papel do Estado foi, então, configurada, com a criação e a
preservação de condições políticas e sociais para que a economia pudesse expandir-se
conforme os objetivos pretendidos. Politicamente, segundo Romanelli (1986), expressam-se,
nesse momento, as seguintes características: o reforço do executivo e, consequentemente, o
remanejamento das forças na estrutura de poder; o aumento do controle exercido pelo
Conselho de Segurança Nacional e a cessação do protesto social.
A política educacional representou, para o Regime Militar, uma verdadeira fonte
para assegurar a dominação necessária mediante o exercício de uma política subordinada e
mantenedora do processo de acumulação do capital, a qual impedia qualquer atuação contrária
à sua hegemonia. Desse modo, a intervenção do governo militar nas ações alusivas à
educação deve ser considerada frente à inferência estatal, a qual atuou com disparidades na
sociedade vigente, diferentemente do discurso que prevalecia na esfera política, que
enfatizava a mesma como elemento de uma política assistencial que visava atender às
camadas populares.

1.4 Política educacional do Brasil conforme os paradigmas tecnocratas

A análise do período histórico agora proposto fundamenta-se, inicialmente, pelas
reflexões de cunho econômico diante da predominância de uma estrutura concentradora de
renda. Trata-se de uma característica que seguiu a tendência das sociedades consideradas
então periféricas, que se industrializaram mediante um processo de modernização11 alicerçado
pela alteração dos padrões de consumo de uma camada restrita da população. O referido
processo, por sua vez, impulsionou a industrialização intensiva de capital frente a um
excedente de mão de obra. Tal conjuntura refletiu a adoção de uma estratégia permeada por
11

A modernização aqui expressa é compreendida como o vetor que direciona as múltiplas transformações no
contexto do modo de produção capitalista, ao qual corresponde uma referência singular de organização de poder.
Associa-se “a relação entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, uma relação em que estes últimos
passaram a ser forçados a se organizar nos mesmos moldes daqueles. O impulso modernizador da organização
do trabalho passou a implicar também não somente a ampliação da escolarização, mas a submissão da
organização do ensino escolar ao modo como se organiza a produção de mercadorias.” (SOUZA, 2007, p. 121).
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prioridades que favoreciam determinadas camadas sociais, posto que as mesmas
apresentaram-se como indutoras do processo mencionado, frente às suas possibilidades de
consumo.
Nesse sentido, institucionalizou-se um padrão de concentração de riquezas e de
capital, mediante arrocho salarial das classes trabalhadoras, aumento do poder aquisitivo das
denominadas classes altas e médias altas e endividamento externo, tendo em vista repassarem
os recursos ao capital industrial. Os procedimentos registrados expõem a emergência de uma
redefinição das funções do Estado, as quais preconizavam a necessidade de alijar a população
das esferas de decisões. Para Romanelli (1986), as novas funções do Estado estariam
marcadas pelo reforço do executivo e o consequente remanejamento das forças na estrutura de
poder; pelo fortalecimento do controle executado pelo Conselho de Segurança Nacional; pela
centralização e modernização da administração pública e pelo banimento do protesto social.

Neste período, houve remanejamento de preços internos para aumentar a
remuneração do capital investido em serviços básicos. Contudo a política econômica
favoreceu a concentração, na medida em que a política de créditos interna
estrangulou as empresas menores e as pressões inflacionárias não abalaram as
empresas oligopolistas. O sistema tributário adequou as receitas do Estado [...]. Os
créditos fiscais retornavam parte do excedente captado pelo Estado como capital
gratuito para empresas que conseguissem pagar os novos impostos ampliados. As
empresas recebiam os recursos de volta sem juros e sem obrigações de retorno.
(LIRA, 2010, p. 36).

A redefinição das funções do Estado foi, portanto, embasada pela readequação do
vínculo entre centro-periferia frente ao quadro de expansão do capitalismo internacional.
Vinculação que requeria, concomitantemente, melhor integração dos países periféricos no
mercado mundial e um reforço da sua situação na periferia desse mercado. A modernização,
sob este prisma, foi, então, expressa tanto como elemento de integração centro-periferia
quanto de dominação em âmbito interno e externo.

Internamente ela aciona mecanismos mais eficientes de controle quer no setor da
administração privada, enquanto compartimentaliza a produção e o trabalho em
qualquer âmbito, eliminando ou diminuindo os perigos da integração social dos
trabalhadores e a visão crítica do conjunto do sistema produtivo. Externamente, a
modernização não apenas assegura a expansão de mercados, mas também aumenta
as distâncias entre os centros criadores de ciência e tecnologia e os países seus
consumidores. (ROMANELLI, 1986, p. 195).
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No que tange à produção científica, é perceptível que os países centrais já
apresentavam sinais de perda por parte dos criadores ou produtores de ciência e do controle
dos produtos do seu trabalho, no caso das relações entre países centrais e periféricos. Desse
modo, o controle da produção científica indicou a necessidade de expansão do mercado
consumidor dos produtos por eles criados. Evidenciou-se que a modernização foi o viés que
induziu a referida expansão, uma vez que, estrategicamente, observavam-se os hábitos de
consumo das sociedades dos países periféricos para, então, programar a instalação de
indústrias no centro desse mercado consumidor. Constatou-se, assim, que a modernização
concebida mediante tal alternativa impediu o desenvolvimento autônomo e funciona como
elemento de dominação ou de controle do setor interno pelo externo.
O modelo econômico predominante buscava beneficiar as grandes empresas, em
detrimento da deterioração da pequena e da média empresa por meio de expedientes como o
controle de crédito, fato que desencadeou falências e absorções, além de elevar os preços dos
produtos sem desembolsos em tecnologia. Em decorrência disso, houve uma imensa
concentração econômica determinada pela geração de capacidade ociosa e a captura de
adicional de mercado. As funções econômicas e financeiras do Estado, segundo Lira (2010),
foram, então, redefinidas por meio da captação interna de recursos, tais como os mecanismos
de poupança forçada ou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - e o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS. Inaugurou-se também um sistema
financeiro especializado em papéis de longo prazo, com o intuito de ampliar o crédito direto
ao consumidor como elemento de garantia da circulação de bens de consumo duráveis.
Pondera-se que, novamente, o modelo econômico descrito apenas reforçou o outro
que já estava em andamento, o qual fundamentava-se pela modernização dos hábitos de
consumo das então classes altas e médias altas, e que, por sua vez, pressupunha a
centralização de investimentos em setores que nem sempre eram básicos para o conjunto da
população.
A partir da implantação do regime militar e da política de recuperação econômica
por intermédio de deliberações de contenção e repressão, verificou-se o crescimento da
demanda social por educação, fato que gerou o agravamento da crise do sistema educacional,
desencadeada anteriormente12. Tal crise funcionou como justificativa para a assinatura de um

12

Ressalta-se que a crise mencionada foi resultado da aceleração do ritmo da demanda efetiva da educação.
Segundo Romanelli (1986), tal crescimento resulta da junção de dois fatores. O primeiro é a implantação da
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conjunto de convênios entre o Ministério da Educação (MEC) e seus respectivos órgãos e a
Agency for International Development (AID), tendo em vista a assistência técnica e a
cooperação financeira para organizar o sistema educacional brasileiro. Instalou-se, então, o
período denominado “Acordos MEC-USAID”

13

, por meio do qual foram culminadas as

principais bases de reformas seguintes e que fundamentou a Comissão Meira Matos, a qual
direcionou a política educacional do país. A Comissão funcionava mediante um duplo
aspecto, pois atuava como interventora nos focos de agitação estudantil e analisava o
momento de crise com o objetivo de propor medidas de reforma.
Como o Governo havia assumido o papel de acumulador de capital, tendo em
vista promover a expansão econômica, evidenciou-se uma expansão do ensino que, embora
significativa, foi limitada, para não comprometer a política econômica adotada. Tal situação
retrata o motivo de a oferta, apesar de demonstrar crescimento, ter ficado aquém da demanda.
A Lei de Diretrizes e Bases, com a sua estrutura limitada, não correspondia ao
desenvolvimento da nação; além disso, a oferta inflexível era aliada a uma estrutura escolar
incapaz de atender à demanda de recursos humanos criada pela expansão econômica.
Constatou-se, portanto, uma carência de pessoal com qualificação de nível médio, que era
altamente requisitado pelo mercado; situação esta que gerou um grande déficit até aos últimos
anos do período em questão, conforme dados apresentados na tabela a seguir.

Tabela 4
Déficit de pessoas com qualificação de nível médio no Brasil (em milhares)
Ano
1940
1950
1960
1970

Oferta
236
545
1.042
1.887

Demanda
518
853
1.433
2.394

Déficit
282
308
391
507

% do Déficit
46
64
73
79

Fonte: ROMANELLI, 1986, p. 206, apud GOUVEIA, A. J. HAVLGHRUST, R. Ensino Médio e
Desenvolvimento. Melhoramentos, p. 197.

indústria de base acelerada após 1950, responsável por criar uma variedade de novos empregos. O segundo é a
deterioração dos mecanismos tradicionais de ascensão da classe média.
13
“Os acordos MEC-USAID que embalaram as reformas educacionais da ditadura foram assinados e executados
entre 1964 e 1968, alguns com vigência até 1971. No período que antecedeu ao fechamento desses acordos,
assistimos à intensificação do debate técnico em torno das limitações e possibilidades do tipo de
desenvolvimento industrial veiculado nos anos anteriores, com o objetivo voltado à abertura para novas
alternativas que proporcionassem ao país a entrada numa nova fase de expansão econômica.” (LIRA, 2010, p.
64-65).
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Destaca-se nessa fase, a criação do salário-educação, em 1964, pela Lei 4.440,
como fonte de financiamento para o Ensino Fundamental. Pondera-se que, desde os preceitos
da Carta de 1934, já havia a obrigação de as empresas industriais e agrícolas com mais de 100
trabalhadores manterem o ensino primário para os empregados e seus filhos. Mas as empresas
recusaram-se a cumprir tal compromisso e demonstraram a permissividade do Estado de então
para com as elites de forma geral. O caráter de contribuição social foi reforçado com a
Constituição de 1964 em que se regulamentaram as seguintes condições:

[...] estaria de acordo com a lei a empresa que oferecesse ensino primário gratuito ou
transferisse os recursos para o Estado através de 2,5 % fundindo-se alíquotas
estaduais e federais. A lei que institucionalizou o salário-educação fixava a
arrecadação de dois por cento do salário mínimo da região, a ser pago pelas
empresas à Previdência Social em relação a todos os empregados. A distribuição das
importâncias arrecadadas se dá pelo seguinte esquema: 50% ficam à disposição dos
governos das unidades da Federação para desenvolver o ensino fundamental e os
outros 50% eram controlados pela União que, através do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, os aplicava em medidas de fomento do ensino
fundamental nas unidades da Federação menos privilegiadas. (LIRA, 2010, p. 65).

Em 15 de março de 1967, entrou em vigor a legislação do ensino da Constituição
Federal, que antecipou as reformas estabelecidas pela ditadura nos anos seguintes. O
documento em questão tratou de encerrar o vínculo constitucional de recursos para a
educação. Ficava, então, proibida a criação de impostos e a cobrança de encargos sobre o
patrimônio, a renda ou os serviços das instituições de educação, fato este que permitiu que a
escolas privadas continuassem beneficiadas com a imunidade fiscal, que aumentava os seus
lucros.
No final de 1967, ressalta-se a criação de uma Comissão Especial que visava,
especificamente:
1. Emitir parecer conclusivo sobre as reivindicações, teses e sugestões referentes às
atividades estudantis; 2. planejar e propor medidas que possibilitem melhor
aplicação das diretrizes governamentais, no setor estudantil; 3. supervisionar e
coordenar a execução dessas diretrizes, mediante delegação do Ministro de Estado.
(ROMANELLI, 1986, p. 219).

O resultado dessa Comissão gerou o “Relatório Meira Matos”, que buscava
aprofundar as discussões acerca da política educacional mediante argumentos tecnocráticos e,
além disso, propunha uma reforma administrativa fundamentada nos princípios da
organização empresarial. O referido documento expôs uma duplicidade de influências
ideológicas e delineou grande parte da reforma educacional desencadeada em 1968. Essa
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duplicidade ficou demonstrada diante da oscilação entre a presença da mentalidade
empresarial que fundamentou todo o modelo econômico vigente e da estrutura de poder
alicerçada pelas Forças Armadas. As mesmas complementavam-se, uma vez que a
manutenção do modelo econômico requeria um conjunto de remodelações de cunho
administrativo, e o fim de uma série de empecilhos de ordem política que necessitava de um
regime forte e centralizado, tal quais as Forças Armadas. Salienta-se que a garantia e a
viabilidade do regime embasavam-se nos propósitos da ideologia do desenvolvimento
preconizados pela tecnocracia.
O documento abordado estruturou-se mediante argumentos desenvolvimentistas
que revelavam soluções realistas e medidas operacionais que priorizavam a educação
superior. O foco era buscar a formação de força de trabalho qualificada para os escalões mais
altos da administração e da indústria, ou seja, era racionalizar a organização das atividades
universitárias, atribuindo-lhes maior eficiência e produtividade.
Posteriormente, com o “Relatório do Grupo de Trabalho da Reforma
Universitária”, foi possível perceber o encaminhamento de uma revolução no ensino por meio
de uma política de educação conforme os princípios das organizações empresariais. Desse
modo, buscava-se a maior adequação do sistema educativo ao modelo econômico, tendo em
vista atender aos objetivos deste último. Segundo Romanelli (1986), é nesse momento que,
pela primeira vez, o Estado chamou para si a responsabilidade de organizar a educação
segundo os padrões de sua política de desenvolvimento econômico.
Outro aspecto que merece ser mencionado no período em análise é a criação, em
1970, do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), o qual visava erradicar o
analfabetismo no país em dez anos e que envolvia a população entre 15 e 35 anos. Apesar de a
sede do MOBRAL situar-se no Rio de Janeiro, ressalta-se que a sua atuação foi
descentralizada, uma vez que este órgão realizava convênios em âmbito estadual e municipal,
por meio de transferência de recursos para as despesas com o ensino. Também em 1971,
entrou em vigor a Lei de Diretrizes e Bases 5.692, a qual regulamentava o ensino de primeiro
e segundo graus e determinava a ampliação da escolaridade obrigatória de quatro para oito
anos. Tal Lei aglutinava o antigo primário com o então ginasial, suprimia o exame de
admissão e criava a escola única profissionalizante.
O início da década de 1970 do século XX é interpretado como um período
marcante, uma vez que, de acordo com Oliveira (2011), o mundo constata que o crescimento
econômico não seria a solução para a maior parte dos problemas sociais, fato que resultou em
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críticas contundentes à concepção de desenvolvimento vigente. Muitos questionamentos
foram direcionados às autoridades públicas, frente à incapacidade para gerir negócios
públicos de modo eficiente e eficaz. Nesse momento, desmoronam-se as referências de
regulação então presentes na conjuntura latino-americana e germinam vigorosas críticas às
matrizes ideológicas propagadoras do “desenvolvimentismo”, mediante a percepção de que
nem sempre desenvolvimento econômico está atrelado ao desenvolvimento social e,
concomitantemente, de que políticas econômicas são inoperantes sem políticas redistributivas.
No que se refere ao planejamento, é válido mencionar as ações do Ministério da
Educação diante do Plano Quinquenal de 1975-1979, que visavam, dentre outros objetivos,
essencialmente, alcançar, até 1980, a totalidade da escolarização da população entre 7 e 14
anos.
Em 1982, foram alterados os dispositivos da Lei 5.692, no que tange à
profissionalização do ensino de 2º grau, por meio de mudanças alusivas à proposta curricular
em relação à isenção das escolas da obrigatoriedade de profissionalização. Enfatizava-se,
portanto, a formação geral.
Frente às exposições registradas, verifica-se que o predomínio do caráter privatista
da educação foi resultado de uma ação sistemática do Estado na repressão aos trabalhadores e
no beneficiamento das formas de organização patronais. A oligopolização do setor
disseminou a transformação de pequenas escolas em faculdades ou grandes universidades.
Diante de uma intensa inquietação social, surgiu, então, o movimento pelas
“Diretas Já”. Em contrapartida, os empresários e suas entidades corporativas articularam-se,
no sentido de impossibilitar a transição brusca da Ditadura Militar para um governo
democrático, e também para impedir a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte
dotada de exclusividade, liberdade e soberania.
Percebe-se que, pretensiosamente, no Brasil, as políticas públicas voltadas para a
educação situaram-se em um universo permeado por relações conforme o contexto histórico e
as diretrizes socioeconômicas do Estado, tendo em vista a manutenção das relações de
interdependência entre grupos e classes sociais. Nesse sentido, é fundamental a percepção
crítica das ações públicas14 ao considerar que a sociedade é o eixo principal da estrutura do
14

O conceito de ação pública aqui proferido remete à “multiplicidade e à diversidade de atores que dela
participam. Esse conceito explora o caráter compósito do ator público envolvido na implementação das políticas
públicas que, por meio dos processos de descentralização, tem atenuado as relações de hierarquia entre esses
atores, além de destacar a relativização do impacto do momento da tomada de decisão política; a não linearidade
dos processos de execução; o caráter fragmentado e flexível da ação pública.” (OLIVEIRA, 2011, p.84).

40

poder, independentemente das articulações dos grupos minoritários, os quais direcionam a
prioridade e as demandas dos serviços sociais e públicos e dos programas universalizantes.
Por fim, destaca-se que a articulação entre a coordenação nacional e suas demais
instâncias nas esferas estadual e municipal não foi uma preocupação central do Estado no
período descrito, o que demonstra desajustes e discrepâncias regionais. Tais instâncias
destinaram-se a conduzir a política educacional em sentido amplo, ou seja, concentraram-se
em priorizar os objetivos estratégicos, asseguravam a gratuidade e a equidade, fato não
vivenciado até então.

41

2 REDEFINIÇÃO DO PAPEL DO ESTADO BRASILEIRO E O PROCESSO DE
REDEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A PARTIR DE 1986
Abordam-se, neste capítulo, as bases da consolidação das políticas públicas da
educação, a partir da Proclamação da República e no decorrer das práticas neoliberais no
Brasil. Pondera-se que discussões alusivas à educação tendem a adquirir posição de destaque
nas pautas governamentais e na agenda dos debates científicos no país. Contudo, a
propagação de princípios neoliberais conduziu alterações de ordens diversas por meio da
revolução tecnológica, da globalização dos mercados e da predominância do mercado como
instituição central.
Na gênese neoliberal, o discurso prevalecente expõe a construção do
conhecimento, a capacidade de processar e de selecionar informações, a criatividade e a
iniciativa, como meios destacados que valorizam a educação como símbolo para a competição
e a produção por intermédio da ideia do “desenvolvimento como oportunidade”. Ressalta-se,
assim, a tendência em transferir a educação da esfera da política para a esfera do mercado, o
que acaba por minimizar o seu caráter de direito, em detrimento da sua condição de
propriedade.
Registram-se abordagens alusivas aos aspectos socioeconômicos e às estratégias
culturais que configuram a retórica neoliberal, conforme a classificação da “crise de
qualidade” vivenciada pela educação, a partir de elementos reguladores que preconizam
eficiência, produtividade e eficácia. Também caracterizam-se as políticas de Fundos contábeis
para o financiamento da educação dos anos de 1990, mediante exposições acerca da estrutura
da LDB Nº. 9.394 -, das configurações da educação básica no Brasil, do Plano Decenal de
Educação para Todos, do Fundef e do Fundeb.
Descreve-se o histórico dos modelos de gestão escolar no Brasil e, por
conseguinte, o processo que conduziu à demanda pela gestão democrática. Verifica-se a
emergência de ruptura do isolamento das unidades educacionais diante das exigências de
autonomia e busca-se compreender como o processo da criação de conselhos nas escolas de
ensino básico foi aspecto crucial enquanto instrumento para fundamentar a participação,
mesmo que ainda a mesma não seja alcançada do modo esperado e desejável por
determinados grupos da sociedade que almejam a efetivação da democracia participativa.
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2.1 Panorama da organização política educacional do Brasil a partir de 1986

Na década de 1980, o Estado assegurava as características político-econômicas
por intermédio da reprodução da distorção política da taxa de juros. Além disso, ele também
afiançava determinadas regras fundamentais de valorização, impostas pelo poder político
regionalista e nacionalista da classe dominante e permitiu a predominância do setor
especulativo como mecanismo de garantia da unidade nacional. Frente às pressões oriundas
das diferentes frações, o Estado encontrava-se, concomitantemente, fortalecido e
enfraquecido, uma vez que a administração autoritária acabou por limitar a sua eficácia.
Durante a década de 1980, no Brasil, desencadeou-se a Nova República, por
intermédio de uma organização dos setores emergentes da sociedade no período de distensão
e transição, como também, de um processo de abertura democrática. Diante dos argumentos
de Peroni (2003), esta transição caracterizou-se pela continuidade estabelecida entre a
ditadura e a república “nascente” frente à readequação do poder como elemento crucial para a
manutenção da estrutura dirigente do país; no entanto, foi um momento em que outras forças
da sociedade aliaram-se na luta pela democracia15. O processo constituinte efetivou-se diante
de tal correlação de forças e, nesse período, destacaram-se as propostas do Fórum de
Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito16 (FNDEP), órgão de
atuação permanente até mesmo numa fase posterior, quando ocorreu a elaboração da LDB de
1996.
Com a Constituição de 1988, que agregou em seus artigos os fundamentos da
República, tais como a dignidade da pessoa humana, a soberania, a cidadania, os valores
sociais e da livre iniciativa, propagou-se, então, o ideal de construção de um novo perfil da
sociedade. Os signatários do texto defendiam, no período supracitado, a adoção de princípios
que visassem à redução das desigualdades sociais e regionais, mediante a valorização da
liberdade, da justiça, da solidariedade, da garantia do desenvolvimento nacional e da
erradicação da pobreza e da marginalização. Nesse contexto, as políticas públicas voltadas
15

“Muitas entidades nasceram nesse período, como é o caso do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central
Única dos Trabalhadores (CUT). Algumas tinham uma característica clara de classe, outras não, mas uniram-se
para combater o inimigo comum, que era a ditadura.” (PERONI, 2033, p.74).
16
O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) foi oficialmente lançado em Brasília, em 9 de abril
de 1987, na Campanha Nacional em Defesa da Escola Pública e Gratuita. Apesar da diversidade de interesses,
permeada pela participação de 15 entidades, havia dois núcleos articuladores que aglutinavam questões voltadas
para a escola pública e a posição político-partidária de oposição ao regime militar. Salienta-se que o FNDEP foi
atuante desde a Constituinte como Fórum Nacional de Educação, mas foi somente no processo de elaboração da
Lei de Diretrizes e Bases que, então, adquiriu o seu caráter publicista.
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para a educação tinham como eixo principal a democratização da escola por intermédio da
universalização do acesso e da gestão democrática, focada na formação do cidadão. É possível
considerar que, pela primeira vez na história da educação brasileira, a Constituição primou
pela gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, além de haver a ampliação da
obrigatoriedade, que passou a não ser restrita somente aos cidadãos entre 7 e 14 anos, mas
também para aqueles que não tiveram acesso à escola na idade apropriada.
Para Peroni (2003), a Carta Constitucional de 1988 demonstrou, ainda, os
seguintes avanços:
[...] a progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino médio,
mudanças que são consideradas avanços, previstas no Art. 208; a inclusão da creche
na área da educação; a vinculação dos percentuais de recursos para a educação da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência,
cabendo à União, aplicar, pelo menos, 18%, e aos Estados, municípios e Distrito
Federal, pelo menos 25% desses recursos na “manutenção e desenvolvimento do
ensino” (Art.212). Porém desse montante, é legal pelo § 2º, repassarem-se recursos
públicos para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais. (PERONI,
2003, p.77).

Nessa perspectiva, constata-se que a vinculação constitucional dos recursos
financeiros destinados à educação, no Brasil, tende a sofrer vertiginosas oscilações atreladas
ao contexto político-social e aos modelos econômicos em vigência, relacionando-se ou não
aos processos de democratização, conforme dados visualizados na Tabela 5.
Tabela 5
Alíquotas de vinculação de recursos para a educação no Brasil

Ano
1934
1937
1942
1946
1961
1967
1969
1971
1983
1988

Disposição legal
Constituição Federal de 1934
Constituição Federal de 1937
Decreto-Lei 4.958
Constituição Federal de 1946
Lei Federal 4.024
Constituição Federal de 1967
Emenda Constitucional I
Lei Federal 5.962
Emenda Constitucional 24
Constituição Federal 1988 (d)

União
10% (a)
10%
12%
13%
18%

Esfera da vinculação
Estados
Municípios
e DF
20%
10%
15 a 20% (b)
10 a 15%
20%
20%
20%
20%
20% (c)
20%
25%
25%
25% (d)
25% (d)

Observação: 20% desse montante deveriam ser aplicados na educação rural (a); estes valores (10% para os
estados e 10% para os municípios) cresceriam 1% ao ano (a partir de 1942, a partir do Decreto-Lei [DEL]
4.958), até atingir, respectivamente, 20 e 15% (b); na emenda de 1969 e na Lei 5.692, menciona receita
tributária e não de impostos (c) alterada pela EMC 14 (d).
Fonte: PINTO & ADRIÃO, 2006, apud OLIVEIRA, 2001, p.98.

44

A Constituição Federal de 1988 foi determinante para a reorganização do
federalismo brasileiro e instituiu procedimentos mais eficientes de repartição de
responsabilidades entre as três instâncias citadas, além de ampliar a capacidade de
intervenção dos municípios, reconhecendo-os como entes federados dotados de autonomia
política e administrativa. Esse pacto federativo envolveu também a definição de
transferência de recursos entre as instâncias governamentais para possibilitar, aos estados e
aos municípios, a execução de políticas públicas que garantissem o suprimento das
necessidades básicas da população sob a sua responsabilidade.
A Carta Magna de 1988 foi referencial ao processo que buscava a
descentralização, visto que, em seu Art. 18, é expresso que “a organização políticoadministrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios todos autônomos, nos termos desta Constituição.” Mediante a
elaboração da Lei Orgânica, o município foi então direcionado a assumir a responsabilidade
quanto à eletividade do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, a arrecadação e aplicação
de tributos, o direito de legislar acerca de assuntos locais e de organizar o serviço público
local. Concomitantemente, o mesmo documento ainda alista uma série de competências
exclusivas da União.
Segundo as colocações de Soares (2004), antes mesmo de a Constituição
Brasileira de 1988 proclamar e difundir a concepção de que o acesso ao ensino obrigatório e
gratuito é direito público subjetivo, as três esferas governamentais (União, estados e
municípios) já tinham processado um grande sistema de Ensino Fundamental, uma vez que se
empenhavam em construir escolas e em contratar professores para o atendimento escolar de
crianças. O autor em questão expõe que o acesso à escola, apesar de primordial, não foi
suficiente para nenhum propósito educacional, pois a criança, além de se matricular e de
estudar em uma boa escola, necessitava obter um fluxo regular relacionado aos indicadores de
frequência das aulas, ao abandono da escola, à promoção à série seguinte e à conclusão da
Educação Básica.
As constatações expostas permitem ampliar a discussão no que condiz a repensar
e a reorganizar os mecanismos de garantia da “educação de qualidade”. Assim, a própria
Constituição de 1988, em seu Artigo 206, enfatizou que o ensino seria ministrado mediante o
princípio de garantia de um padrão de qualidade, entre outros. Ao interpretar o artigo
supracitado, é possível assimilar que o ensino teria que propiciar ao estudante o domínio de
determinados conteúdos. A partir do momento no qual registrou-se essa ocorrência, assumiu-
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se que o aluno obteria acesso a uma “educação de qualidade”. Desse modo, o documento
apresenta que o Ensino Fundamental tem por objetivo:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição
de conhecimento e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (CONSTITUIÇÃO:
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988, p.137-138).

Em 1989, juntamente com o impacto das grandes mudanças ocorridas no cenário
internacional, o governo do então presidente Fernando Affonso Collor de Mello do Partido da
Reconstrução Nacional (PRN) disseminou uma retórica fundamentada por concepções
desestatizantes, que buscava a introdução do país nas fileiras do que então seria considerado
como Primeiro Mundo. Naquele momento, houve a sobrevalorização da moeda, mediante o
caráter volátil especulativo dos capitais aplicados e a insustentabilidade dos déficits
comercias, os quais somente conseguiriam manter-se perante a compensação na conta de
capitais. Entretanto, esta compensação gerava inconsistência fiscal devido à alta taxa de juros
e à baixa arrecadação. Para completar o quadro, a taxa de juros refletia-se na dívida pública,
fato que resultava na grande transferência de capital para investidores, além de uma evidente
queda de recursos da União destinados às áreas sociais.

Com esses dados torna-se evidente que não se trata de Estado mínimo
genericamente. É o Estado de classe, homogeneizado pelas elites do setor financeiro,
neste período particular do capitalismo, e que se torna mínimo apenas para as
políticas sociais. (PERONI, 2003, p. 50).

Ressalta-se, no período em questão, a presença de um plano de reforma do Estado,
tendo com princípio norteador a racionalização de recursos mediante a diminuição do papel
do mesmo no que tange às políticas sociais. Conforme Peroni (2003), tal fenômeno ocorreu
justamente num contexto em que a proposta do Governo Federal diante da crise do capital
estruturou-se na atração do capital especulativo por intermédio de juros altos, o que
desencadeou

um

processo

de

endividamento,

tanto

interno

quanto

externo,

e,

simultaneamente, provocou uma grande crise fiscal nos estados e municípios. A referida
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autora relata que a proposta de descentralização17 disseminada pela União fundamentava-se,
em todas as direções, em repassar para a sociedade a responsabilidade para com as políticas
sociais, o que retratou a evidência de um Estado mínimo para as políticas sociais e de um
Estado máximo para o capital.
Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso emergiu, então, a proposta de
reforma do Estado brasileiro, balizada em princípios de administração gerencial18. Como se
tratava de uma crise fiscal, uma das principais estratégias para justificar o referido processo de
reforma, segundo Peroni (2003), foi a criação, em 1995, do Ministério da Administração e
Reforma do Estado (MARE), responsável pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho de
Estado. Este documento argumentava que a Carta Magna de1988 provocou uma espécie de
“engessamento” do aparelho estatal, uma vez que direcionava as mesmas regras burocráticas e
rígidas do núcleo do Estado para as demais ações do mesmo e para as próprias empresas
estatais. A estrutura organizacional do Estado fundamentou-se na redução dos níveis
hierárquicos e na busca de alternativas tendo em vista a participação dos agentes privados
e/ou organizações da sociedade civil. Tratava-se de um projeto de reforma do Estado
sustentado pelo discurso de transferência, para o setor privado, de atividades controláveis pelo
mercado, além de medidas que preconizassem publicização e terceirização19.
A descentralização era interpretada como restrita ao aparelho do Estado, que
oscilava de uma esfera para outra do governo, mas que também implicava na descentralização
do aparelho do Estado para a sociedade. O MARE apontava as seguintes alternativas, tendo
em vista efetivar a descentralização:

1. a privatização no sentido estrito, isto é, a transferência de empresas estatais para a
propriedade privada;
2. a transferência da exploração, da administração pública para a administração
privada, de um serviço público;
3. a terceirização dos serviços de apoio à administração pública;
4. a participação da população na gestão pública e o controle social, pelo cidadão,
das autoridades, instituições e organizações governamentais; e
17

Por descentralização, não se entende a simples transferência de encargos sem os recursos necessários, nem o
desmonte de serviços, nem a delegação de funções de operações que mantêm concentradas, no nível central, todo
o poder de decisão. Isso supõe, por sua vez, a diminuição das burocracias centralizadas, dedicadas aos controles
processuais e cartoriais, e a redução, a um mínimo indispensável, dos ordenamentos homogêneos para todo o
sistema, tanto legais como técnicos. (MELLO, 1991).
18
“A administração pública gerencial tem, como estratégias, a definição precisa de objetivos e a autonomia do
administrador para gerir recursos humanos, materiais e financeiros. Mas essa autonomia é cobrada através dos
resultados, verificando-se se foram ou não atingidos os objetivos propostos no contrato.” (PERONI, 2003, p.59).
19
“Terceirização, conforme Bresser Pereira, é o processo de transferir, para o setor privado, serviços auxiliares
ou de apoio. A publicização consiste na „transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e
científicos que hoje o Estado presta” (PERONI, 2003, p. 60-61, apud PEREIRA, 197, p.12).
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5. a descentralização ampla, que é a combinação das formas descritas. (PERONI,
2003, p.68)

O modelo adotado para a elaboração do documento de reforma estatal no Brasil
buscava sintetizar os antigos paradigmas, que atribuíam um papel decisivo ao Estado, e o
paradigma neoliberal. De acordo com Peroni (2003), a crise do Estado era interpretada em
três aspectos: uma crise fiscal, uma crise do modo de intervenção e uma crise de forma
burocrática de administração do Estado. No entanto, a crise não tinha apenas impactos de
ordem econômica, mas também de ordem política e social, o que torna indiscutível o foco do
problema do Estado e da luta de classes. Buscava-se um realinhamento das estruturas estatais
com o intuito de implantação de padrões gerenciais capazes de gerar resultados. O objetivo da
reforma, conforme traçado pela retórica do documento supramencionado era reforçar a
capacidade de governabilidade do mesmo por meio de uma “transição programada de um tipo
de administração pública, burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o
controle interno, para uma administração publica gerencial, flexível e eficiente voltada para o
atendimento a cidadania.” (PERONI, 2003, p.59, apud BRASIL, 1995b, p.12).
Conforme Gentili (1996), a conjuntura política e econômica expressava a
incorporação e a imposição de um discurso que alcançou êxito cultural e capacidade de
convencimento popular, por propagar uma explicação para a crise e por oferecer,
pretensiosamente, um suposto aparato de respostas e de estratégias para saná-la. O ideário
disseminado alicerçava-se na construção de uma nova ordem social regulada pelos princípios
do livre-mercado e sem a intervenção estatal. Para o autor, tratava-se de uma reforma
ideológica da sociedade e da construção de um novo senso comum que fornecesse sentido
para legitimar as propostas de reforma induzidas pelo bloco dominante. Não bastava somente
“elaborar receitas academicamente coerentes e rigorosas, mas, acima de tudo, de conseguir
que tais fórmulas fossem aceitas, reconhecidas e válidas pela sociedade com a solução natural
para antigos problemas estruturais” (GENTILI, 1996, p. 29).
Desse modo, a proposta de reforma do Estado, nos parâmetros descritos, refletia o
posicionamento de um cidadão adjetivado, de um cidadão-cliente atrelado às condições de
mercado. Evidentemente, nem todos os cidadãos estavam incluídos nesse contexto, uma vez
que os clientes dos serviços do Estado eram apenas os contemplados por um núcleo
estratégico e específico, mediante atividades exclusivas. Tal evidência demonstra que, nesse
contexto, a sociedade mostrava-se como “democrática”, sem a presença de elementos e de
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critérios de promoção da igualdade, os quais se cristalizam na existência de “um conjunto
inalienável de direitos sociais e de uma série de instituições públicas nas quais tais direitos se
materializam.” (GENTILI, 1996, p.35) 20.
Nesse período, o Brasil vivenciou um intenso processo de reformas na área
educacional que, segundo Peroni (2003), ocorreu mediante duas frentes: uma, por meio de um
projeto amplo e global destinado à educação - a Lei Nº. 9.394, de 20 de dezembro de 199621 -,
e a outra referente à implantação de um conjunto de planos setoriais e decretos do Executivo.
A autora considera que há três eixos que direcionam a política educacional em tal fase
histórica: financiamento, avaliação institucional e parâmetros curriculares nacionais. Ao
analisar a composição desses eixos, ela expõe uma contradição entre Estado mínimo e
máximo, uma vez que:

Os projetos de política educacional apontavam para um processo de centralização,
por parte do governo federal, do contexto ideológico da educação, através dos
parâmetros curriculares nacionais e da avaliação institucional e para um processo de
descentralização de recursos, inclusive desobrigando a União do financiamento da
educação básica. (PERONI, 2003, p. 15-16).

De acordo com Gentili (1996), a política educacional traçada na década de 1990
do século passado baseava-se na perspectiva neoliberal de que os sistemas educacionais
contemporâneos sofriam uma crise de eficiência, eficácia e produtividade, ou seja, uma crise
gerencial. O autor argumenta que para os neoliberais, esta crise é explicada em função da
incapacidade estrutural do Estado de gerenciar as políticas públicas. A concepção
disseminada pelos mesmos é de que a qualidade dos serviços educacionais poderia ser
alcançada mediante a promoção de uma mudança cultural das estratégias de gestão que
contemplassem alterações das práticas pedagógicas, tendo em vista a eficiência, a
reestruturação do sistema para flexibilizar a oferta educacional, a implementação de reformas
curriculares e a readequação do perfil dos professores no que tange à qualificação. Do ponto
de vista do autor, a grande operação estratégica do neoliberalismo fundamentava-se, assim, na

20

Disponível em: http://firgoa.usc.es/drupal/node/3036 Acesso em 15/09/2011.
Refere-se à Lei de Diretrizes e Bases, comumente denominada como Lei Darcy Ribeiro. A referida buscou
atender aos princípios constitucionais e resulta de um longo processo de tramitação desencadeado em 1988, ano
da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. “Como Lei Nacional de Educação traçou,
dentre outras coisas, os princípios educativos, especificou os níveis e modalidades de ensino, regulou e
regulamentou a estrutura e o funcionamento do sistema de ensino nacional. Ela envolve muitos interesses,
interferindo tanto nas instituições públicas quanto privadas, abrangendo todos os aspectos da organização da
Educação nacional.” (FAGUNDES, 2006, p.1-2).
21
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transferência da educação do âmbito político para a esfera do mercado e indagava o seu
caráter de direito, o que a delimitava a uma condição de propriedade.
Nesse contexto, as políticas educacionais alicerçadas pelas administrações
neoliberais, inclusive no Brasil, foram adotadas por intermédio de um conjunto de
regularidades que se sobrepunham às especificidades locais e que universalizavam estratégias
de reforma escolar. Gentili (1996) sugeriu a existência de uma espécie de “consenso
estratégico”22 entre os intelectuais no sentido de adotar receitas para o enfrentamento da crise
educacional.

Na elaboração desse consenso, destacou-se a presença das agências

internacionais, tais como o Banco Mundial e os “intelectuais transnacionalizados (os experts)
que, assumindo um papel pretensamente evangelizador, percorrem o mundo vendendo seus
papers pré-fabricados a quem mais lhes oferecer.” (GENTILI, 1996, p. 41)
Para Araújo (2007), os fundamentos do Banco Mundial para a educação foram
embasados na teoria econômica neoclássica, na qual se adotava a “função de produção
agregada”. Nesse sentido, o aumento do PIB relacionou-se diretamente à acumulação do
capital físico, das variações no fator trabalho e do capital humano23. Segundo o autor, há uma
“correlação entre o sistema educativo e o sistema de mercado, entre a escola e a empresa,
entre pais e consumidores, entre as relações pedagógicas e as relações de insumo-produto e
entre aprendizagem e produto.” (ARAÚJO, 2007, p.50).
Diante da conjuntura registrada, a produção educacional buscou atender às
necessidades estabelecidas pelo mercado de trabalho, tendo em vista ajustar-se às demandas
do mundo do emprego, por intermédio de estruturas produtivistas empresariais. A educação
passou a ser pensada como um grande campeonato, e enfatizava o novo valor e a centralidade
do conhecimento como a mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico. Buscava-se,
de acordo com Gentili (1996), compor um grande mercado educacional para a formação de
sujeitos caracterizados com um espírito de luta e de liderança, capazes de autossuperação que
conotasse ao perfil de vencedores.

22

O autor refere-se ao Consenso de Washington. Trata-se de uma ampla reunião na capital norte-americana, no
final do ano de 1989, mediante o crescente processo de endividamento externo, a estagnação econômica, a
inflação, a recessão e o desemprego enfrentado por alguns países. Funcionários do governo dos Estados Unidos
da América (EUA), dos organismos internacionais e economistas latino-americanos discutiram um conjunto de
reformas básicas, tendo em vista a superação da crise econômica vivenciada pela América Latina.
23
Compreende-se, aqui, que o conceito de capital humano é herdado da teoria econômica neoclássica e,
concomitantemente, de uma readaptação do axioma liberal que se fundamenta nos princípios de um indivíduo
livre, soberano e racional. Após a crise do modelo taylorista-fordista, tal conceito ganhou nova roupagem, frente
à redefinição das relações de trabalho na empresa e do papel do sistema educacional.
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É imprescindível destacar que esse movimento em torno do mercado educacional
não é um movimento novo e exclusivo da década de 1990. A partir da Revolução Técnicocientífico-informacional ou a Terceira Revolução, propagada a partir da década de 1970,
alavancou-se um conjunto de transformações no campo tecnológico, acompanhado da
inserção de uma elevada quantidade de elementos vinculados à informática, robótica,
telecomunicação,

química,

biotecnologia,

engenharia

genética,

dentre

outros.

Consequentemente, este fenômeno funcionou como um dos principais vetores para o
desenvolvimento do capitalismo moderno, como também do processo de globalização
alicerçado pelos discursos neoliberais.

No mundo dominado pelo capital, a educação institucionalizada tem servido ao
propósito de fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário para o funcionamento da
máquina produtiva (em expansão do sistema do capital), como também tem gerado e
transmitido o quadro de valores que auxilia na legitimação dos interesses das classes
dominantes. As instituições educacionais adaptaram-se no decorrer do tempo de acordo
com as determinações reprodutivas em mutação do sistema do capital. (ARAÚJO, 2007,
p.46).

A produção e a difusão do conhecimento, a capacidade de processar e de
selecionar informações, a criatividade e a iniciativa foram meios destacados pelas economias
contemporâneas e neoliberais, que passaram a valorizar a educação como fundamento para a
competitividade e para a produtividade por intermédio de uma concepção do
“desenvolvimento como oportunidade”. Vivenciou-se, assim, a expansão dos sistemas
escolares, diretamente proporcional ao alargamento das necessidades de mão de obra
qualificada e ao correlativo ao progresso tecnológico. A exigência de qualificações do
mercado, requerida por numerosos empregos, era desproporcional ao que seria tecnicamente
necessário e adequado à produtividade real dos trabalhadores; ainda, era incapaz de
corresponder aos estudos feitos, às capacitações acumuladas e aos diplomas conquistados.
Após o final do século XX e o início do XXI, considera-se que o capital cultural
delineado pelo marketing global e associado ao capital econômico emergiu como base de
dominação indutora e determinante do cenário das ações neoliberais, fato que alimentou a
continuidade da exclusão social e a sua inter-relação a um déficit de participação.

É preciso compreender, contudo, que a natureza da exclusão mudou, ainda que se
reproduzam as mesmas condições socioeconômicas que se podia identificar no
período que antecedeu à globalização. Nas novas condições societárias, as políticas
compensatórias mostram-se insuficientes, especialmente aquelas que envolvem a
redistribuição de renda, apesar de se apresentarem como pressuposto de toda e
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qualquer ação no sentido da inclusão social. Não são capazes de engendrar, por si
só, as condições para que cada indivíduo ou grupamento liberte-se do ciclo
recorrente de miséria e exclusão em que se encontra encerrado. É possível, por este
recurso, minorar a penúria, mas não se eliminam seus fatos geradores. Esta é uma
decorrência inevitável dentro dos marcos do desenvolvimento capitalista.
(CALLEGARI, 2011).

Verifica-se que as próprias transformações advindas do processo de globalização
e o consequente redimensionamento das identificações culturais delineadas pela “nova”
sociedade em âmbito transnacional e regional fizeram emergir outras demandas sociais em
torno da diversidade. Tratam-se de ações que visaram estimular grupos identitários para que
lutassem por diferentes direitos e de valorizassem o sentimento de “pertencimento coletivo”,
tendo em vista buscar instrumentos para viabilização do processo democrático.

2.2 Criação e estrutura da LDB Nº. 9.394

Em dezembro de 1988, foi apresentado à Câmara dos Deputados, que, por sua
vez, despachou à Comissão de Educação, um projeto que contemplava as principais
reivindicações da sociedade civil no que tange à educação. O conteúdo do Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 101/93 (nº. 1.258/88, Câmara de Deputados) foi a referência para debates em
diferentes instâncias. A Comissão, então, encarregou-se de criar subcomissões, as quais
incluíam o projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, coordenado pelo
Deputado Florestan Fernandes do Partido dos Trabalhadores de São Paulo (PT-SP), além de
realizarem audiências públicas que convocavam a sociedade a participar e a expor seus
interesses mediante a representação de 40 entidades diferenciadas. É válido ponderar que,
após inúmeras negociações, o texto final foi aprovado somente em 28 de junho de 1990, por
meio de plenário da Comissão de Educação. Depois disso, foi encaminhado para a apreciação
da Comissão de Finanças e Tributação.
Demonstra-se, conforme documento do Anexo - A, que a abordagem acerca “Dos
Recursos para a Educação”- Título IX alusivo aos artigos 58 e 59, que houve a fixação dos
valores percentuais da receita da União, dos estados e municípios a serem aplicados na
educação pública do Brasil. Constata-se, ainda, a preocupação em estabelecer as normas que
enquadrariam como despesas - ou não - para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
Além disso, no artigo 65, foi estabelecida a competência do poder público em proceder,
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trimestralmente, a ampla divulgação da aplicação dos recursos públicos destinados à
educação.
Em decorrência da renovação do Congresso Nacional, com as eleições de 1990, o
cenário político ficou significativamente alterado e o campo progressista, que encaminhou os
debates em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, acabou por desmantelar-se diante
da nova composição, a qual foi estabelecida com bases de caráter publicista. Em maio de
1991, o projeto foi retomado e recebeu 1.263 emendas que foram distribuídas entre quatro
grandes eixos: democratização, qualidade, gratuidade e recursos financeiros. Nesse último
ano, criou-se uma comissão suprapartidária que visava agilizar o processo em questão, uma
vez que os publicistas perceberam a perda de sua hegemonia. A referida comissão começou
seus trabalhos ainda em 1991, com o objetivo central de analisar o Projeto de Lei Nº.
1.258/88, mas os mesmos foram esvaziados em função da falta de quorum.
Nesse sentido, destaca-se a apresentação, no Senado, do Projeto de Lei Nº. 67, de
20 de maio de 1992, criado pelos senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel e Maurício Côrrea
que expressou críticas ao Projeto de Lei 1.258/88. Somente em 20 de dezembro de 1996, a
LDB nº 9.394 - foi sancionada, sem vetos, pelo Presidente da República. Decorreram-se oito
anos de tramitação no Congresso Nacional, a partir do Projeto de Lei nº 1.258/88, apresentado
em 28 de novembro de 1988 pelo Deputado Federal Octávio Elísio, menos de dois meses após
a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil que determinara, em seu
Art. 22, alínea XXIV, competir, exclusivamente à União legislar sobre “diretrizes e bases da
educação nacional”.

2.3 Configurações da educação básica no Brasil
A denominação “educação básica” remete aos anos de 1980 e 1990 quando
começou a ser disseminada a concepção alusiva à “educação para todos”, de modo específico
a partir da Conferência Mundial de Educação para Todos que aconteceu em Jomtien, na
Tailândia, em março de 1990. Naquele momento, foi estruturada a “Declaração Mundial sobre
Educação para Todos”, que inseriu entre seus objetivos a “expansão do enfoque em
educação”.
Nos termos da referida Declaração, a educação básica é “a base para a aprendizagem
e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual os países podem construir,
sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e capacitação”. Seu
espaço por excelência seria a “escola fundamental” por representar o “principal
sistema de promoção da educação básica fora da esfera familiar”. Ao ser adotada
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pelos formuladores de política educacional no Brasil a expressão é reinterpretada.
(VIEIRA, 2007, p. 65)

A atual legislação brasileira estendeu o conceito de educação básica mediante a
Carta Magna de 1988. Contudo, ao tratar acerca dos níveis e modalidades de educação e de
ensino, foi a LDB a responsável por determinar que a educação escolar fosse constituída por
dois níveis: a educação básica composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio; e a educação superior. Salienta-se que as referências acerca da educação básica são
expostas em quinze artigos (Art. 22 a 36), distribuídos entre disposições gerais (Art. 22 a 28)
e específicas – a educação infantil (Art. 29 a 31), o ensino fundamental (Art. 32 a 34) e o
ensino médio (Art. 35 e 36).
Contata-se que princípio norteador ao formar-se o conceito de educação básica
presumia a adoção de um tratamento unitário que abrangesse desde a educação infantil até o
ensino médio. Ressalta-se que durante o longo processo que envolveu a efetivação da LDB,
houve um debate teórico fundamentado pela comunidade educacional, especialmente dentre
aqueles que investigavam a relação entre o trabalho e a educação, tendo em vista demonstrar
como necessária a vinculação entre educação à prática social e ao trabalho como princípio
educativo.
Por intermédio do artigo 3º do Decreto nº 2.208/1997 a educação profissional foi
inserida como complemento da educação básica, configurada num sistema paralelo
organizado em três níveis. O primeiro é o básico e refere-se à qualificação e
reprofissionalização de trabalhadores, independentemente de escolaridade prévia. O segundo
é o técnico orientado por proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos do ensino médio. E o terceiro é o tecnológico, alusivo aos cursos de nível superior na
área de tecnologia, destinados aos egressos do ensino médio e técnico.
Nesse contexto, o Decreto n. 2.208/97 tratou de estabelecer que a educação
profissional exigiria uma organização curricular própria e independente do Ensino Médio,
fato que contrariou a concepção unitária24 em termos de formação a ser alcançada mediante
tal nível de ensino. Além disso, institui-se por meio do Decreto nº 5.154/04 a modalidade de
24

Segundo Dore (2002) a concepção de escola unitária é resultante da análise de Gramsci pautada em diversas
concepções pedagógicas advindas das escolas humanista, nova, única, do trabalho. Ao interpretá-las, ele expõe
elementos contraditórios e, assim, propõe uma estratégia para organizar e democratizar a cultura, baseando-se na
concepção da escola desenvolvida no contexto capitalista. Desse modo, a escola unitária é vista por Gramsci
como uma das maiores organizações da sociedade civil e como pilar para a luta tendo em vista a transformação
da sociedade.
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Ensino Médio Integrado à Educação Profissional que foi idealizada tendo em vista contribuir
com a melhoria da qualidade da etapa final da educação básica. “Em termos curriculares, essa
modalidade reunirá conteúdos do Ensino Médio e da formação profissional que deverão ser
trabalhados de forma integrada durante todo o curso, assegurando o imprescindível diálogo
entre teoria e prática”. (LODI, 2006, p. 04).
A partir do Decreto n. 5.154/04 foi estabelecida a integração do ensino médio e do
ensino técnico de nível médio por meio da proposta de construir uma articulação e uma
integração orgânica entre o trabalho como princípio educativo, a ciência como criação e
recriação pela humanidade de sua natureza e cultura, como síntese de toda produção e relação
dos seres humanos com seu meio. Nessa perspectiva, ensino integrado focalizaria uma série
de práticas educativas no espaço escolar capazes de desenvolver uma formação integral do
sujeito trabalhador.
Em continuidade, o parecer CNE/CEB nº 39/2004 reconheceu a forma integrada
com curso, matrícula e conclusão únicos, entretanto determinou que os conteúdos do ensino
técnico e da educação profissional possuíam natureza distintas. Percebe-se que,
concomitantemente, a educação básica tornou-se elemento crucial para a formação da força de
trabalho e para a integração social por intermédio do acesso ao ensino fundamental. Segundo
Oliveira (2001), a educação básica permitiu que os indivíduos adquirissem maior
adaptabilidade às transformações no processo de trabalho, colocando-os em condições de
continuar a aprender e, também, delineou condições de integração social ao criar a expectativa
de retirar da marginalidade aqueles setores considerados economicamente em risco.

A novidade que adquire a defesa da oferta de ensino fundamental no sistema público
de educação está justamente no fato de que hoje existe uma conjunção de interesses
advindos dos mais diversos setores sociais em torno da questão. O reconhecimento
que esse nível de ensino é indispensável a todos nos dias atuais aparece como um
consenso, numa proposta unificadora de interesses sociais distintos. As justificativas
sobre a sua exigência e aplicabilidade vão-se fundindo num mosaico onde elementos
de ordem política, econômica e moral se misturam. (OLIVEIRA, 2001, p. 113)

.
Contudo, salienta-se que o foco em torno do oferecimento da educação básica no
Brasil, polarizou-se na tentativa de universalização do ensino fundamental, considerado
compulsório pelo MEC e não especificamente da educação básica que presumia-se abranger o
direito à educação de todos os indivíduos, desde o seu nascimento até à conclusão do ensino
médio, sem quaisquer ressalvas alusivas à idade.
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A legislação educacional posterior à Constituição Federal procurou priorizar a oferta
do ensino fundamental. A focalização atribuída ao acesso ao ensino fundamental no
Brasil pode ser interpretada como a leitura das recomendações expressas por eventos
e organismos internacionais sobre a garantia de oferta de educação básica para
todos. (OLIVEIRA, 2001, p.112.)

Uma vez inserida no texto da LDB, torna-se necessário compreender que a
educação básica refere-se a um direito e também a uma forma de organização da educação
nacional. Como conceito, a educação básica surgiu diante da emergência de esclarecer e
administrar um conjunto de realidades pela busca de um novo espaço público. Desse modo,
ao estruturar “um princípio conceitual, genérico e abstrato, a educação básica ajuda a
organizar o real existente em novas bases e administrá-lo por meio de uma ação política
consequente.” (CURY, 2008, p. 294).
Conforme o artigo 4º da LDB, a educação básica foi determinada como um direito
do cidadão à educação e um dever do Estado de atendê-lo por intermédio de oferta
qualificada.
A educação básica, como direito, aprofundou-se no Brasil com a aprovação da Lei n.
11.274/06, pela qual o ensino fundamental obrigatório passou a durar nove anos,
iniciando-se aos 6 anos de idade. A Lei n. 10.172/01, lei do Plano Nacional de
Educação, esvaziada de seu suporte financeiro, ficou apenas em metas de “boa
vontade” conquanto expressivas do quanto se poderia fazer nos dez anos de sua
validade.” (CURY, 2008, p. 301).

Em síntese, pode-se interpretar que o conceito da educação básica e suas
respectivas configurações emergiram diante das demandas de reestruturação da educação
escolar nacional. Tal emergência buscou um maior compromisso do Estado com a educação
geral e maior acesso das populações à escolarização formal. Entende-se, portanto, que atingiu
tanto o pacto federativo quanto a organização pedagógica das instituições escolares e trouxe
mudanças significativas em termos de integração social, como também, de políticas de
financiamento da educação pública no Brasil.

2.4 Diretrizes políticas do Plano Decenal de Educação para Todos

Na conjuntura da política educacional dos anos 1990 menciona-se o Plano
Decenal de Educação para Todos, elaborado em 1993 pelo MEC que propunha-se a cumprir,
no fim de uma década, a partir do seu surgimento, as resoluções da Conferência Mundial de
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Educação Para Todos25. Trata-se de uma série de diretrizes políticas voltada para a
recuperação da escola fundamental no país, frente ao foco central dos organismos
internacionais, tanto em relação à educação quanto ao novo cenário social advindo da
sociedade da informação.
O documento em questão concebia a estratégia de universalização do Ensino
Fundamental e de erradicação do analfabetismo no país, mediante sete objetivos gerais de
desenvolvimento da Educação Básica, a saber:

1. satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos,
provendo-lhes as competências fundamentais requeridas para a participação na vida
econômica, social, política e cultural do país, especialmente as necessidades do
mundo do trabalho;
2. universalizar, com equidade, as oportunidades de alcançar e manter níveis
apropriados de aprendizagem e desenvolvimento;
3. ampliar os meios e o alcance da educação básica;
4. favorecer um ambiente adequado à aprendizagem;
5. fortalecer os espaços institucionais de acordos, parcerias e compromisso;
6. incrementar os recursos financeiros para manutenção e para investimentos na
qualidade da educação básica, conferindo maior eficiência e equidade em sua
distribuição e aplicação;
7. estabelecer canais mais amplos e qualificados de cooperação e intercâmbio
educacional e cultural de caráter bilateral, multilateral e internacional. (MENEZES
& SANTOS, 2002) 26.

Na concepção de Albuquerque (1993), os referenciais abordados pelo Plano
Decenal de Educação para Todos buscaram inter-relacionar a Educação Básica e a estratégia
de desenvolvimento concebida para o país. Para o autor, a ideia de qualificação profissional
equivalia ao novo paradigma tecnológico adotado pelas economias desenvolvidas, as quais
preconizavam estratégias dinâmicas e competitivas mediante uma escolaridade básica de bom
nível. Tratava-se, portanto, de alcançar altos padrões de ensino e de universalizar o Ensino
Fundamental como condição mínima para o “sucesso” numa sociedade concebida como
“moderna”.
Enxerga-se, nesse contexto, o sustentáculo para a disseminação do discurso da
criação das condições objetivas para a aquisição das competências e das habilidades mínimas
exigidas pelo novo padrão tecnológico. Trabalhava-se segundo os princípios de articulação
25

Evento realizado em Jomtien, na Tailândia, em 1990, pela UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial. “A
Conferência de Jomtien é um marco político e conceitual da educação fundamental, constituindo-se em um
compromisso da comunidade internacional em reafirmar a necessidade de que „todos dominem os
conhecimentos indispensáveis à compreensão do mundo em que vivem‟, recomendando o empenho de todos
os países participantes em sua melhoria.” (MENEZES e SANTOS, 2002. Disponível em
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=91 Acesso em 30/08/2010.).
26
Disponível em http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=91. Acesso em 30/08/2010.
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entre o governo e a sociedade para promover a melhoria do ensino básico, condição que está
diretamente relacionada “à adequada formação do professor, à revisão dos conteúdos
curriculares, à extensão da jornada escolar, a novas formas de gestão da escola, à eficiente
avaliação pedagógica.” (ALBUQUERQUE, 1993, p.65). Além disso, preconizavam-se a
construção, o equipamento e - sobretudo - a recuperação das unidades escolares, a capacitação
docente e de gestão escolar, uma jornada escolar ampliada, o incentivo às inovações
pedagógicas e curriculares e a implantação de um sistema eficiente de acompanhamento e de
avaliação.

2.5 Critérios de financiamento do ensino fundamental público a partir do Fundef

Inicialmente, torna-se necessário expor que o Fundef surgiu a partir do Artigo 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que ensejou a criação de um
fundo voltado exclusivamente para atender ao Ensino Fundamental. A regulamentação
ocorreu mediante a Lei 9.424/96, e a sua implantação adveio a partir de 1998, exceto no
estado do Pará. Desde então, aproximadamente 1,5 % do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro passou a ser destinado ao Ensino Fundamental público.
Tratava-se de recursos vinculados à função educação, por força do que dispõe o
Artigo 212 da Constituição Federal, transferidos, regular e automaticamente, aos governos
dos estados e dos municípios, diante da quantidade de alunos mantidos em cada uma das suas
redes de ensino. O Fundef formou-se, no âmbito de cada estado, por 15 % das seguintes
fontes de arrecadação, conforme disposto no quadro a seguir
Quadro 1
Fontes dos recursos do Fundef
Unidade
Federativa

Descrição da fonte de recurso
15% sobre:

Estados e Distrito Quota Estadual (QE) do Imposto sobre Operações relativas à
Federal
Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal (ICMS).
FPE (Fundo de Participação dos Estados).
Quota Estadual (QE) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) Exportação.*
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Quadro 1
Fontes dos recursos do Fundef
(Conclusão)
15% sobre:

Municípios

União

Quota Municipal (QM) do ICMS.
Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Quota Municipal (QM), IPI - Exportação.
Complementa-se, no Estado, o valor do Fundef por aluno for inferior
ao valor mínimo nacional (fixado anualmente pelo Presidente da
República).
Deve gastar, no mínimo, o equivalente a 30% dos recursos do Artigo
212 na erradicação do analfabetismo e em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE) do Ensino Fundamental.

*IPI-EX=10% do IPI
Observação: Incluem-se, ainda, nos recursos do Fundef, 15% das compensações financeiras referentes às perdas
ocasionadas pela Lei Complementar (LC) 87 ou Lei Kandir.
Fonte: PINTO & ADRIÃO, 2006, p.36.

Desde o seu lançamento, o Fundef gerou inúmeras críticas. Há muitas
controvérsias em torno das consequências diretas e indiretas do Fundo. Constata-se que a
implantação do referido fundo contribuiu significativamente para a ampliação do atendimento
na esfera do Ensino Fundamental, embora desconsidere o atendimento a crianças entre zero e
seis anos, como também isole a demanda crescente de jovens pelo Ensino Médio. Além disso,
conforme sugere Arelaro:
A lógica do Fundef – e é essa a sua “perversidade” – não pressupõe aumento
significativo do número de alunos existentes na data de sua aprovação, daí o mesmo
ser falacioso, pois caso isto acontecesse, o Fundo se revelaria como uma estratégia
esperta para parecer justo “socialmente”, sem alterar o status quo e as razões da
desigualdade econômica e social do país. Com ele, os pobres distribuem a
desigualdade entre si, e os menos pobres “congelam” suas expectativas de melhoria
do patamar de seus direitos sociais, criando-se uma espécie de anomia e
conformismo social, já que, contra qualquer movimento, o argumento é que “não dá
para ser diferente do que se está vivendo”. Esse é, sem dúvida, um processo de
despolitização social. (ARELARO, 2011, p.11).

Interpreta-se, ainda, que o Fundef conduziu a municipalização do Ensino
Fundamental em razão de que ocasionou a crescente assunção de matrículas em tal
modalidade de ensino. Segundo a exposição de Arelaro (2011), deve-se ponderar que um dos
pressupostos do Fundef sustentava que qualidade de ensino atingiria avanços ao alcançar a
meta desejável de manutenção do custo aluno-qualidade. Para a referida autora, a concepção
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de qualidade presumia, nesse caso, intervenções nos sistemas de ensino, em especial com
relação à atuação pedagógica dos professores.

Ainda que o Fundef represente uma dimensão peculiar do sistema federativo, não se
podem analisar as políticas educacionais sem dimensionar a presença dos entes
federados. São os estados e os municípios que levam adiante a implementação
dessas políticas, especialmente no disciplinamento financeiro. Desse modo, várias
facetas da educação básica são levadas adiante pelos entes federados. É na
concretude dos mesmos que se pode também ver a diversidade (política, inclusive)
de caminhos que os diferentes governos de diferentes partidos ou composições
partidárias estão implementando. (CURY, 2002, p. 178).

Tais procedimentos interventivos eram sustentados por meio de exames nacionais
que impulsionariam a melhoria da qualidade oferecida pelas escolas e mediante comparação
dos resultados alcançados em cada uma e entre elas. Desse modo, os pais contariam com
novos “critérios” de escolha das escolas para seus filhos, uma vez que a comparação
promoveria a competição e motivaria cada uma delas a melhorar o seu desempenho escolar.

2.6 Regulamentação e efeitos da aplicação do Fundeb
O Fundeb foi regulamentado em 2006 e representa um marco no que se refere à
história do processo de financiamento da educação pública brasileira. A sua relevância devese ao fato de que uma densa parcela de receitas do Fundo é destinada à manutenção de todas
as modalidades do ensino básico, e ainda pode ser utilizado na colaboração para a redução do
analfabetismo, na universalização do ensino básico (da Educação Infantil até o Ensino
Médio), entre outros benefícios.
Conforme a explanação de Callegari (2011), os recursos que sustentam o Fundeb
são resultantes da subvinculação percentual que incide, na origem, sobre a maior parte dos
recursos vinculados para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, nos estados, no
Distrito Federal e nos municípios. Tais recursos são oriundos da vinculação da receita
arrecadada de impostos, a que se refere o Artigo 212 da Constituição Federal. Desse modo, da
receita de impostos - os mesmos e os compartilhados diante de transferências constitucionais dos entes federados, uma parte (vinculação de 25%, no mínimo) é encaminhada para a
manutenção e para o desenvolvimento do ensino. Do total da referida vinculação, com
exceções, determinada parcela, relativa à subvinculação de vinte pontos percentuais (80% de
25%), é direcionada para a Educação Básica via Fundeb. Cada estado e seus respectivos
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municípios tornam-se os provedores dos recursos concentrados no referido Fundo,
proporcionalmente às respectivas receitas a eles subvinculadas.
As diretrizes do Fundeb conservam, basicamente, as mesmas características do
Fundef, ou seja, parcelas fixas da arrecadação de estados e municípios são anexadas ao
Fundo, que é o responsável pela redistribuição dos recursos, conforme a proporção de
matrículas nas redes estaduais e municipais de ensino público. No entanto, as modalidades de
ensino contempladas incluem a Educação Infantil27, o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e
a Educação de Jovens e Adultos - EJA. Desse modo, o Fundeb, embora não modifique os
percentuais constitucionais pelos quais são responsáveis estados e municípios, assegura e
amplia o investimento na Educação Básica ao aumentar o percentual dos recursos que já
estavam inclusos no Fundef e garantir outros conforme exposto no Quadro 2.

27

De acordo com artigo 5º, o CNE, considera-se que a “Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é
oferecida em creches e pré-escola, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos
de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do
sistema de ensino e submetidos a controle social.” (BRASIL, CNE, 2009b, p.1).
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Quadro 2- Comparação entre Fundeb e Fundef
(Continua)
Parâmetro
1. Vigência
2. Alcance
3. Número de
alunos atendidos

4. Fontes de
recursos que
compõem o fundo

Fundef
Dez anos (até 2006)
Apenas o ensino fundamental
30,2 milhões (Censo Escolar de 2005
15% de contribuição de estados, DF e municípios:
- Fundo de Participação dos Estados (FPE)
- Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
- Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às
exportações (Iplexp)
- Desoneração de exportações (Lei Complementar nº 87/96)
Complementação da União

R$ 35,2 bilhões (previsão de 2006, sem complementação da
União)
5. Montante de
recursos

Fundeb
14 anos (a partir da promulgação da emenda constitucional)
Educação infantil, ensino fundamental e médio
48,1 milhões, a partir do quarto ano de vigência do fundo (Censo
de 2005)
Contribuição de estados, DF e municípios de:
- 16,66% no primeiro ano;
- 18,33% no segundo ano;
- 20% a partir do terceiro ano, sobre: Fundo de Participação dos
Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às
exportações (IPIexp); Desoneração de Exportações (Lei
Complementar nº 87/96)
Contribuição de estados, DF e municípios de:
- 6,66 no primeiro ano;
- 13,33% no segundo ano;
- 20%, a partir do terceiro ano, sobre: Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doações (ITCMD); Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA); quota-parte de 50% do Imposto
Territorial Rural devida aos municípios Complementação da União
Consideradas as estimativas (em valores de 2006) e a escala de
implantação gradual do fundo, os montantes previstos de recursos
(contribuição de Estados, DF e municípios, sem complementação
da União), seriam:
- R$ 41,1 bilhões no primeiro ano
- R$ 45,9 bilhões no segundo ano
- R$ 50,7 bilhões no terceiro ano
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Quadro 2- Comparação entre Fundeb e Fundef
(Continuação)
Parâmetro

Fundef
R$ 313,7 milhões (valor previsto para 2006 pela Portaria MF nº
40, de 3.3.2006) Não há definição, na Constituição, de parâmetro
que assegure o montante de recursos da União para o fundo

6. Complementação
da União ao fundo

R$ 35,5 bilhões previstos para 2006
7. Total geral de
recursos do fundo
Com base no número de alunos do ensino fundamental regular e
especial, de acordo com dados do Censo Escolar do ano anterior
8. Distribuição dos
recursos

Fundeb
Consideradas as estimativas, em valores de 2006:
- R$ 2 bilhões no primeiro ano
- R$ 3 bilhões no segundo ano
- R$ 4,50 bilhões no terceiro ano
- 10% do montante resultante da contribuição dos estados e
municípios a partir do quarto ano
- Valores reajustáveis com base no índice oficial da inflação
- Esses valores oneram os 18% da receita de impostos da União
vinculada à educação, por força do art. 212 da Constituição, em
até 30% do valor da complementação
- Não poderão ser utilizados recursos do salário-educação (a
contribuição do salário-educação será estendida a toda educação
básica pública)
- Até 10%, poderá ser distribuída aos fundos por meio de
programas direcionados à melhoria da qualidade da educação
Previsões (em valores de 2006):
- R$ 43,1 bilhões no primeiro ano
- R$ 48,9 bilhões no segundo ano
- R$ 55,2 bilhões no terceiro ano
Com base no número de alunos da educação básica (creche, préescolar, fundamental e médio), de acordo com dados do Censo
Escolar do ano anterior, observada a escala de inclusão:
- Alunos do ensino fundamental regular e especial: 100%, a partir
do primeiro ano
- Alunos da educação infantil, ensino médio e EJA: 33,33% no
primeiro ano; 66,66% no segundo e 100% a partir do terceiro
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Quadro 2- Comparação entre Fundef e Fundeb
(Conclusão)
Parâmetro
9. Utilização dos
recursos
10. Valor mínimo
nacional por aluno
ao ano
(detalhamento a ser
definido na
regulamentação da
PEC)

11. Salário-educação

Fundef
Mínimo de 60% para remuneração dos profissionais do
magistério do ensino fundamental. O restante dos recursos, em
outras despesas de manutenção desenvolvimento do ensino
fundamental público
Fixado anualmente, com as diferenciações:
Até 2004:
- 1ª à 4ª série
- 5ª à 8ª série e educação especial
A partir de 2005:
- Séries iniciais urbanas
- Séries iniciais rurais
- Quatro séries finais urbanas - Quatro séries finais rurais e
educação especial

Vinculado ao ensino fundamental. Parte da quota federal é
utilizada no custeio da complementação da União ao Fundef,
permitida até o limite de 20% do valor da complementação

Fundeb
Mínimo de 60% para remuneração dos profissionais do
magistério da educação básica.
O restante dos recursos em outras despesas de manutenção e
desenvolvimento da educação básica pública.
Fixado anualmente com diferenciações previstas para:
- educação infantil (até três anos)
- educação infantil (pré-escola)
- séries iniciais urbanas
- séries iniciais rurais
- quatro séries finais urbanas - quatro séries finais rurais ensino
médio urbano
- ensino médio rural
- ensino médio profissionalizante
- educação de jovens e adultos
- educação de jovens e adultos integrada à educação profissional
- educação especial
- educação indígena e de quilombolas
Vinculado à educação básica. Não pode ser utilizado para fins de
custeio da complementação da União ao Fundeb

Observação: O Quadro em questão fundamenta-se na versão da Proposta de Emenda Constitucional aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, em
07/11/2006
Fonte: MEC/FNDE. Disponível em: ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundeb/quadro_comparativo_fundeb_fundef.pdf
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Salienta-se que, paulatinamente, os recursos concentrados no Fundeb, acerca de
cada estado específico, são divididos conforme o número de alunos matriculados na Educação
Básica das redes de ensino estadual e municipal. Considera-se, assim, no cômputo do mesmo,
o número de matrículas em creche e educação especial (nesta, quando com atuação exclusiva
na modalidade) de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o poder público, “observados os requisitos e regras estabelecidos
no artigo 8º da Lei nº 11.494, de 2007; e, nos primeiros quatro anos do Fundeb, também o
cômputo das matrículas na pré-escola, do censo escolar de 2006, dessas mesmas instituições
qualificadas com base nos mesmos requisitos e regras.” (CALLEGARI, 2011, p. 74).
Cabe ressaltar que o Fundeb representou uma diferença em relação ao Fundef no
que se refere ao inciso VI da Lei n. 11.494/2007, acerca do controle social dos recursos do
mesmo. Nesse sentido, buscou-se a representação da comunidade escolar diante dos conselhos
de âmbito municipal, pois conferiu a participação de, no mínimo, dois pais e dois estudantes e
de um representante dos conselhos tutelares.
Observa-se que atribuir ao Fundeb a garantia de educação de qualidade é uma
afirmação complexa e que exige cautela, uma vez que aplicar tal conceito como fundamento
para formular políticas de financiamento, de acordo com Oliveira e Teixeira (s.d.), exige uma
relativa "inversão de raciocínio”. Teoricamente, parte-se do pressuposto daquilo que se
pretende mediante a educação, dos objetivos a serem alcançados, da função que a sociedade
atribui a ela, do perfil do aluno que será formado e das habilidades a serem desenvolvidas
pelo mesmo. Utilizar esse eixo para conduzir a formulação da política desloca a atenção,
primeiramente, para aquilo que se almeja alcançar com a educação para, depois, aplicar os
recursos de modo a suprir a expectativa.
A grande discussão gerada “não é como o Estado alocará os recursos que já julga
suficientes para o financiamento da educação, mas o princípio que orienta a própria relação do
Estado com a satisfação dessa necessidade da sociedade.” (OLIVEIRA & TEIXEIRA, s.d.).
Assim, definida as condições de qualidade que a sociedade assumirá, os recursos serão
destinados conforme os custos necessários para realizar a educação pretendida.
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2.7 Pressupostos para o processo de desenvolvimento da gestão democrática
Historicamente, considera-se que a ideia de gestão escolar28 surgiu como
instrumento para superar relativas limitações referentes ao termo “administração escolar” e foi
desencadeada a partir da necessidade de abertura política do país. Desse modo, a expressão
gestão escolar associa-se à atuação que visa promover organização, mobilização e à
articulação das condições materiais e humanas que impulsionam o avanço dos processos
socioeducacionais direcionados à promoção da aprendizagem.
De acordo com o pensamento de Mello (1991), o padrão de gestão envolve dois
aspectos inter-relacionados. O primeiro deles refere-se à existência de matriz geradora de
objetivos, prioridades e políticas que definem níveis diferentes de intervenções. O segundo
diz respeito à capacidade de executar práticas políticas, para superar a frequente defasagem
entre a capacidade de formulação e a debilidade de execução, e sua continuidade.
No caso do Brasil, de modo específico, considera-se a presença de dois modelos
de gestão escolar que prevalecem no decorrer da sua história: o tecnocrático e o democrático.
O enfoque tecnocrático possui suas matrizes teóricas delineadas pelo pensamento de Fayol na
França e de Taylor nos Estados Unidos da América. Trata-se de um padrão estabelecido
diante da efervescência política e cultural que marcou o setor público durante as primeiras
décadas do século XX e que desencadeou numerosos movimentos reformistas na
administração do Estado e, por conseguinte, na gestão da educação.
Salienta-se que a tecnocracia caracteriza-se como sistema de organização que
privilegia aspectos vinculados a questões econômicas, produtividade e eficiência. Recorre a
práticas e planos técnicos direcionados para soluções racionais tendo em vista a resolução de
problemas organizacionais e administrativos. A tendência tecnocrática na educação brasileira
tem seus fundamentos enraizados em práticas autoritárias de governabilidade - promovidas
desde a década de 1970 -, uma vez que desconsiderava a sociedade civil na participação dos
processos de tomada de decisão. Além disso, apresenta-se vinculada à necessidade de
legitimar, incontestavelmente, a implementação de políticas determinas pelo poder executivo.

28

De um modo geral a concepção de gestão escolar relaciona-se a ações específicas do cotidiano que trata das
incumbências peculiares dos estabelecimentos de ensino alicerçadas por regras gerais dos sistemas educacionais.
Envolve, assim, elaboração e execução da proposta pedagógica; administração do seu pessoal e dos seus recursos
materiais e financeiros; cuidado com o processo de ensino-aprendizado e articulação/integração com
comunidade escolar.
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Conforme descrito anteriormente, a Constituição de 1988 trouxe para a realidade
sociopolítica brasileira, especificamente a partir dos aos 1990, a emergência de aprimorar as
formas de participação e atuação dos diferentes atores sociais oriundos da sociedade civil e
política, como atores sociopolíticos. Segundo Gohn (2007), a operacionalização dos direitos
prescritos na Carta Magna exigiu uma participação qualificada, mediante formas democráticas
descentralizadas e em condições institucionalizadas, especialmente, aquelas alusivas às
formas deliberativas. A autora enfatiza que desde então, surgiram novas arenas de
interlocução para a população tendo em vista que a mesma expressasse os seus direitos.
A referida Constituição, em seu artigo 205, refere-se à promoção e ao incentivo da
educação mediante atuação ativa da sociedade. No artigo 206, mais especificamente, a gestão
democrática no ensino público foi mencionada, fato que já demonstrava a preocupação com o
envolvimento dos diferentes segmentos da comunidade escolar - e da sociedade como um
todo - nas decisões políticas de caráter pedagógico.
Nesse contexto, outro aspecto a ser considerado, refere-se ao papel da Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL29. Diante dos estudos da referida
Comissão, consolidou-se um novo desafio ético-político para a América Latina tendo em vista
a consolidação e aprofundamento da democracia, assim como os princípios de coesão social,
equidade, e participação. Desse modo, Silva (2006) expõe que coube à educação, ao sujeitarse ao imperativo do mercado, a motivação de valores e competências consideradas como
essenciais para a competitividade internacional. Tal condição não restringe-se ao ideário de
formação humana, mas também de gestão da educação.
Verifica-se, assim, que a descentralização institucional funcionou como
pressuposto tendo em vista romper o isolamento das unidades educacionais diante das
exigências de autonomia. Propunha-se, portanto, a introdução concomitante das modalidades
de ação que exigissem dos seus protagonistas uma responsabilização, ou seja, compromissos
mediante resultados. De acordo com Silva (2006), buscava-se, assim, a preparação de
cidadãos deveras comprometidos com o desenvolvimento social e com a gestão
descentralizada das escolas públicas.
29

A CEPAL é uma das comissões econômicas regionais da ONU. Sua criação vincula-se à necessidade de
monitoramento das políticas vinculadas à promoção do desenvolvimento econômico da região latino-americana.
Também, é um mecanismo que busca reforçar as relações econômicas dos países da área, tanto entre si como
com as demais nações do mundo. Nesse sentido, suas ações fundamentam-se na formulação, seguimento e
avaliação de políticas públicas e na prestação de serviços operativos alusivos aos campos da informação
especializada; do assessoramento; da capacitação e do apoio à cooperação e coordenação tanto regional como
internacional.
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Diante da perspectiva exposta, pondera-se que a CEPAL, no começo dos anos de
1990, foi responsável por estabelecer os aspectos que delineariam o ajustamento do sistema
educacional, de modo a garantir os mecanismos de descentralização e integração:

- A regulamentação do sistema educacional inclui definição, pelas autoridades
centrais, de um certo número de normas. Algumas delas tratam do conteúdo de
ensino, ou seja, dos objetivos globais e requisitos mínimos da formação. Convém
que sua elaboração seja atribuída a comitês independentes, que representem a
comunidade. (CEPAL-UNESCO, 1995, p.237).
- As normas de conteúdos assim adotadas constituíram modelos de aplicação geral
relativamente simples, limitando-se a fixar objetivos globais e requisitos mínimos,
deixando aos estabelecimentos espaço suficiente para sua concretização e
implementação. (CEPAL-UNESCO, 1995, p.240).
- Outras normas, de caráter global, dirigir-se-ão à prática educacional, para assegurar
acesso igualitário e eficiência. As garantias de acesso são particularmente
importantes, para evitar descriminação contra estratos mais pobres, mulheres,
minorias. (CEPAL-UNESCO, 1995, p.240).

Salienta-se, ainda conforme Silva (2006), que a proposta cepalina admitia a
divergência entre cidadania e competitividade, equidade e desempenho, entre integração e
descentralização. O autor afirma que o desafio pautava-se na formação de uma nova
mentalidade frente ao modo de atuação do Estado, condição que requeria uma ruptura da
resistência da estrutura institucional e dos estilos tradicionais de gestão que ainda
prevaleciam. No que tange à escola, expõe-se a necessidade de mudança da “cultura” de sua
gestão. Desse modo, o Estado continuaria imprescindível tendo em vista a articulação do
sistema, desde que a intervenção ocorresse em menor escala possível, por intermédio da
fixação de normas gerais, de exigências mínimas e da avaliação de rendimento, mesmo
considerando que avaliar sempre conotou como uma ação regulamentar e histórica no caso
brasileiro.
A proposta da CEPAL configurou-se num período de ocorrência de grandes
eventos de abrangência mundial que foram promovidos com o intuito de definir os novos
rumos para a educação, como foi o caso da Conferência Mundial de Educação para Todos em
1990. O referido evento pode ser compreendido como uma tendência internacionalmente
estabelecida que fundamentou as reformas de educação nos países denominados de “mercados
emergentes”. O que estava em pauta era a tendência a uma racionalização administrativa
como pilar da equidade e que continha valores estabelecidos em escala mundial pelos
organismos multilaterais envolvidos na gestão do que considerava-se como “terceiro Mundo”.
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As reformas da educação no Brasil aceitaram o ideário de que, no mundo pós Guerra
Fria, o mal-estar da desigualdade seria superado com políticas de equidade
(compensação) e com o aumento da competitividade e da produtividade. A equidade
na escola se daria, sobretudo, com o investimento no ensino fundamental, tal como
passou a ser definido na LDB de 1996, e com a autonomia as escola que,
supostamente, melhoraria a qualidade do ensino, pois contaria com a participação da
comunidade local. Mas isso se deu conforme o parâmetro ético-político do Banco
Mundial, na medida em que se tratava de racionalizar e exigir mera eficácia de
gestão. Com isso, passou-se a falar em exigir mudança na mentalidade dos gestores
e da cultura organizacional da escola, no sentido de combater uma suposta falta de
criatividade e iniciativa local, ligadas à “cultura do fracasso” (crença de que quanto
mais reprovação, mais sério o ensino). (SILVA, 2006, p. 101)

Percebe-se que os fundamentos para operacionalização da gestão democrática
foram regidos pelo caráter descentralizador30 e efetivamente autônomo dos sistemas de
ensino. Nesse sentido, requeria condições para que recursos financeiros e humanos, projeto e
identidade, iniciativa, inovação e capacidade de gestão sejam direcionados pelas escolas.
Compreende-se, portanto, que exercício da autonomia exige princípios de responsabilidade e
compromisso, e potencializa a democracia enquanto valor universal uma vez que potencializa
a integração dos atores sociopolíticos mediante ações participativas.
Os princípios da gestão escolar democrática requerem que desenvolvimento das
atividades baseia-se em realizações coletivas que integra a ação docente (ensino, pesquisa e
gestão) e os diferentes participantes da comunidade escolar. Nesse contexto, concebe-se que
um modelo de gestão horizontal e participativo é capaz de integrar a população a partir do
reconhecimento dos seus problemas e de rearticular todas as esferas do Estado, conforme os
programas elaborados em suas instâncias colegiadas como, por exemplo, os conselhos.

A gestão democrática da educação formal está associada ao estabelecimento de
mecanismos legais e institucionais e à organização de ações que desencadeiem a
participação social: na formulação de políticas educacionais; no planejamento; na
tomada de decisões; na definição do uso de recursos e necessidades de investimento;
na execução das deliberações coletivas; nos momentos de avaliação da escola e da
política educacional. Também a democratização do acesso e estratégias que
garantam a permanência na escola, tendo como horizonte a universalização do
ensino para toda a população, bem como o debate sobre a qualidade social dessa
educação universalizada. (LUCE E MEDEIROS, 2008).

Verifica-se que a efetivação da gestão democrática adquire sentido e valor desde
que esmere pela reorganização do sistema de ensino que, por conseguinte, conduz à
30

Por descentralização não se entende a simples transferência de encargos sem os recursos necessários, nem o
desmonte de serviços, nem a delegação de funções de operação que mantém concentrado no nível central todo o
poder de decisão. Isso supõe, por sua vez, a diminuição das burocracias centralizadas, dedicadas aos controles
processuais e cartoriais, e a redução a um mínimo indispensável dos ordenamentos homogêneos para todo o
sistema, tanto legais como técnicos. (MELLO; 1991)
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simplificação da estrutura burocrática a partir da introdução de novos conceitos e valores
vinculados à concepção de autonomia escolar; à participação da sociedade e da comunidade; à
criação de escolas comunitárias; cooperativas e ao fomento das associações de pais. Assim,
compreende-se a adoção de um sistema deveras aberto, com uma cultura e identidade
próprias, capaz de atuar com eficácia diante das solicitações requeridas dos contextos em que
se inserem.
Desse modo, o Plano Nacional de Educação de 2001, expôs como essencial a
criação de conselhos nas escolas de ensino básico. Tais Conselhos são formados por
representantes que englobam pais, alunos, professores e funcionários, inclusive a própria
direção. Pondera-se, conforme argumentos anteriores, que a LDB aprovada em 1996 já
apontava em seu conteúdo - em complementação à Carta Magna – a necessidade da gestão
democrática no sistema educacional e a garantia de qualidade em todos os níveis.31
Os conselhos, de um modo em geral, são instrumentos expressivos de controle
social que valorizam os papeis sociais cumpridos nas organizações. Por isso, há que refletir-se
a atuação dos mesmos mediante uma tríade das participações: política, cívica e institucional.
Quando se articulam a participação política e a institucional, há uma integração social. No
entanto, quando se associa a participação política e a cívica, há o exercício da cidadania. Por
fim, quando há interligação entre a participação institucional e a cívica, ocorre um amplo
nível de satisfação pessoal.
Em contrapartida, conforme sugere Gohn (2007) o conselho em si, mediante
exigência da lei, não oferece garantia alguma. Os mesmos adquirem uma função significativa
quando imprimem um novo formato às políticas públicas desde que implementados e
operacionalizados com a efetiva participação cidadã. Desse modo, o processo de elaboração
de políticas públicas e a tomada de decisões, resultantes da interação entre agentes
governamentais e atores da sociedade civil organizada, requerem ações que exigem uma nova
insitucionalidade pública que reflete outra esfera social pública e não estatal.
A autora sugere ainda que, no Brasil, a tendência marcante das políticas públicas
nos últimos anos, estruturou-se em gerar superávit orçamentários, por intermédio de cortes
nos fundos públicos, no setor de bens e serviços ofertados pelo Estado, ou recolocar os
31

Ressalta-se que a busca por implantação e atuação dos conselhos de educação no Brasil, não foi característica
exclusiva do PNE elaborado em 2001. O Conselho Federal de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação
tiveram suas origens associadas à primeira LDB que oficialmente surgiu no país e o mesmo funcionou de 1961 a
1994. Sua extinção em 1994, pelo então presidente Itamar Franco, cedeu espaço para a criação do Conselho
Nacional de Educação, que teve breve atuação.
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mesmos de modo que um grande montante fosse transferido para investimentos exigidos pelo
capital. Nesse contexto, ela aponta que os setores sociais tais como educação, saúde e
assistência, acabam por ser “indulgentes” da “habilidade” da comunidade para organizar-se,
buscar parcerias e suprir o que Estado se eximiu. O Estado, assim interpretado, continua com
o papel de gestor, mas não o de executor uma vez que transfere suas responsabilidades para a
sociedade civil organizada.
Desse modo, é comum que grande parte dos conselhos na área de Educação, tenha
enfatizado em suas pautas aspectos voltados para os termos fiscais, alusivos aos gastos ou às
necessidades de investimentos, em detrimento dos aspectos pedagógicos. Gohn (2006) afirma
que tais considerações expõem um campo de trabalho a ser desenvolvido no que tange ao
exercício da cidadania, uma vez que o campo pedagógico é explorado por meio da crítica a
estas questões mencionadas. É válido mencionar que a tradição e a experiência dos conselhos
no que condiz à educação, no Brasil, não obtiveram memória promissora. De acordo com
Gohn (2006), em termos de atuação prática, as referências são das lembranças de colegiados
manipulados por diretores despóticos e de conselhos organizados tendo em vista legitimar os
interesses da escola. Além disso, a autora ressalta que foi inculcada a condição de conselhos
com caráter “punitivo”, que “convocam” os pais para reclamar dos seus filhos ou para seduzilos com objetivo de, por exemplo, colaborar como mão-de-obra em mutirões.
Nessa perspectiva, torna-se fundamental qualificar o sentido e o significado de
participação, o que é devidamente tratado como coletivo, para os membros participantes dos
conselhos de educação. Considera-se também que o processo de descentralização tão
almejado e requisitado pela sociedade, não foi capaz de descentralizar o poder. Para Gohn
(2006), usualmente, esse poder permanece concentrado nas mãos do diretor ou do gestor, que
o monopoliza, conduz a estrutura da pauta e nem sequer a divulga com antecedência.
Verifica-se, segundo a autora, que a comunidade externa não dispõe de tempo e tampouco
considera signficativa a sua presença em reuniões, uma vez que suas representações no
âmbito escolar sofreram alterações. Percebe-se, ainda, que são poucos os pais que estão
realmente preparados para entender as questões orçamentárias.
Diante das considerações expostas, sobressai a constatação de que, no Brasil,
ainda há muito por fazer tendo em vista a promoção de estratégias capazes de estimular e
consolidar a efetiva participação popular uma vez que os níveis e conteúdos da participação
da comunidade na escola constituem desafios que não receberam respostas conclusivas.
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O caminho da descentralização dos sistemas de ensino não retira as
responsabilidades essenciais dos gestores e do Estado. Portanto, compete ao Estado promover
a articulação entre a coordenação nacional e a coordenação e suas demais instâncias nas
esferas federal e estadual. Tais instâncias estão destinadas a conduzir a política educacional
em sentido amplo, priorizando os objetivos estratégicos, assegurando a gratuidade e a
equidade. Nesse sentido, a descentralização não implica debilitar o Estado, mas fortalece a
sua governabilidade.
O discurso acerca da gestão democrática é comum em quase todas as abordagens
que envolvem os rumos da educação no Brasil, no entanto, na prática, sabe-se que a ruptura
de paradigmas não é uma tarefa simples e que a suspensão do modelo de gestão tecnocrática
não ocorrerá por intermédio de fórmulas e estratégias articuladas que induzem motivações
para participação.

72

3 QUANTIDADE, QUALIDADE E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO
BRASIL

Neste capítulo são traçadas considerações acerca dos aspectos consequentes da
aplicação do Fundef, ocorrida a partir da segunda metade dos anos 1990 e que resultou na
municipalização do ensino público fundamental, como também gerou alterações significativas
de cunho estrutural, mediante uma administração que preconizou a descentralização gerencial.
Demonstra-se como a aprovação do Fundeb, em substituição ao Fundef, resultou
na ampliação do investimento para a Educação Básica, quando esta passou a ser contemplada
com a existência de um fundo único, que agregou maiores recursos, se comparado ao Fundef,
e dispôs de uma maior participação do Governo Federal, diante da necessidade de
complementação.
Explana-se acerca dos critérios que determinam a qualidade do ensino
fundamental, paralela à política de investimentos no cenário brasileiro desde o processo da
sua universalização. Pretende-se, assim, demonstrar como, no âmbito educacional, os projetos
de investimentos quantitativos e qualitativos disputam os mesmos fundos públicos limitados,
o que repercute, na percepção das políticas públicas, em uma possível arbitragem entre a
expansão quantitativa e a melhoria qualitativa.
Destacam-se como os resultados da avaliação na educação conduzem,
respectivamente, à organização e à gestão da educação nacional, especialmente quando esta se
tornou instrumento de análise e de balizamento das políticas públicas educacionais. Desse
modo, demonstram-se os elementos que traduzem o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) e a sua utilização como mensurador do Ensino Fundamental público.
Abordam-se como, no Brasil, as discussões pertinentes à avaliação em processos
educativos apresentaram destaque e orientaram-se por ações referentes à formulação de
políticas públicas ou por resultados das práticas educacionais baseados em recursos técnicos e
científicos. Salienta-se, portanto, a tendência em delinear, definir e monitorar as políticas
públicas educacionais pela divulgação mais ampla de informações produzidas pelo sistema de
avaliação externa, em larga escala, centralizada e com foco no rendimento do aluno e no
desempenho dos sistemas de ensino.
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3.1 Da universalização à qualidade do Ensino Fundamental

No contexto sociopolítico vigente, manifestam-se diversos critérios acerca daquilo
que se convenciona como qualidade da educação, mediante argumentos de cunho filosófico,
socioeconômico, psicossocial, pedagógico ou tecnológico. Comumente, fundamentam-se em
argumentos referentes à expansão quantitativa da escolarização e à melhoria da sua qualidade
como um mesmo propósito vinculado - direta ou indiretamente - à melhoria dos resultados
escolares dos grupos populacionais em idade de frequentar a escola. No entanto, pondera-se
que, em sistemas educacionais, os projetos de investimentos quantitativos e qualitativos
disputam os mesmos fundos públicos limitados, o que permite destacar, na visão das políticas
públicas, que, provavelmente, há uma arbitragem entre a expansão quantitativa e a melhoria
qualitativa.
Interpreta-se que o conceito de qualidade da educação é multidimensional e
“polissêmico”. É necessário analisar os aspectos que envolvem a concepção da qualidade do
ensino-aprendizagem, como também mensurar a eficiência e eficácia dos sistemas educativos,
todavia, para alcançar resultados evidentes em educação, há uma vasta gama de indicadores
devem ser considerados: a qualidade vincula-se às dimensões extraescolares e intraescolares32
que englobam aspectos subjetivos que tendem a ser suprimidos, mas que podem ser
dimensionados intencionalmente. As variáveis que compõem as dimensões extraescolares e
intraescolares estão descritas no Quadro 3 e são elementos que conduzem a interpretação
acerca do que se convenciona como qualidade da educação, segundo as análises de Dourado;
Oliveira e Santos (2005).

32

De acordo com Dourado et al (2005), as dimensões extrínsecas (extra-escolares) e intrínsecas (intraescolares)
são essenciais para a definição e compreensão teórico-conceitual e para compreensão das condições escolares
quando pensa-se em qualidade da educação. Tais dimensões devem ser estudadas de modo articulado e
condizem às múltiplas determinações e às possibilidades de superação das condições de vida das camadas sociais
menos favorecidas e assistidas, como também, aos processos de organização, gestão de ensino-aprendizagem. O
autor afirma que as dimensões extra-escolares e intra-escolares afetam, sobremaneira, os processos educativos e,
portanto, a aprendizagem dos estudantes. Desse modo, as referidas dimensões devem ser observadas e
interpretadas no âmbito das políticas educacionais, programas de formação e ações de gestão pedagógica.
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Quadro3- Dimensões intraescolares e extraescolares da qualidade da educação
Dimensões intraescolares
Níveis

1- Nível do espaço social: a dimensão
sócio-econômica e cultural dos entes
envolvidos

2- Nível do Estado: a dimensão dos
direitos, das obrigações e das
garantias

Variáveis
A influência do acúmulo de capital econômico, social e cultural das famílias e dos estudantes no processo ensino-aprendizagem;
A necessidade do estabelecimento de políticas públicas e projetos escolares para o enfrentamento de questões como: fome, drogas,
violência, sexualidade, famílias, raça e etnia, acesso à cultura, saúde etc.;
A gestão e organização adequada visando lidar com a situação de heterogeneidade sócio-cultural dos sujeitos-estudantes das escolas;
A consideração efetiva da trajetória e identidade individual e social dos estudantes, tendo em vista o seu desenvolvimento integral e,
portanto, uma aprendizagem significativa;
O estabelecimento de ações e programas voltados à dimensão econômica e cultural, bem como aos aspectos motivacionais que
contribuem para a escolha e permanência dos estudantes no espaço escolar, assim como para o engajamento num processo ensinoaprendizagem exitoso.
A necessária ampliação da educação obrigatória como um direito do indivíduo e dever do Estado;
A definição e a garantia de padrões mínimos de qualidade, incluindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
As definição e efetivação de diretrizes nacionais para os níveis, ciclos e modalidades de educação ou ensino;
A implementação de sistema de avaliação voltado para subsidiar o processo de gestão educativa e para garantir a melhoria da
aprendizagem;
A existência efetiva de programas suplementares e de apoio pedagógico, de acordo com as especificidades de cada país, tais como: livro
didático, merenda escolar, transporte escolar, recursos tecnológicos, segurança nas escolas, etc.

Dimensões extraescolares
Níveis

Variáveis

1- Nível de sistema: condições de
oferta do ensino

Garantia de instalações gerais adequadas aos padrões mínimos de qualidade, definidos pelo sistema nacional de educação em consonância
com a avaliação positiva dos usuários;
Ambiente escolar adequado à realização de atividades de ensino, lazer e recreação, práticas desportivas e culturais, reuniões com a
comunidade etc.;
Equipamentos em quantidade, qualidade e condições de uso adequadas às atividades escolares;
Biblioteca com espaço físico apropriado para leitura, consulta ao acervo, estudo individual e/ou em grupo, pesquisa on line, dentre outros;
Acervo com quantidade e qualidade para atender ao trabalho pedagógico e ao número de alunos existentes na escola;
Laboratórios de ensino, informática, brinquedoteca, entre outros, em condições adequadas de uso; Serviços de apoio e orientação aos
estudantes;
Condições de acessibilidade e atendimento para portadores de necessidades especiais; Ambiente escolar dotado de condições de segurança
para alunos, professores, funcionários, pais e comunidade em geral;
Programas que contribuam para uma cultura de paz na escola;
Definição de custo-aluno anual adequado que assegure condições de oferta de ensino de qualidade.
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(Conclusão)

2- Nível de escola: gestão e
organização do trabalho escolar

3- Nível do professor: formação,
profissionalização e ação pedagógica

4- Nível do aluno: acesso,
permanência e desempenho escolar

Estrutura organizacional compatível com a finalidade do trabalho pedagógico; Planejamento, monitoramento e avaliação dos programas e
projetos;
Organização do trabalho escolar compatível com os objetivos educativos estabelecidos pela instituição tendo em vista a garantia da
aprendizagem dos alunos;
Mecanismos adequados de informação e de comunicação entre os todos os segmentos da escola;
Gestão democrático-participativa incluindo condições administrativas, financeiras e pedagógicas;
mecanismos de integração e de participação dos diferentes grupos e pessoas nas atividades e espaços escolares;
Perfil adequado do dirigente da escola incluindo formação em nível superior, forma de provimento ao cargo e experiência;
Projeto pedagógico coletivo da escola que contemple os fins sociais e pedagógicos da escola, a atuação e autonomia escolar, as atividades
pedagógicas e curriculares, os tempos e espaços de formação;
Disponibilidade de docentes na escola para todas as atividades curriculares;
Definição de programas curriculares relevantes aos diferentes níveis, ciclos e etapas do processo de aprendizagem;
Métodos pedagógicos apropriados ao desenvolvimento dos conteúdos;
Processos avaliativos voltados para a identificação, monitoramento e solução dos problemas de aprendizagem e para o desenvolvimento
da instituição escolar;
Tecnologias educacionais e recursos pedagógicos apropriados ao processo de aprendizagem;
Planejamento e gestão coletiva do trabalho pedagógico;
Jornada escolar ampliada ou integrada visando a garantia de espaços e tempos apropriados as atividades educativas;
Mecanismos de participação do aluno na escola;
Valoração adequada, por parte dos usuários, dos serviços prestados pela escola
Perfil docente: titulação/qualificação adequada ao exercício profissional;
Vínculo efetivo de trabalho; dedicação a uma só escola; formas de ingresso e condições de trabalho adequadas;
Valorização da experiência docente; progressão na carreira por meio da qualificação permanente e outros requisitos;
Políticas de formação e valorização do pessoal docente: plano de carreira, incentivos, benefícios;
Definição da relação alunos/docente adequada ao nível, ciclo ou etapa de escolarização;
Garantia de carga horária para a realização de atividades de planejamento, estudo, reuniões pedagógicas, atendimento a pais etc.;
Ambiente profícuo ao estabelecimento de relações interpessoais, que valorizem atitudes e práticas educativas, contribuindo para a
motivação e solidariedade no trabalho;
Atenção/atendimento aos alunos no ambiente escolar.
Acesso e condições de permanência adequadas à diversidade sócio-econômica e cultural e à garantia de desempenho satisfatório dos
estudantes;
Consideração efetiva da visão de qualidade que os pais e estudantes têm da escola e que levam os estudantes a valorarem positivamente a
escola, os colegas e os professores, bem como a aprendizagem e o modo como aprendem, engajando-se no processo educativo;
Processos avaliativos centrados na melhoria das condições de aprendizagem que permitam a definição de padrões adequados de qualidade
educativa e, portanto, focados no desenvolvimento dos estudantes;
Percepção positiva dos alunos quanto ao processo ensino-aprendizagem, as condições educativas e a projeção de sucesso no tocante a
trajetória acadêmico-profissional.

Fonte: Elaborado a partir das descrições de DOURADO;

OLIVEIRA; SANTOS (2005, p.30-32).
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De acordo com o raciocínio de Dourado (2007), o conceito de qualidade não
atrela-se somente ao rendimento escolar, e nem pode ser referência única para se reafirmar
diante de um ranking entre as instituições de ensino. Concebe-se, portanto, a educação
enquanto termos de qualidade social fundamentada por uma relação de elementos variantes,
intra e extraescolares, os quais envolvem componentes abrangentes da realidade histórica e
social, tais como as condições de vida dos alunos e de suas famílias, assim como as
particularidades do universo escolar alusivas ao projeto pedagógico; recursos; instalações;
estrutura organizacional; ambiente escolar e relações intersubjetivas no cotidiano escolar.
Nessa perspectiva, Ferreira e Tenório (2010) expõem que há uma tendência
fundamentada em macro aspectos da educação, que enfatiza avaliações quantitativas em larga
escala que vislumbra os diferentes aspectos da qualidade e ressalta a adoção de soluções
técnicas e medidas centradas no conceito de eficiência. Há ainda uma segunda tendência que
admite a fragilidade do Estado no que concerne à implantação de programas de qualidade em
educação. Desse modo, haveria uma ênfase no micro nível escolar por intermédio da interação
entre escolas e comunidades locais, da aplicação de avaliações de cunho qualitativo,
condições que afastariam as análises de larga escala e abordariam soluções políticas e
heterogêneas. Alcançar-se-ia, portanto, maior atenção à complexidade, incertezas e unicidade
dos parâmetros escolares de qualidade.
A relação estabelecida entre indicadores de qualidade e o financiamento da
educação direciona o poder indutor das formas de distribuição e de alocação de recursos.
Assim, a forma que assume o financiamento da educação pode afetar os gestores por
intermédio de instrumentos de incentivos ou sanções, bem como mediante o pacto e a
comunicação política entre governo e escola.

Por isso, pensar numa política de financiamento articulada à negociação de
indicadores de qualidade configura-se numa espécie de contrato em que se define o
que se espera das escolas e a forma de alcançar esses objetivos, a partir das variáveis
sociopolíticas de cada sistema escolar e de cada escola, a fim de amenizar os
históricos padrões de iniquidade e de ineficiência e, ao mesmo tempo, estabelecer
padrões de qualidade de ensino que sirvam de medida de igualdade para a efetivação
do direito à educação [...]. (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2005, p. 21).

Tais referências podem, conforme a concepção de Demo (1994), ser aplicadas
mediante duas variáveis: qualidade formal e qualidade política. Qualidade formal pressupõe a
habilidade de lidar com meios, instrumentos, formas, técnicas e procedimentos frente aos
desafios do desenvolvimento. Dentre estes, destaca-se o manejo e a produção de
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conhecimento. Já a qualidade política está relacionada à competência do sujeito quanto à
capacidade de se fazer história diante dos próprios fins históricos da sociedade; funciona,
assim, como um elemento fundamental para garantir a participação. Está vinculada a fins,
valores e conteúdos, e tem cunho ideológico, o qual inclui ética na política. Evidentemente,
tanto o conhecimento quanto a educação são obras humanas e, portanto, lhes é atribuído o
desafio da qualidade, mas, na qualidade formal, trata-se da arte de descobrir, enquanto que, na
qualidade política, refere-se à arte de fazer.

Qualidade de verdade só tem a ação humana até porque é típico produto humano, no
sentido de construção e participação. É condicionada pela quantidade, mas
sobrepasse-a, porque qualidade não é apenas acontecer, mas especificamente fazer
acontecer. Designa a capacidade humana de inovação, no sentido primordial de fazer
história própria comum. (DEMO, 1994, p.20).

Considera-se, portanto, que as referências qualitativas intervêm na natureza e na
sociedade com um sentido humano alicerçado por valores e fins historicamente reconhecidos
como ideais imprescindíveis e eticamente sustentáveis. Qualidade é questão de competência
humana, que envolve consciência crítica e capacidade de ação, “saber e mudar”. Diante da
sociedade, é condensada por dois desafios principais: o construtivo e o participativo. O autor
expõe que o desafio participativo destaca o sujeito histórico capaz, direcionado para a
iniciativa, a autogestão e a proposta.

Utiliza-se do conhecimento como fator crucial e

eficiente de fazer e inovar histórias. No entanto, o desafio participativo está interligado à
capacidade de inovar num contexto permeado pela democracia, equidade e riqueza.
Ao ampliar a discussão, Delors (2005) explana que a ênfase em aspectos
qualitativos, no que concerne à educação, deve-se, sobremaneira, a uma conjuntura histórica
desencadeada nos anos de 1960, quando planejadores da área e instâncias decisórias
perceberam que o financiamento público da educação funcionava como investimento realista,
determinante para o crescimento econômico. No período supramencionado, acreditava-se que
a adequação desse investimento deveria ser direcionada para atender à necessidade de uma
expansão da infraestrutura educacional, de modo a permitir o aumento de efetivos escolares.
Entretanto, no decorrer dos anos de 1970 e 1980, muitos governos perceberam
que, anteriormente, o frenético e brusco aumento do número de matrículas desemborcou em
uma relativa queda da qualidade da educação. Frente ao agravamento das restrições
orçamentárias no referido período, muitos países - desenvolvidos e em desenvolvimento foram levados a rever suas prioridades em matéria de despesas, uma vez que “a busca de uma

78

expansão quantitativa ilimitada dos efetivos escolares talvez não fosse o meio mais eficiente
para atingir os objetivos educacionais visados.” (DELORS, 2005. p.160).
Salienta-se, portanto, a relevância em compreender as interações entre os
investimentos e os rendimentos educacionais e econômicos, tanto do ponto de vista
qualitativo quanto do quantitativo, para a elaboração de estratégias de conjunto e a
especificação daquelas capazes de assegurar o equilíbrio entre os meios mencionados, tendo
em vista o alcance dos objetivos nacionais em matéria do desenvolvimento da educação.
Desse modo, uma análise teórica que se debruça nos processos que envolvem a “educação de
qualidade” deve atentar para não reduzir a educação ao conhecimento, mas encontrar, no
mesmo, o seu instrumento primordial em termos de qualidade formal. É nesse contexto que a
educação tornou-se o termo-resumo para se relacionar à qualidade, por uma série de razões:

[...] como instrumento, sinaliza a construção do conhecimento e, como fim, a
preocupação em torno da humanização da realidade e da vida; ligada à construção
do conhecimento, impacta de modo decisivo tanto a cidadania quanto a
competitividade, ganhando o foro de investimento mais estratégico; como
expediente formativo, primordial das novas gerações, apresenta procedimento dos
mais pertinentes em termos de qualificar a população, tanto para fazer os meios
como para atingir os fins; principalmente, estando na base da formação do sujeito
histórico crítico e criativo, educação perfaz a estratégia mais decisiva de fazer
oportunidade. (DEMO, 1994, p. 15).

Conforme Oliveira e Araújo (2006), abordagens acerca da qualidade da educação
brasileira, historicamente, são expressas mediante três significados distintos, que foram
construídos e circulados de modo simbólico na sociedade: um primeiro, condicionado pela
oferta limitada de oportunidades de escolarização; um segundo, relacionado à ideia de fluxo,
definido como o número de alunos que progridem ou não dentro de determinado sistema de
ensino; e, finalmente, a ideia de qualidade vinculada à aferição de desempenho mediante
testes em larga escala. Os autores reforçam ainda que, embora a redefinição de políticas de
financiamento e de alocação de recursos para a educação brasileira seja necessária, é preciso
pensar, de forma articulada, num conjunto de indicadores que permita configurar a educação
de qualidade mediante um conjunto de elementos que incorporem insumos, clima, cultura
organizacional e avaliação.
Desse modo, é necessário estruturar uma política de melhoria da qualidade de
ensino que articule insumos e processos. É válido exemplificar que a Organização das Nações
Unidas para a educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) estabeleceu um padrão composto
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de elementos determinantes para enquadrar uma escola como eficaz. Tais elementos alistados
são:

[...] biblioteca com materiais instrucionais e livros em quantidade e qualidade
suficientes; professores com formação superior, satisfeitos com sua remuneração e
que não precisem dividir sua carga horária entre duas ou mais escolas; professores
que não atribuam os resultados de aprendizagem às famílias, mas sim ao seu próprio
desempenho ou ao desempenho dos estudantes; [...] prática formal de avaliação de
desempenho dos alunos; agrupamento de alunos por critérios de heterogeneidade;
ambiente de aula adequado com respeito e convivência harmônica e envolvimento
dos pais no cotidiano escolar. (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2005, p. 20).

Pondera-se que se os problemas que afetam qualidade foram desconsiderados, os
famosos déficits de matrículas permanecerão e continuarão a crescer; além disso,
concomitantemente, a sociedade continuará condenada a custear um investimento de
baixíssimo retorno. Nesse caso, é evidente que a política de expansão da rede física deve
debruçar-se para racionalizar e melhorar a capacidade física já instalada, tendo em vista
garantir a qualidade das vagas já existentes.
Outro aspecto é a autonomia da escola como elemento que conduz a soluções
diversificadas, flexíveis, capazes de comportar ajustes e reformulações que adaptem a
heterogeneidade das demandas alusivas à realidade local. Associado a tal aspecto, é essencial
que o planejamento e a execução das políticas em educação sejam processos contínuos e que
evitem rupturas radicais que desconsiderem ou anulem a estrutura vigente. Nesse sentido, é
crucial que os diversos atores envolvidos (dirigentes; sindicatos de professores; setores sociais
diretamente interessados, como pais, empresários, trabalhadores, parlamentares e meios
formadores de opinião) na dinâmica das políticas educacionais assegurem níveis consensuais
em um universo democrático.
Acrescentam-se também, conforme os parâmetros esboçados criteriosamente por
Mello (1991), questões que envolvem a qualificação da gestão escolar e a capacitação de
docentes. A autora explana acerca da capacidade de gestão básica para fortalecer a escola e
promover a sua autonomia, entretanto, reconhece que tal condição não exige um contínuo
processo de aprendizagem de equipe e em condições institucionais essenciais; dentre estas, a
existência de pessoal de apoio administrativo e, em especial, de um núcleo relativamente
estável, permanente de professores. A escola requer tempo para reafirmar sua proposta de
trabalho, para apontar as deficiências que, porventura, ocorrerem, e para adaptar-se às
mudanças, além de promover ajustes. No que tange à capacitação dos docentes, a autora ainda
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aponta uma série de estratégias que perpassam pela a criatividade e pela capacidade de
iniciativa em conformidade com as demandas locais.
De acordo com Schwartzman (1993), a qualidade da educação no Brasil deve ser
analisada mediante três pontos centrais. O primeiro é compreender que a educação no Brasil
está paralela aos movimentos econômicos, uma vez que, diante do crescimento da economia,
o sistema educacional, concomitantemente, expandiu-se na busca de reduzir as taxas de
analfabetismo. Além disso, na concepção do autor, houve a preocupação de colocar algum
tipo de escola ao alcance de praticamente toda a população do país. Nesse sentido, quando a
qualidade do produto tornou-se uma preocupação primordial, tanto os problemas voltados
para a economia quanto os da educação emergiram em toda a sua plenitude. Para ele, todo
um “novo” nível educacional foi criado nos anos de 1980 por meio da expansão quantitativa,
sem que os problemas do nível posterior, de caráter qualitativo, tivessem sido minimamente
equacionados.
O segundo ponto, ainda segundo o autor, refere-se ao papel do MEC e das
secretarias estaduais de educação em relação ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Em
sua opinião, a tendência do Brasil é buscar, em Brasília, uma referência para as soluções dos
problemas da Educação Básica, quando as experiências relevantes ocorrem em dimensões
estaduais. Ele afirma que o MEC, apesar de reconhecer seu papel limitado quanto à
administração direta da Educação Básica, não assume verdadeiramente a sua função de
coordenação e de redistribuição, uma vez que insiste em gerir de modo direto partes do
sistema escolar. Enfatiza-se que a coordenação focou-se apenas em criar um sistema nacional
de padrões de avaliação do desempenho dos estudantes e das escolas, sem se preocupar com a
concepção de uma política em longo prazo. Quanto à pré-escola, aponta-se que há uma
preocupação com a infraestrutura, mediante a construção de novos prédios, ao invés de
enfrentar os problemas relativos à avaliação, à coordenação e à qualidade.
No terceiro e último ponto, Schwartzman (1993) disserta acerca das condições
restritas de pesquisas educacionais no Brasil. Nesse sentido, ele pondera que não trata-se de
um problema exclusivo do país, uma vez que se estabeleceu um padrão de divisão do trabalho
entre os especialistas em educação, no qual se distinguem critérios alusivos a questões de
cunho pedagógico e curriculares, de um lado, e, de outro, aspectos institucionais e econômicofinanceiros do problema. Consequentemente, os pesquisadores em educação não se
beneficiam dos conhecimentos de cunho institucional e econômico, em detrimento daqueles
de origem pedagógica que acabam sendo tratados de forma simplista, uma vez que o
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problema é visto mediante considerações de ordem “macro”. Na concepção do autor, é
impossível melhorar qualitativamente a educação sem que haja profissionais competentes e
compromissados para acompanhar e avaliar o processo de melhoria da educação numa
percepção holística.
Por conseguinte, de acordo com Ferreira e Tenório (2010), a construção de
indicadores em educação pressupõe, primeiramente, identificar as dimensões essenciais do
que se considera como qualidade, além da adoção de métodos apropriados de medição. Desse
modo, é necessário considerar uma perspectiva sistêmica, como na qualidade formal e na
gestão educacional; uma perspectiva focalizada no cotidiano em que os interesses em jogo
efetivamente são expressos e os diferentes padrões gerenciais de qualidade em educação.

Em síntese, podemos definir qualidade educacional como o caráter de diversos
elementos associados às seguintes dimensões de qualidade: a) eficácia – atingir as
metas estabelecidas; b) eficiência – otimizar o uso dos recursos; c) efetividade –
considerar os resultados sociais do serviço; d) equidade – minimizar o impacto das
origens sociais no desempenho; e) satisfação – relação entre expectativas e
satisfação dos segmentos interessados. (FERREIRA &TENÓRIO, 2010, p. 172173).

Outro quesito a ser mencionado, aliado aos já narrados, refere-se ao
estabelecimento de diretrizes para articular a escola aos equipamentos de saúde, lazer e
cultura que busquem alternativas variadas para aproveitar o tempo no qual a escola está
ociosa, ou seja, o tempo no qual a criança não está presente na escola, mediante atividades de
diferentes focos e adaptadas ao contexto vigente.
Constata-se que, com frequência, a definição dos critérios de qualidade da
educação, tende a enaltecer seu compromisso e sua responsabilidade construtiva de
conhecimento. Entretanto, tal posicionamento torna-se redundante, pleonástico, uma vez que
ambos os termos são conjugados de forma concomitante, e, para alcançar a qualidade, é
imprescindível que haja a educação, apesar de que a mesma não seja o único e exclusivo
elemento que se destina a formar o sujeito histórico crítico e criativo.
Diante das argumentações expostas, torna-se válido reforçar que os critérios que
envolvem o conceito de qualidade da educação são complexos e variáveis, especialmente,
quando a referência é o contexto sociopolítico e cultural brasileiro. Nesse contexto, torna-se
prudente não tomar a noção de qualidade em educação como auto-explicativa, uma vez que
nela estruturam-se muitos e diversos significados e as possibilidades da criação de outros
mais.
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De acordo com Silva (2008), a análise e a discussão da qualidade em educação
pressupõe que reflita-se acerca dos seus significados usuais, que seja pelo menos os mais
comuns, que verifique-se seus pressupostos e suas pretensões, como também, a força da sua
veiculação. Agregam-se ainda a explicitação das contendas, das decisões e das escolhas ao
focar tais significados. Segundo o autor, ao mesmo tempo em que enfatizam-se, por exemplo,
as formas pelas quais conjuga-se a ideia de qualidade em variados contextos, não é possível
desconsiderar que alguns valores e objetivos, inevitavelmente, prevaleçam sobre outros, uma
vez que referem-se a uma prática social pública realizada pela escola.
Não se pode negar que “qualidade em educação” pode significar muitas coisas, e
tampouco ignorar que em muitos desses significados há coesão e adequação em
função de pressupostos e interesses mais ou menos explícitos. Uma determinada
concepção de qualidade parecerá inevitavelmente superior às outras, dependendo da
aceitação e adesão a seus pressupostos, interesses e visão da educação escolar
subjacentes. E seria estranho se fosse diferente. Entretanto, uma análise sob essas
condições pode facilmente ceder à tentação de considerar de “maior qualidade” um
modelo educacional ou um determinado tipo de escola, considerando critérios
particulares a certos grupos ou segmentos sociais, isto é, orientados por interesses
alheios à esfera pública. Por outro lado, a busca de pontos comuns entre os diversos
− e às vezes contraditórios − significados de qualidade pode ser um expediente bem
intencionado, mas não exatamente profícuo ou abrangente, se deixar de abordar os
pontos de discórdia e conflito, mais agudos e fundamentais, e seus condicionantes.
Uma análise nesses termos tende facilmente a se deslocar de um âmbito político e
ligado ao interesse público para uma discussão de caráter pretensamente técnico e
restrito, comumente pautada pela definição dos meios, recursos e metodologias que
favorecem uma determinada concepção de qualidade previamente estipulada. Dessa
forma, a perspectiva de que cada concepção de qualidade pode compreender
significados distintos em um campo de disputa − não tanto de fatos, mas de
conceitos alternativos e não raro excludentes − perde importância ou nem sequer é
mencionada. (SILVA, 2008, p. 195-196)

Tais considerações corroboram que não há consenso diante do que pode ser
denominado como parâmetros da qualidade da educação, uma vez que também envolvem
aspectos de ordem quantitativa, com caráter mensurador e eu há a tendência em priorizar
determinadas variáveis em detrimento de outras que revelam traços valorativos. Salienta-se,
ainda, conforme as exposições de Silva (2008), que ao propor uma discussão referente à
avaliação da qualidade do ensino ou da educação, nenhuma teoria ou instrumental científico
seria capaz de assegurar sua adequação, exatidão ou infalibilidade. Para o autor, a evidência
aferida a determinados resultados, no que concerne ao desempenho cognitivo de alunos e dos
reflexos que determinados aspectos de um processo de escolarização produzem no
desenvolvimento econômico da sociedade, revelam uma dificuldade em avaliar – ou talvez até
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mesmo em mensurar – se a educação escolar favorece ou vincula-se, de fato, a valores ligados
à “formação da cidadania” e ao seu livre exercício.
Ao reportar à Silva (2008), alerta-se que há a sedimentação de uma visão
predominante - porém, não única - daquilo que deve ser concebido por qualidade em
educação com bases sustentadas em um fundamento de cunho economicista para a educação
escolar. Segundo o autor, a racionalidade instrumental aplicada à educação não raro associase os paradigmas de ensino e de aprendizagem “orientadas por uma alquimia que agrega
expressões de mal disfarçado caráter pretensamente psicológico − recurso conhecido do
discurso pedagógico −, a princípios da Economia e do mundo corporativo”. (SILVA, 2008, p.
213)

3.2 Fundef e a universalização do Ensino Fundamental

Desde os resquícios da herança colonizadora, a organização social do Brasil tende
a reproduzir as desigualdades “legítimas”, disseminadoras de estigmas, valores e
diferenciações que afetam o processo democrático e que, consequentemente, reprimem a
participação, em virtude das ações registradas em movimentos ora centralizadores, ora
verticais, que afunilam as decisões arquitetadas de “cima para baixo”. Verifica-se que as
desigualdades no Brasil predominaram desde o processo de formação do seu próprio povo,
uma vez que, na construção dos valores culturais, não se propagou o hábito cívico por meio
da efetiva participação política dos processos decisórios.
No transcorrer da história, demonstrou-se, tradicionalmente, que o objetivo maior
do Estado brasileiro concentrava-se na estruturação de mecanismos para o crescimento
econômico, em detrimento de ações voltadas para questões de cunho social. De acordo com
Araújo (1996), o perfil do Estado brasileiro adquiriu um caráter “fazedor” em detrimento de
um “ regulador” que retratava a ausência de negociação com as diferentes esferas da
sociedade, de propor o diálogo entre as instâncias administrativas e a sociedade civil.
Verifica-se, portanto, que mesmo diante das oscilações em busca de alternativas que
estimulassem ações participativas, o grande foco do Estado brasileiro direcionou-se para
promoção o desenvolvimento econômico mediante argumentos para viabilizar um projeto
industrial. Tratava-se de uma ação onerosa, por meio de lentas taxas de retorno, tendo em
vista que o setor produtivo privado permite retornos rapidamente rentáveis.

84

O Estado brasileiro é, tradicionalmente, centralizador. A pouca ênfase no bem-estar,
ou seja, a tradição de assumir muito mais o objetivo do crescimento econômico e
muito menos o objetivo de proteção social ao conjunto da sociedade, fez com que o
Estado assumisse uma postura de fazedor e não de regulador. Nós não temos
tradição de Estado regulador; nós temos tradição de Estado fazedor, protetor, mas
não de Estado que regule, que negocie com a sociedade os espaços políticos;
estamos reaprendendo a fazer isto. A tradição de que Público é governo, Público é
governamental, é uma tradição muito forte na sociedade brasileira e isso leva a que
só haja - quando há - Políticas Públicas governamentais. Esta é a grande dificuldade
de se operar com a noção de Estado no Brasil, que é uma noção mais ampla do que
governo. O Estado regulador requer o diálogo entre governo e sociedade civil, e nós
não temos tradição de fazer isto. É um traço autoritário. O Estado centralizador, em
muitos momentos da nossa vida recente, se junta com o autoritário; tivemos uma
longa ditadura no período Vargas; depois uma longa ditadura nos governos militares
pós-64. Então, o viés autoritário é muito forte nas Políticas Públicas do País.
(ARAÚJO, 1996.)

Frisa-se que a estruturação do Estado brasileiro e, respectivamente, das suas
políticas públicas mesmo que fundamentadas por elementos ideológicos do discurso acerca do
“desenvolvimento” e das perspectivas democráticas, absorveu a remanescente cultura
patrimonialista e coronelista. Conforme as exposições de Peroni (2003), no caso do Brasil, o
Estado nacional independente pode ser interpretado como liberal somente em suas bases
formais, uma vez que, em termos práticos, foi mecanismo da dominação patrimonialista no
que concerne aos aspectos políticos. A autora afirma ainda que a impossibilidade de o Estado
romper com o passado definiu o que Florestan Fernandes denominou de “Estado-amálgama”.
Por ser um amálgama, ele preencheu as funções mutuamente exclusivas e
inconsistentes a que devia fazer face, entendendo a organização política e a ordem
legal através e além do vazio histórico deixado pela economia colonial, pelo
mandonismo e pela anomia social. (PERONI, 2003, p.38, apud FERNANDES,
1976, p.68.)

A partir da década de 1970, é visível que a sociedade brasileira passou a ser
movida pela necessidade de reorganização do Estado, uma vez que manteve-se suprimida a
soberania e a representação autônoma das vontades coletivas da sociedade civil. No entanto,
ao compreender a educação como política pública inserida - embora não exclusivamente - no
conjunto das ordenações e intervenções do Estado, é evidente o seu enquadramento como
componente essencial dos instrumentos que promovem a participação. A educação juntamente
com a ciência e a tecnologia, ocupa espaço central e articulado na pauta das macropolíticas do
Estado e as suas ações precisam ser compreendidas mediante as especificidades das
sociedades plurais e do regionalismo.
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As correntes teórico-metodológicas da área - e seus respectivos desdobramentos
políticos e sociais – tendem a corroborar tal raciocínio e enfatizam a introdução de
instrumentos adequados, por meio de sistemas educacionais mais eficientes e equitativos, que
visam à adoção de uma política específica e de ações pedagógicas que reconheçam as
necessidades próprias e a realidade de diferentes grupos sociais. Portanto, é fato que há uma
preocupação - mesmo que em teoria - das sociedades atuais em buscar a adequação ou a
reformulação de políticas, especialmente das práticas educacionais que priorizem a
qualificação e o exercício da cidadania, no sentido de promover, de forma responsável, a
defesa e a complexidade dos interesses de uma sociedade eminentemente democrática.
No caso brasileiro, durante a formulação das políticas educacionais, registrou-se – e
ainda registra-se - a necessidade de estratégias que permitam autonomia e flexibilidade uma
vez que diante de um país de extensas dimensões, com grande diversidade regional e
profundas desigualdades sociais é praticamente impossível a adoção de alternativas únicas e
padrões idênticos de ações políticas. Ademais, devem-se ponderar os aspectos sociopolíticos
diversificados que incorporam ajustes e reformulações condizentes à heterogeneidade dos
meios sociais e da comunidade escolar.
Considera-se que, historicamente, o sistema de ensino público no Brasil, assim
como a maioria das instituições públicas de uma sociedade autoritária, organizou-se com
tendências em manter relações verticais, de mando e submissão, em detrimento das relações
horizontais de cooperação e solidariedade entre as pessoas. O histórico perfil de
hierarquização prevaleceu e debilitou as unidades prestadoras do serviço educacional, ou seja,
as próprias escolas. Há ainda a padronização de um modelo de gestão segmentado e
descontínuo, agravado pelo aparato burocrático educacional que tende a não prestar contas,
senão para si mesmo, dos resultados produzidos.
Nessa perspectiva, as discussões a respeito da democratização da educação
tendem a focalizar a municipalização como paradigma capaz de condicionar e de viabilizar a
aplicação de políticas públicas, uma vez que a descentralização é interpretada,
frequentemente, como um ganho, na medida em que os gestores administrariam, com maior
competência, os poucos recursos destinados à educação.
Trata-se de uma concepção difundida desde 1920 por Anísio Teixeira, mas que
ganhou ênfase a partir de 1988, quando houve significativa descentralização de recursos
fiscais da União para estados e municípios. Inicialmente, houve transferência de recursos sem
se estabelecer atribuições objetivas, fato que culminou no desequilíbrio fiscal da União. Para
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complementar, conforme sugere Mendes (2001), a ampla liberdade de aplicação dos recursos
interceptados pelas esferas governamentais nem sempre resultou em investimentos destinados
às áreas estratégicas, tais como saúde pública e Ensino Fundamental.
A partir da segunda metade dos anos 1990, o Governo Federal e o estadual
repassaram a alguns municípios a responsabilidade da administração do Ensino Fundamental,
mediante a criação do Fundef. Desde então, estabeleceu-se não somente a vinculação de
transferências, como também a de receitas próprias dos governos subnacionais para o gasto
com educação pública de 1ª a 8ª série.
Salienta-se que, antes mesmo da criação do referido fundo, já era evidente a busca
pela transferência dos alunos da rede estadual para a rede municipal. Tal fato pressupunha
discussões entre as duas esferas de governo acerca do financiamento e dos custos adicionais
transferidos aos municípios, visto que, ao transferirem os alunos da rede estadual para a
municipal, concomitantemente, os recursos são transferidos, pois a distribuição do Fundef
ocorre paralela ao número de matrículas.

O estímulo para a municipalização viria do fato de que o repasse do Fundef
acompanharia os alunos, ou seja, as verbas seriam proporcionais ao número de
matrículas no ensino fundamental. Com isso o Fundef, resumidamente, visa
equalizar o ensino público do país melhorando a qualidade por meio do
aperfeiçoamento, do treinamento e da formação de professores, assim como na
redução da evasão escolar. Desse modo, as obrigações assumidas pelos municípios
seriam compensadas pelas transferências de recursos deste Fundo, na medida em
que estes assumissem uma parcela maior de responsabilidade sobre os alunos da
rede pública. (CASSUCE; COELHO & LIMA, 2011, p.35).

É válido salientar, de acordo com Mendes (2001), que o Fundef busca agir
estrategicamente sobre um problema emblemático da educação pública no país, o qual condiz
com o da baixa prioridade dada pelos governantes locais ao salário e à formação dos
professores. O autor pondera que, desde a Constituição de 1967, estados e municípios são
obrigados a aplicar um percentual mínimo de suas receitas em educação, condição que não
repercutiu diretamente para a melhoria da qualidade do ensino. Para ele, a histórica predileção
dos governantes por realizarem obras cristalizou um paradigma fundamentado na concepção
de que os gastos com a educação priorizassem a construção de escolas e de quadras
esportivas, em detrimento das despesas correntes, em especial da remuneração dos
professores.
Diante do contexto exposto, estabeleceu-se que 60% dos recursos do Fundef
deveriam ser usados especificamente para o pagamento de salários de professores, em efetivo
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exercício, em sala de aula, fato que colaborou para a tendência em transferir professores para
serviços burocráticos, exteriores às salas de aula. Além disso, Mendes (2001) expõe que,
frente ao grande contingente de professores com baixa qualificação, especialmente na região
Nordeste, convencionou-se que, nos primeiros cinco anos de vigência do Fundo, o montante
de recursos supramencionado poderia ser aplicado, de modo alternativo, na capacitação dos
denominados “professores leigos”, ou seja, aqueles que lecionam sem a qualificação formal
exigida, sem um diploma que os habilite para tal. O autor supramencionado destaca, em seu
estudo, que, simultaneamente à intensificação do processo de municipalização, tornou-se
perceptível o aumento na qualidade do ensino, perante a elevação da taxa de aprovação, o
aumento do número de professores com curso superior, a redução da taxa de abandono e,
também, a significativa redução das desigualdades das estatísticas de educação entre os
municípios.
Outro aspecto quanto à atuação do Fundef refere-se ao caráter de ordem
participativa, por meio da instituição, de conselhos municipais e estaduais de fiscalização,
formados por professores, pais de alunos e dirigentes de entidades públicas e sindicais da área
de educação. A atuação dos conselhos é imprescindível, tendo em vista supervisionar e
monitorar não somente o uso dos recursos, como também a fidedignidade dos dados captados
e enviados pelos municípios e pelos estados para o Censo Escolar.33
É possível compreender, portanto, que ações desse porte, desencadeadas a partir
das demandas do Fundef - como a formação de conselhos em diferentes instâncias -,
possibilitam a formação de um modelo de gestão horizontal e participativo, capaz de integrar
a população a partir do reconhecimento dos seus problemas e de rearticular todas as esferas
dos estados, conforme os programas elaborados em suas instâncias colegiadas. Tais
conselhos, geralmente, funcionam como fortes mecanismos de controle social; são canais
institucionais que valorizam os papéis sociais cumpridos nas organizações e funcionam como
elementos capazes de regenerar espaços vitais das populações de base.
Há que se refletir a atuação dos conselhos mediante uma tríade das participações:
política, cívica e institucional. Quando se articula a participação política e institucional, há
uma integração social. No entanto, quando se associa a participação política e a cívica, há o
exercício da cidadania. Por fim, quando há interligação entre a participação institucional e a
cívica, ocorre um amplo nível de satisfação pessoal.
33

Trata-se de um levantamento anual realizado pelo Ministério da Educação que visa avaliar o Ensino
Fundamental e estabelecer índices relativos às matrículas para determinar a distribuição dos recursos do Fundef.
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Vejo no conselho da escola uma potencialidade a ser explorada. [...] É um
instrumento que existe e precisa ser aperfeiçoado com vistas a que se torne o
embrião de uma verdadeira gestão colegiada que esteja articulada com os interesses
populares da escola. Hoje, quando o diretor reivindica, é fácil dizer-lhe “não”.
Tornar-se-á muito mais difícil dizer “não”, entretanto, quando a reivindicação não
for de uma pessoa, mas de um grupo, que represente outros grupos e esteja
instrumentalizado pela conscientização que sua própria organização propicia.
(PARO, 2001, p.12).

Nessas condições, uma instituição escolar pública eminentemente comprometida
com a democratização social exige, de forma simultânea, ações de uma gestão democrática. O
modo de escolha dos dirigentes, a organização dos conselhos escolares e a participação aberta
à comunidade permitem que direitos e deveres sejam democraticamente discutidos e
definidos, e constituem-se como pressupostos essenciais para que educação seja intento para a
solidificação da cidadania e da justiça social.

3.3 Fundeb e os desafios da Educação Infantil e do Ensino Médio no Brasil

De acordo com as abordagens anteriores, verifica-se que, desde 1934, o Brasil
possui disposições constitucionais alusivas à obrigatoriedade quanto aos investimentos para a
educação pública. Salienta-se que, após, aproximadamente, 80 anos da construção de uma
legislação no país e depois da Constituição de 1988, avanços foram constatados quanto à
universalidade das políticas públicas para a educação, mas ainda vivencia-se a predominância
de um determinado caráter residualista.
Nesse contexto, conforme Corsino e Nunes (2010) é necessário considerar duas
orientações. A primeira caracteriza-se pela integralidade e universalidade das políticas sociais,
e que se fundamenta pela garantia plena do exercício da cidadania. Quanto à segunda, as
autoras explanam que o Estado tende a contemplar determinada parcela da população, os
grupos classificados como excluídos ou que carregam o signo da pobreza, enquanto que o
mercado supre os serviços para aqueles que podem por eles pagar. Desse modo, as políticas
sociais postuladas pela Carta Magna de 1988 - incluindo-se a política educacional - são
interpretadas e aplicadas mediante uma orientação universalizante; entretanto, em decorrência
das posições políticas e das condições econômicas, as mesmas não conseguiram atingir
integralmente a prévia orientação universalista e desenvolveram-se, em alguns casos,
direcionadas ao modelo residualista.
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Reconhece-se que a proposta do Governo Federal fez emergir um amplo debate
democrático que remetia à construção de um verdadeiro pacto federativo. Houve redefinição
de responsabilidades e redistribuição de recursos que acarretaram transformações
significativas para os estados, o Distrito Federal e os municípios, como também para a própria
União. O objetivo central focava em aperfeiçoar os dispositivos de financiamento para
ampliar e melhorar a oferta de educação pública para crianças, jovens e adultos, tendo em
vista substituir o Fundef, que se restringia a atender somente o Ensino Fundamental.
Nessa perspectiva, verifica-se que a Lei n. 11.494/2007, que regulamenta a
implantação do Fundeb, trouxe elementos que constituem os parâmetros legais, no que tange
ao repasse de recursos públicos para a Educação Infantil. Segundo Vieira (2011), a
diferenciação dos coeficientes de remuneração das matrículas ocorreu não somente por meio
da etapa e da modalidade da educação básica, mas também mediante a extensão do turno, uma
vez que a escola integral passou a receber 25% a mais por aluno (a) matriculado (a). Além
disso, para efeito de distribuição dos recursos do Fundo em questão, a creche conveniada foi
contemplada, porque as metas previstas pelo PNE justificam a manutenção de convênios entre
o poder público e as instituições privadas de cunho comunitário ou filantrópico. Ressalta-se
ainda que as crianças de quatro a cinco anos atendidas por essas creches somente serão
cobertas pelo recurso em questão durante o prazo de quatro anos, considerando-se o início da
sua implementação.
É válido expor que, de acordo com Vieira (2011), pela primeira vez no Brasil,
foram definidos parâmetros legais para o repasse de recursos públicos da área educacional que
destacavam as obrigações das instituições conveniadas quanto ao serviço a ser prestado à
população34. Além disso, verifica-se a preocupação com o acompanhamento e o controle
social da política de convênios mediante a publicação, em 2009, pelo Ministério da
Educação/SEB/COEDI, das orientações sobre convênios entre secretarias municipais de
educação e instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos para a
oferta da Educação Infantil (BRASIL, MEC, 2009).
34

“No artigo 8º da Lei N. 11.494/2007, as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos conveniadas com o poder público deverão, obrigatória e cumulativamente, além de comprovar
finalidade não lucrativa:
I- Oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e atendimento educacional gratuito a
todos os seus alunos; [...]
IV- atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão normativo do sistema de ensino, inclusive,
obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos pedagógicos;
V- ter certificado do Conselho Nacional de Assistência Social ou órgão equivalente, na forma de regulamento.”
(VIEIRA, 2011, p.276).
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Desse modo, reconhece-se a relevância dos convênios na gestão política da
Educação Infantil dos municípios frente à demanda de regulação pela política nacional.
Salienta-se também a presença do ProInfância, programa federal responsável por financiar a
expansão da rede física destinada ao atendimento da educação infantil pública, em cooperação
com os municípios, e que é parte integrante do Plano de Aceleração do Crescimento do
Governo Federal e do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).
No entanto, na opinião de Vieira (2011), as mudanças legais que repercutiram
diretamente na vida das crianças e das suas famílias ocorreram de forma autoritária e
centralmente definida. Para a autora, a ampliação da duração do Ensino Fundamental para
nove anos e a extensão da obrigatoriedade escolar para crianças a partir de quatro anos não
foram orientadas pelos atores ou grupos sociais diretamente envolvidos e interessados. Desse
modo, ela destaca considerações quanto à organização da oferta da Educação Infantil que
delineiam áreas de tensão que limitam o acesso à mesma:

- Heterogeneidade dos sistemas de ensino: a descentralização da gestão das políticas
educativas, por meio da municipalização, produz enorme diversidade na organização
dos sistemas e redes municipais [...];
- Ambiguidades na implementação da oferta: modalidades de oferta e tipologias
profissionais que contradizem a conceituação expressa no marco legal vigente;
- Dificuldades de inserção das crianças de 0 a 3 anos nos sistemas públicos de
ensino, justificadas pelos custos elevados; concepções ambíguas sobre o trabalho
docente com bebês [“naturalização”];
- Demanda diferenciada: alguns estudos estão demonstrando que é preciso discutir a
licença materna e paterna, pois é frequente a manifestação de preferência de que a
criança permaneça com a família no primeiro ano de vida [...];
- Efeitos das políticas de avaliação sistêmica: existência de pressões institucionais,
familiares e econômicas pela adoção do formato escolar, o que constrange os
profissionais, gera críticas e propostas calcadas nas concepções da pedagogia da
infância [...];
- Os diferentes arranjos das políticas municipais, com suas disparidades, evidenciam
a existência de uma multiplicidade de profissionais com status e
formação/qualificação diferenciados, bem como variadas modalidades de relações
de emprego e trabalho que, em geral, caracterizam a precarização do trabalho
docente na educação infantil, comparativamente aos profissionais que atuam nas
outras etapas da educação básica [...]. (VIEIRA, 2011, p.278-279).

Além dos fatores expostos, assinala-se que o acesso à Educação Infantil ainda é
desigual, uma vez que a oferta é insuficiente para atender à demanda, especialmente para
aquelas crianças de 0 a 4 anos.35 Outro aspecto é a diferenciação a esse acesso quando se
35

De acordo com “informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
[IBGE/PNAD, 2009] revelam que apenas 18,1% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso as creches. Uma
proporção mais significativa, na faixa de idade de 4 a 6 anos [80%], frequenta alguma instituição de educação
infantil.” (VIEIRA, 2011, p.279).
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agrega a variável renda, uma vez que “quanto mais pobre a criança, mais barreiras ela
encontra para aceder às creches e pré-escolas (ou centros de educação infantil)” (VIEIRA,
2011, p.279). A autora enfoca ainda que estudos na área em questão36 demonstram que, para
os mais pobres e não brancos, o acesso não representa necessariamente usufruir de um
atendimento de qualidade, o qual se define pelo fato de que os serviços não apresentam, em
sua maioria, profissionais com formação e valorização; acesso a espaços amplos e
confortáveis; gratuidade; proposta pedagógica e participação das famílias.
Quanto ao Ensino Médio, pondera-se, a princípio, a prevalência do paradigma
quanto à sua função social, voltada para a preparação para o trabalho e a formação, tendo em
vista a continuidade dos estudos. A associação entre a formação geral e a formação
profissional ainda é uma discussão que prevalece nas esferas pedagógica e política, diante da
ininterrupta preocupação quanto ao processo de formação profissional, que não pode reduzirse à apropriação de saberes práticos e úteis ao mercado de trabalho. Verifica-se, assim, a
relutância política por um Ensino Médio direcionado para a formação integral dos educandos
como condição necessária e resultante.

A história do Ensino Médio brasileiro confunde-se com o debate sobre a sua
identidade e a dificuldade e/ou o descompromisso do Estado de torná-lo acessível a
um contingente mais expressivo da população. A tentativa da Lei 5692/71 de
garantir a esse nível de ensino uma identidade que pudesse, ao mesmo tempo,
contribuir para a inserção precoce de jovens no mercado de trabalho e garantir a sua
chegada à universidade mostrou-se, politicamente, excludente. Nem garantiu uma
formação técnica satisfatória nem permitiu a aprendizagem satisfatória dos
chamados conteúdos gerais, fundamentais no momento de realização do vestibular.
(OLIVEIRA, 2009, p.54).

Nessa perspectiva, o ponto central relaciona-se não somente a uma concepção de
formação profissional e de nível médio a ser implementada ou desenvolvida, mas,
especialmente, à disponibilidade de recursos para que tal projeto torne-se real. Na verdade,
busca-se a conciliação entre a formação técnica articulada ao Ensino Médio, o que implica em
adequar ou readequar as condições de infraestrutura, do currículo, da valorização e dos
profissionais envolvidos, situação que faz emergir um novo olhar frente ao financiamento
público desse nível de ensino.
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A autora cita o trabalho: CAMPOS, M. M.; FULGRAF, J.;WIGGERS, V. A qualidade da educação infantil
brasileira: alguns resultados de pesquisa, Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 36, p. 87-128, jan./abr. 2006.
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Destaca-se que, embora o Ensino Médio tenha um vínculo direto com a realidade
social, essa interligação não pode confundir-se com um estado de submissão ao imediatismo
difundido maciçamente pelo mundo do trabalho. Desse modo, o Ensino Médio não pode
sucumbir às competências e habilidades instituídas pelo discurso empresarial, voltado para o
aumento da produtividade, tão almejado no contexto capitalista e globalizado. É
imprescindível considerá-lo como um “espaço/tempo de superação, no plano formativo, da
fragmentação imposta pela divisão social do trabalho.” (OLIVEIRA, 2009, p. 54).

Não faltam argumentações defensoras de um maior investimento no Ensino Médio,
principalmente quando a justificativa é a necessidade de formar um trabalhador
capacitado para os desafios do mundo moderno. Entretanto esse próprio argumento
usado pelo governo não surte efeito na sua prática de financiamento, uma vez que
nos últimos anos tem se concretizado um afastamento constate de União no
financiamento do Ensino Médio. As verbas para essa etapa da Educação Básica que
sempre tiveram uma participação pequena no montante de recursos gastos pelo
governo federal com a educação [...]. (OLIVEIRA, 2008, p.91).

Na concepção de Oliveira (2009), ainda não é prioridade da agenda do Governo
Federal procurar mecanismos eficientes para a ampliação da oferta de Ensino Médio tendo em
vista a qualidade do ensino. O autor explana que o máximo da ação do poder central em
relação à ampliar a sua participação no financiamento desse nível de ensino, revelou-se com a
aprovação do Fundeb, fato que não pressupõe, na prática, atender ao requerido como mudança
para a postura do Governo Federal.

Não faz parte da agenda do governo federal garantir a ampliação da oferta de Ensino
Médio em articulação com a melhoria da qualidade do ensino. O máximo da ação do
poder central no sentido de ampliar sua participação no financiamento desse nível de
ensino foi a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Para nós, esse
fato não atende ao requisitado como mudança da postura do governo federal.
Entendemos que o FUNDEB não consegue atender às necessidades do Ensino
Médio, principalmente quando integrado à educação profissional, pelo fato de o
valor por aluno (ao articularmos formação profissional e formação geral) ser muito
mais elevado. (OLIVEIRA, 2009, p. 62-63)

Frente a esse contexto, o MEC lançou, em 2009, o Projeto Ensino Médio
Inovador, com o intuito de apoiar as secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal
no desenvolvimento de ações de melhoria do Ensino Médio. Trata-se, de acordo com
Neubauer et. al. (2011), de uma iniciativa frente à necessidade de mudanças no currículo
desse nível de ensino, de um novo sistema de avaliação – o novo Exame Nacional do Ensino
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Médio (ENEM)37 – e da ampliação do tempo de permanência na escola. Além disso, o
programa contempla projetos que estimulam a educação científica e humanística, a
valorização da leitura, o aprimoramento da relação teoria e prática, a utilização de novas
tecnologias e o desenvolvimento de metodologias criativas e emancipadoras.
Constata-se que as medidas preconizadas pelo Governo Federal visaram
implementar, no país, uma política de accountability38, tendo em vista a melhoria na
qualidade da educação, o que pressupõe dizer que as mesmas alicerçavam-se numa série de
ações pelas quais os sistemas educacionais e as escolas se deveriam responsabilizar pelos
resultados a serem alcançados.
Em vários países, a accountability tornou-se parte de um discurso transversal, com
consequências nas políticas educacionais. Com base nos argumentos da ineficácia
dos métodos pedagógicos, do mau uso da autonomia profissional dos professores, do
fortalecimento do Estado como mecanismo de controle e da racionalização dos
investimentos públicos, comumente têm sido adotadas políticas de responsabilização
e de prestação de contas sem necessária correspondência com práticas democráticas
de avaliação da educação. (SCHNEIDER; NARDI, 2014).

Verifica-se que, a partir do momento em que as escolas de Educação Básica são
administradas e financiadas com recursos dos estados e dos municípios, não correspondentes
diretamente à União, a accountability pretendida conota-se de caráter indutor, o qual
repercute em limites que enfraquecem a sua atuação.

3.4 IDEB e sua utilização como mensurador do Ensino Fundamental público

3.4.1 O caráter mensurador em processos avaliativos
O termo avaliar é oriundo do latim “a+valere” que significa atribuir valor e
mérito ao objeto em estudo, ou seja, conceber um juízo de valor diante da propriedade de um
processo para a aferição da qualidade do seu resultado. Conforme exposto por Dias Sobrinho

37

O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - avalia conhecimentos obtidos até o término do Ensino Médio.
Trata-se de uma parte do processo seletivo de mais de mil Instituições de Ensino Superior - IES -, públicas e
privadas. A nota do ENEM é critério fundamental na seleção para as bolsas do Programa Universidade para
Todos - PROUNI. Desde 2009, tal nota é a referência para que seja possível passar a ser candidato em uma das
51 IES públicas pelo Sistema de Seleção Unificada - SISU.
38
A política de accountability relaciona-se a mecanismos vinculados à responsabilização dos indivíduos que
ocupam cargos públicos, eleitos ou não, diante dos seus atos à frente das instituições do aparelho estatal.
Compreende-se como a prestação de contas para a sociedade.
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(2003), o ato de avaliar tem caráter multidimensional em decorrência da complexidade de
formas e conteúdos e, também, multifuncional diante da pluralidade de funções e fins que lhe
são atribuídos historicamente. O indivíduo sempre avalia e julga as realidades (as práticas) à
luz de critérios diferenciados. Desse modo, a epistemologia subjetivista em avaliações
fundamenta-se na experiência e na socialização, sua validez é condicionada pela natureza
humana e, portanto, não é absoluta.
Sabe-se que os primeiros relatos que surgiram acerca de critérios de avaliação
estão vinculados à concepção de medir ou mensurar. Sabe-se que na Grécia Antiga era
aplicada a docimasia, que buscava averiguar aptidões morais dos que candidatavam-se a
funções públicas e há mais de dois mil anos, na China, também foram adotados exames
seletivos para os serviços públicos. Na modernidade, a avaliação adquiriu outra ênfase
mediante os interesses de classificação e seleção atrelados aos interesses da sociedade e das
estruturas políticas. Desse modo, a indústria fez amplo uso de critérios avaliativos como fonte
para racionalização da gestão que envolvia a apreciação de resultados das ações de formação
e capacitação tendo em vista selecionar e classificar trabalhadores.
Verifica-se que os procedimentos avaliativos ampliam sua dimensão social e
quando adquirem intencionalidade educativa. Seus resultados reafirmam a tradição da
regulação, seleção e hierarquização sejam no interior das salas de aula, quanto nos domínios
mais amplos da administração pública. Nessa perspectiva, é a partir da educação que a
avaliação atinge condição privilegiada, não apenas como prática política e pedagógica que
produz efeitos diversos que extrapolam o universo educacional, mas também como campo de
estudo.
De acordo com Dias Sobrinho (2003), a complexidade da avaliação a partir do
referida conjuntura relaciona-se à dimensão social do próprio objeto, à pluralidade de funções
que lhe são atribuídas, aos processos inseridos, aos grupos sociais envolvidos e à
multiplicidade dos efeitos produzidos. Trata-se de um novo paradigma em que a avaliação
deixa de ser compreendida como um processo exterior e assume abertamente a natureza e os
papeis valorativos, dinâmicos e políticos. Desse modo, ao conceber a avaliação como objeto
de análise, especialmente na educação, é imprescindível ultrapassar a preocupação com o seu
significado primordial e rever o seu papel como elo integrador, mediador entre objetivos e
conteúdos, como também sua intencionalidade no processo de socialização.
Em suas análises acerca da avaliação de aprendizagem, Depresbiteris (1989)
afirmou que é possível encontrar uma série de relatos acerca das iniciativas de mudança dos
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procedimentos avaliativos da aprendizagem por meio de objetivos e métodos variados.
Constata-se que grande parte da atividades iniciais caracterizou-se como avaliação
educacional formal, adotada a partir de aplicação de testes, o que traduz uma conotação
meramente instrumental. A referida autora destaca o sistema de testes proposto por Horace
Mann, nos Estados Unidos, um dos pioneiros a questionar a qualidade da educação do seu
país. Referia-se à aplicação de um sistema uniforme de exames para determinada amostragem
de alunos oriundos de escolas públicas de Boston que permitiu exercitar programas em larga
escala. Diante dos resultados, sugeriram-se melhorias nos padrões educacionais e
metodológicos mediante substituição dos exames orais pelos escritos, utilização de uma
quantidade maior de questões específicas em detrimento das gerais e a busca de padrões mais
objetivos do alcance escolar.
Na década de 60 do século passado, as ideias propagadas por Bloom (1956 apud
PERRENOUD, 1999) efetivaram um postulado diferenciado por intermédio da “pedagogia do
domínio”. Referia-se a uma abordagem que visava encontrar meios de como diminuir os
contrastes relativos ao tempo requerido para apreensão. Aplicavam-se estratégias de instrução
diferenciadas como tentativas de aperfeiçoar a qualidade das mesmas em relação a cada
habilidade do estudante. Partia do pressuposto de que a aptidão seria o fator determinante para
o ritmo de aprendizagem.
No que se refere aos procedimentos avaliativos, Bloom (1956 apud
PERRENOUD, 1999) defendia a adoção de testes curtos de diagnóstico como mecanismo
para averiguar se um estudante dominou ou não unidades de ensino, ou se havia necessidade
de outros procedimentos para tanto. Não se computava a nota, ou seja, inexistia a atribuição
de um valor mensurável ao completar uma atividade, e sim a percepção se existia ou não
“domínio das habilidades”. A referida condição seria estratégica para permitir ao aluno e ao
educador obterem informações tendo em vista a melhoria dos desempenhos ainda não
conquistados.
Nesse contexto, Bloom (1956 apud PERRENOUD, 1999) e seus colaboradores
criaram a “taxonomia de objetivos educacionais e afetivos” para o domínio de operações
intelectuais e atitudinais por meio de uma classificação que envolvia a hierarquia de
complexidade crescente. Assim, delimitavam-se as aquisições e os modos de raciocínio de
cada aluno para promover o seu “avanço”, o seu “aprimoramento” mediante o parâmetro dos
objetivos. Conforme a explanação de Perrenoud (1999), desde então surgiu, se não a própria
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ideia de avaliação formativa, desenvolvida originalmente por Scriven em relação aos
programas, pelo menos sua transposição à pedagogia e às aprendizagens dos alunos.
Apesar das ações positivas e dos avanços repletos de ressalvas, ainda é evidente o
paradigma atribuído à avaliação como referência classificatória, conservadora e autoritária
que reforça a manutenção de uma “pirâmide escolar”. Há um forte caráter fragmentador e
discriminatório que salienta desigualdades de ordens diversas. Tal percepção dos instrumentos
de avaliação justifica-se e, concomitantemente, intensifica-se diante da estrutura dos próprios
planejamentos de ensino que, muitas vezes, efetivam-se sem a reflexão primordial acerca do
real significado das propostas pedagógicas.
Salienta-se que ainda predominam princípios e metodologias de uma avaliação
estática de cunho classificatório que tem origem, conforme sugere Hoffmann (2005), na
dicotomia estabelecida historicamente entre educação e avaliação. Para a autora, de modo
geral, há uma tendência em compreender a ação de educar e o ato de avaliar como dois
momentos distintos e completamente dissociados. Tal concepção é limitadora, uma vez que a
avaliação é essencial à educação por ser tratada como problematização, questionamento e
reflexão crítica perante a ação. Desse modo, a autora afirma que tomadas de consciência são
fundamentais para refletir acerca desta compreensão equivocada de avaliação como
julgamento de resultados, uma vez que há o risco em tornar-se uma perigosa prática
educativa.
De acordo com Souza (2012), todos os processos de organização e de
administração envolvem um monitoramento individual, especialmente o escolar. No Brasil,
além desse nível micro, as escolas são autorizadas e avaliadas pelo Estado mediante um
conjunto de indicadores tendo em vista o referido monitoramento. Trata-se de um mecanismo
amparado por finalidades legais tendo em vista caracterizar a escola conforme seus
indicadores gerais que ultrapassam suas opções pedagógicas ou gerenciais. Desse modo, os
valores considerados como adequados para cada indicador são estabelecidos durante o
processo do seu desenvolvimento.
Considera-se, conforme Dias Sobrinho (2003), que a avaliação adquiriu
centralidade diante das transformações, em geral, e especialmente, nas mudanças da
educação. Uma referência de avaliação submete-se ao serviço da configuração de um
determinado modelo de educação. Por conseguinte, o autor revela que um modelo de
educação adquire as mesmas dimensões de uma determinada concepção de sociedade e de um
Estado que constrói os instrumentos adequados de acordo com a configuração geral almejada.
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Desse modo, são elaborados instrumentos segundo a imposição de seus interesses e das
mudanças de formas e conteúdos sociais, mesmo que critérios inovadores e diferentes ainda
reproduzam fundamentos conservadores e reguladores.
Ao reportarem à dimensão sociológica para interpretar o papel social da avaliação
educacional no Brasil, Ferreira e Tenório (2010) consideram que, convencionalmente, o
debate acerca da avaliação tende a concentrar-se em aspectos do desempenho do aluno. Sem
dúvidas, tal exposição revela a histórica preocupação com a melhoria da aprendizagem ou do
contexto organizacional da escola. Em contrapartida, segundo os autores, a evidência da
referida preocupação demonstra a inter-relação entre as diferentes referências de avaliação
utilizados nas escolas e as estratégias de controle social e legitimação política.
Na literatura educacional, a avaliação das escolas costuma ser considerada como
uma atividade que confere valor de modo restrito e estático. Segundo Soares (2012), em
termos práticos, a avaliação pressupõe uma processo que visa identificação de mudanças em
suas estruturas, de modo a obter resultados escolares equiparados às expectativas dos
membros da comunidade escolar. Nessa perspectiva, a avaliação da escola pretende identificar
alterações políticas, práticas e recursos essenciais para que os indicadores obtenham os
valores ideais. Compreende-se, portanto, que inexiste a melhoria das escolas, mas de cada
escola. Ou seja, mesmo que regras gerais de melhoria tenham sua relevância, elas não
recolocam a reflexão do âmbito escolar.
No caso histórico do Brasil, a motivação ou a percepção da necessidade da
implantação de sistema de avaliação é balizada por uma ação externa como, por exemplo, a
divulgação de uma medida de desempenho dos alunos. Para Soares (2012), os resultados
negativos expostos nessa condição, revelam que problemas que precisam ser notificados
sejam em estruturas ou processos, enquanto resultados positivos revelam que metas mais
abrangentes e desafiadoras merecem ser alcançadas.
Desse modo, a criação do IDEB alterou substancialmente o contexto das escolas
públicas brasileiras, uma vez que expõe quais são as escolas públicas que exigem a melhoria
do desempenho dos seus alunos. Ressalta-se que a mera produção de indicadores não
caracteriza uma avaliação, uma vez que os mesmos podem se reproduzidos mecanicamente
para atender às demandas e pressões externas.

O IDEB tem sido uma das mais utilizadas ferramentas da União na coordenação
nacional da educação básica, uma vez que lhe permite:

98

Articular ferramentas de medida, avaliação e informação de que dispunha desde os
anos 1990, canalizando-as para as funções de indução e regulação da política de
melhoria da qualidade do ensino no País;
Mapear a situação das redes e unidades escolares, identificando os seus patamares
no ano de 2005, com base nos quais pode projetar avanços mínimos que traduziu em
metas bienais a serem alcançadas até 2021;
Fixar parâmetro médio nacional da qualidade de ensino, nos indicadores
priorizados, expresso na média 6,0 que, referida no Programa de Avaliação
Internacional Comparada (Pisa), estreita conexões da política educacional interna
com "guiões" internacionais;
Precisar compromissos de melhoria a serem atendidos pelos entes subnacionais,
estabelecendo em que melhorar, quanto (ao menos), em que ritmo (mínimo), em que
prazo (máximo). (FREITAS; OVANDO, 2015)

As abordagens de Ferreira e Tenório (2010) salientam que os referenciais de
análise do processo de implementação da avaliação de políticas educacionais no Brasil
consideram aspectos referentes ao ambiente político no qual os programas se desenvolvem; as
forças políticas que se contrapõem ou fazem alianças para apoiar ou resistir ao programa; o
ideário econômico-financeiro que preside a determinação sobre a alocação dos gastos
públicos; as concepções acerca da maior ou da menor necessidade de democratização do
Estado e, também, a percepção acerca dos princípios de eficiência, efetividade e eficácia das
ações governamentais na área social.
Ademais, os autores em questão destacam que a própria avaliação do desempenho
dos alunos adquiriu diferentes concepções no decorrer do tempo. Trata-se de variações que
revelam desde um modelo restritivo associado ao trabalho como resposta ao processo de
ensino e que, por conseguinte, funciona como verificação das aprendizagens, a um outro
ampliado em que se convenciona a avaliação do desempenho escolar do aluno como indicador
de qualidade da educação pública. Reforça-se que, no Brasil, essas condições são eminentes a
partir de meados dos anos 1990 mediante o contexto social fundamentado pelo processo de
globalização que se empenhou em construir rankings de resultados. Para os autores, tal fato
reafirma o elo entre a construção de padrões de avaliação ao contexto das estruturas
econômicas e políticas vigentes.
Ao considerar o histórico de processos avaliativos e da respectiva solução dos
problemas resultantes encontrados na educação, há uma série de vertentes explorada pela
literatura. Conforme Soares (2012), a primeira que é denominada como “pesquisa dos fatores
associados” e que consiste em um processo avaliativo desencadeado por uma associação,
mediante técnicas estatísticas de regressão linear. A utilidade de pesquisas de tal porte é
reconhecer a influência de determinados fatores escolares ou não escolares, mas o autor
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salienta que os mesmos são insuficientes para apontar, mecanicamente, intervenções
escolares.
Há outra vertente que se fundamenta pela padronização de processos ao
reproduzir a ideia de que a escola refere-se a uma “indústria de serviço”. O autor
supramencionado expõe que embora a padronização tenha utilidade específica em
determinados contextos no âmbito escolar, tais como o funcionamento da limpeza, da
secretaria ou da manutenção, tal procedimento não colabora para a compreensão do principal
processo que é o de ensino/aprendizagem. Ressalta-se que a complexidade das interações que
envolvem diferenças entre os indivíduos, tais como suas preferências, seus desejos e suas
próprias histórias, não coaduna com aspectos de padronizações impostos.
Outra concepção comumente propagada no Brasil que despreza a utilidade da
avaliação externa das escolas, uma vez que as condições expostas para sua melhoria já sejam
exploradas.

Para alcançar melhores resultados de aprendizagem, considera-se, então, a

melhoria da formação dos professores e, concomitantemente, o aumento dos seus salários. De
acordo com o autor, a ideia de que o professor devidamente capacitado, satisfeito e dedicado,
seria suficiente para promover, sozinho, o aprendizado dos seus respectivos alunos.
Pondera-se que a emergência da aplicação de métodos que privilegiem uma
avaliação diferenciada, não é uma retórica recente. A mudança das práticas pedagógicas exige
algo além do que apenas reproduzir tendências exportadas e bem sucedidas e inadequadas à
realidade. Reforça-se também que não é uma alteração adquirida em curto prazo, em função
da quantidade de atores envolvidos e dos agregados de interesses e de valores que permeiam a
vida social que, por conseguinte, envolvem princípios éticos, morais e políticos. Perrenoud
(1999) afirma que não “basta mudar a avaliação para que o resto se transforme como por
milagre. A mudança das práticas pedagógicas se choca com outros obstáculos.”
A proposta de uma avaliação por intermédio de uma visão libertadora em
oposição à visão liberal requer, essencialmente, conforme Hoffmann (2005): ação coletiva e
consensual; concepção investigativa, reflexiva; proposição de conscientização das
desigualdades sociais e culturais; postura cooperativa entre os elementos da ação educativa;
privilégio à compreensão e consciência crítica. Referem-se, portanto, adoção de instrumentos
diversificados e adaptáveis à pluralidade de contextos e que preconizem a reflexão, a
racionalidade, a compreensão e a criticidade como condicionantes da construção do
conhecimento.
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Durante várias décadas, reproduziram-se, incessantemente, procedimentos em que
coube ao aluno o mero ato impositivo de fazer ou repetir tarefas que visavam memorizar e
reproduzir, de modo mecânico, um amontoado de conteúdos compartimentados e
armazenados para apenas acumular informações. No entanto, constatam-se iniciativas que
propõem uma avaliação mediadora e formativa diante da percepção de que “ensinar e
aprender” são atos dinâmicos, indissolúveis e contínuos que compactuam com o
desenvolvimento das autonomias individuais e das ações coletivas que envolvem a complexa
teia de elementos sociais, psíquicos, afetivos, cognitivos e intelectuais.
Busca-se, portanto, determinada coerência perante um sistema de avaliação que
considere a relação mútua existente entre os aspectos qualitativos e quantitativos, a natureza
da relação pedagógica e os objetivos propostos. Conforme sugere De Sordi (2002), os novos
tempos exigem instrumentos avaliativos que enfoquem um aluno detentor de diferentes
competências e de uma amplitude de saberes diante de uma sociedade complexa e global.
Ademais, reverencia-se a adoção de procedimentos práticos que permitam ao aluno ampliar o
seu campo de questionamento, as suas ações e decisões diante de situações singulares e
também divergentes com vistas à melhoria da qualidade da formação. Desse modo, integrar
conteúdos, articular diferentes perspectivas de análise, instigar a dúvida, desenvolver o
espírito de investigação, são precondições para que se estabeleçam novos rumos para
valorizar a aprendizagem como um ato de ampliação da autonomia e, também, a avaliação da
aprendizagem como oportunidade de inovação.
É essencial retomar o princípio de que a avaliação não é um fato isolado, mas
decorre de uma prática pedagógica coerente e organizada, articulada ao perfil do profissional
que se quer formar. Segundo Hoffmann (2005) não é necessário, obrigatoriamente, uma
revolução de métodos e técnicas, mas uma compreensão diferenciada do seu significado, uma
consciência crítica das ações dos envolvidos e para tendo em vista posteriores intervenções
para o alcance da qualidade da educação.

3.4.2 A criação do IDEB e seus critérios de avaliação
No Brasil, desde o início dos anos 1980, os princípios economicista e tecnicista,
no tratamento da questão da avaliação educacional, ao lado do questionamento acadêmico e
social da qualidade do ensino e da reivindicação de descentralização, estimularam a
introdução das experiências praticadas pelo Estado de processos de avaliação em larga escala.
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Ao final da década, incitaram a implantação de um sistema nacional de avaliação, tendo em
vista a modernização do setor educacional. Nesse período, a autonomia dos estabelecimentos
de Ensino Básico no Brasil, apesar de presente num discurso mais utópico do que concreto,
funcionou como justificativa para a avaliação e para a responsabilização dos profissionais da
escola. Além disso, simbolicamente, articulou-se uma nova representação acerca do papel do
Estado, que se distanciava, gradativamente, das funções de bem-estar social39 e das
obrigações como provedor e fornecedor de bens e serviços educativos de outrora.
É crescente e usual a disponibilidade de indicadores aplicados em diferentes
segmentos, tendo em vista análises comparativas da evolução dos mesmos em uma sociedade.
De um modo geral, a reflexão dos comportamentos expressos em indicadores dimensiona a
magnitude de um fenômeno e possibilita conhecer as suas oscilações no decorrer da história.
Desse modo, ao considerar a temporalidade e a relação entre diferentes elementos, torna-se
possível observar semelhanças e diferenças diante de processos de estabilização, de
convergência ou não, tendo em vista o tratamento de informações para o monitoramento, a
tomada de decisões e a avaliação.
Os Indicadores da Qualidade na Educação, no país, são fundamentados pelo PNE
que é o alicerce para direcionar ações específicas no setor em questão, mediante o
estabelecimento legal de diretrizes, metas e prioridades. É válido ressaltar que, dentre as
diretrizes, destacam-se a universalização do ensino em todo o Brasil e a criação de incentivo
para que todos os alunos concluam a Educação Básica. Os referidos indicadores baseiam-se
numa visão ampla das concepções da qualidade educativa; por isso, abrangem dimensões
específicas, tais como ambiente educativo; prática pedagógica e avaliação; ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita; gestão escolar democrática; formação e condições de
trabalho dos profissionais da escola; ambiente físico escolar; acesso e permanência dos alunos
na escola.
Uma das formas de obtenção dos indicadores educacionais é por meio de
variáveis fornecidas pelo Censo Escolar, pelo Censo Demográfico ou por levantamentos
anuais das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADS). O Censo Escolar é um
levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional realizado anualmente e
39

Estado de bem-estar social é compreendido, numa perspectiva abrangente, como aquele Estado resultante da
ampliação da democracia no mundo capitalista ocidental, decorrente, por sua vez, do Estado liberal reformista.
Trata-se de um modelo de Estado que procura a sua legitimação por intermédio de políticas públicas capazes de
melhorar a situação da classe trabalhadora.
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coordenado pelo INEP. É executado com a colaboração das secretarias estaduais e municipais
de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas. Trata-se de um
questionário a ser respondido pelos estabelecimentos de ensino e que abrange informações
acerca do seu universo em geral, a saber40:
A- Escolas: infraestrutura disponível (local de funcionamento, salas, tipo de
abastecimento de água e de energia elétrica, destinação do lixo, esgoto sanitário);
dependências existentes (diretoria, secretaria, cozinha, tipo de sanitário, laboratórios,
acessibilidade, quadra de esporte, parque infantil); equipamentos (computadores, acesso à
Internet, aparelhos de TV, DVD, antena parabólica); etapas e modalidades de escolarização
oferecidas; organização do Ensino Fundamental; localização; dependência administrativa;
mantenedora e tipo de escola privada; escolas privadas conveniadas com o poder público;
dentre outras.
B- Alunos: sexo, cor/raça, idade, etapa e modalidade de ensino frequentada,
nacionalidade, local de nascimento, turma frequentada, utilização de transporte escolar, tipo
de deficiência, dentre outras.
C- Docentes: sexo, cor/raça, idade, escolaridade (formação: nível e curso,
instituição formadora), etapa e modalidade de ensino de exercício, turma de exercício,
disciplinas ministradas, nacionalidade, função que exerce, dentre outras.
D- Turmas: tipo de turma (escolarização, atividade complementar, classe
hospitalar, unidade de internação, unidade prisional, atendimento educacional especializado AEE), horários de início e de término, modalidade, etapa, disciplinas, dentre outras.
Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, enquanto as
médias de desempenho utilizadas são as do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica - SAEB. Criado em 1988 e implantado no país a partir de 1990, o SAEB, é o
instrumento responsável por conceder informações referentes à qualidade da Educação Básica
para os gestores públicos, tendo em vista conduzir a elaboração das políticas públicas
educacionais no Brasil. As avaliações compostas pelo SAEB são bianuais e consideram
conhecimentos específicos acerca de Língua Portuguesa e de Matemática. São aplicados
questionários socioeconômicos aos alunos das turmas participantes, aos professores e
diretores. Consideram-se, também, outros questionários destinados ao levantamento de dados
alusivos à estrutura física e material das escolas envolvidas.

40

Disponível em: http://inep.gov.br/web/educacenso/situacao-do-aluno
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O SAEB é composto por duas avaliações complementares. A primeira é
denominada Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), determinada em 2005, por
meio da Portaria Ministerial n. 931 de 31 de março. É adotada mediante testes por
amostragem e abrange estudantes das redes públicas e privadas do país, localizadas na área
rural e urbana, matriculados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e também no 3º ano do
Ensino Médio. Os resultados são apresentados para cada Unidade da Federação, região e para
o Brasil de forma geral. Pondera-se que não fazem parte dessa população amostral os alunos
que frequentam salas multisseriadas, classes de aceleração e classes de educação de jovens e
adultos.
A segunda é censitária e refere-se à Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(ANRESC). É destinada aos alunos de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental público, nas redes
estaduais, municipais e federais, de área urbana e em escolas que tenham, no mínimo, 30
alunos matriculados em cada série avaliada. Nesse estrato, a avaliação é denominada como
Prova Brasil41, e é um instrumento que fornece um diagnóstico detalhado do ensino público
brasileiro, pois oferece resultados por escola, município, Unidade da Federação e país, os
quais também são utilizados para o cálculo do IDEB. Entende-se, portanto, que o SAEB
avalia por amostragem, enquanto a Prova Brasil envolve uma avaliação censitária.
Há ainda outra avaliação que foi aderida ao SAEB, denominada como Avaliação
Nacional da Alfabetização (ANA), que também possui caráter censitário e abrange os alunos
do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. O objetivo geral da ANA é avaliar os
níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, alfabetização Matemática e
condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas
Destaca-se que o IDEB é calculado a partir da taxa de rendimento escolar
(aprovação) e das médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP. O
IDEB foi criado em 2007, em uma escala de zero a dez, e estrutura-se diante de dois conceitos
primordiais para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes
em Língua Portuguesa e Matemática. De acordo com Castro (2000), indicadores educacionais
como o IDEB são apontados como mecanismos que possibilitam o monitoramento do sistema
de ensino do país mediante diagnóstico e norteamento de ações políticas que busquem
41

A Prova Brasil é considerada como instrumento de diagnóstico em larga escala. Foi criada pelo MEC/INEP
em 2005, com o intuito de avaliar o desempenho dos estudantes especificamente nas áreas de Língua Portuguesa,
com foco na leitura, e em Matemática tendo em vista a resolução de problemas. Também, são aplicados
questionários socioeconômicos em que os estudantes fornecem informações acerca de aspectos do contexto em
que estão inseridos que podem estar associados ao desempenho.
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alternativas para a melhoria do sistema educacional tendo em vista detectar escolas e/ou redes
de ensino cujos alunos apresentem baixa performance em termos de rendimento e proficiência
e, também, monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou
redes de ensino. A forma geral42 do IDEB é dada por:

IDEBji = Nji Pji
Considera-se que “i” equivale ao ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo
Escolar e que “Nji” refere-se à média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática,
padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade “j”, obtida em determinada
edição do exame realizado ao final da etapa de ensino. Já “Pji” refere-se ao indicador de
rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade “j”.
Salienta-se, ainda, que é necessário verificar o número de anos que, em média, os alunos
requerem para concluir uma série. Uma vez que esse fluxo é realizado de modo adequado, o
IDEB equivale ao valor da nota e tende a manter-se estável ou aumentar. Todavia, quando o
fluxo é obstruído por repetência, evasão ou abandono, o índice tende a diminuir, fato que
compromete a nota final.
Ressalta-se que IDEB é considerado pelo governo federal como indicador para
averiguar o cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso Todos pela
Educação, eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, que
trata da educação básica43. A determinação das metas para o IDEB fundamenta-se na
perspectiva de que o Brasil alcance a média 6,0 em 2021, período utilizado como referencial
simbólico do bicentenário da Independência em 2022.
Considerando-se o ano de 2005 como referência, foram elaboradas metas de
desempenho para um horizonte de 15 anos embasadas no nível 3 da escala do Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)44. A meta nacional envolve o cálculo dos
42

Tal fórmula e suas respectivas descrições estão expostas em conteúdo de Nota Técnica oferecida pela
Plataforma QEdu, do INEP, disponível em: https://goo.gl/NbdyBX
43
Refere-se ao Decreto Nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito
Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência
técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da Educação Básica. (BRASIL,
2007)
44
O PISA é o instrumento avaliativo promovido pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e refere-se a uma avaliação internacional que visa ao aperfeiçoamento das reformas
educacionais em curso nos países participantes. Busca analisar em que medida os alunos concluem a etapa
obrigatória de escolarização possuindo os conhecimentos e as habilidades para desempenharem diferentes papéis
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resultados apresentados pelo IDEB para todas dependências administrativas e escolas. Dessa
forma, as metas intermediárias do IDEB foram determinadas em 200745 nos âmbitos nacional,
estadual, municipal e para cada escola, a cada dois anos. Considera-se, portanto, que para
alcançar as metas propostas pelo IDEB, requere-se que escolas e sistemas de ensino
regularizem o fluxo escolar, ou seja, quanto menores a reprovação e o abandono de alunos,
melhor a nota do índice. Outra exigência para aumentar o valor da nota é a melhoria do
desempenho dos alunos nas avaliações externas.
Reafirma-se que o conjunto de variáveis acerca dos indicadores educacionais no
Brasil é abrangente e complexo, e requer uma interpretação minuciosa da realidade, capaz de
subsidiar a elaboração sistemática de análises, diagnósticos e planejamento do sistema
educacional. Nessa perspectiva, salienta-se que a tendência atual é delinear, definir e
monitorar as políticas públicas educacionais pela divulgação mais ampla de informações
produzidas pelo sistema de avaliação externa, em larga escala, centralizada e com foco no
rendimento do aluno e no desempenho dos sistemas de ensino. No entanto, pondera-se que

[...] as políticas de avaliação mediante testes padronizados como o Saeb,
constituindo indicadores de sucesso/fracasso escolar, se, por um lado, aferem
competências e habilidades requeridas para um ensino de qualidade, por outro não
possuem efetividade, visto que pouca ou nenhuma medida política ou administrativa
é tomada a partir dos seus resultados, ou seja, não possuem validade consequencial.
Dessa forma, os testes padronizados são instrumentos necessários, mas insuficientes
para a melhoria da qualidade de ensino. Ademais, há questões de ordem
metodológica que dificultam a análise dos impactos que os insumos educacionais, o
contexto socioeconômico e cultural e as práticas escolares têm sobre a aprendizagem
dos alunos. (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2005, p. 18).

Na concepção de Souza (2010), a classificação dos indicadores sociais pode ser
dividida em dois grandes grupos: aqueles que descrevem a situação educacional da população
como um todo e aqueles que tomam como referência apenas os que estão estudando. Na
primeira condição, enquadram-se os indicadores voltados para as taxas de analfabetismo e de
escolarização. Desse modo, busca-se identificar a extensão do analfabetismo em determinada
na sociedade, consubstanciados na capacidade de análise, no raciocínio e na comunicação de ideias. O teste
abrange as áreas de leitura, matemática e ciências, e pretende obter informações sobre o desempenho e as
condições de aprendizagem dos estudantes, bem como identificar a preparação dos alunos para a aprendizagem
como um processo contínuo.
45
A definição de uma meta nacional para o Ideb em 6,0 significa dizer que o país deve atingir em 2021,
considerando os anos iniciais do ensino fundamental, o nível de qualidade educacional, em termos de
proficiência e rendimento (taxa de aprovação), da média dos países desenvolvidos (média dos países membros
da OCDE) observada atualmente. Essa comparação internacional foi possível devido a uma técnica de
compatibilização entre a distribuição das proficiências observadas no PISA e no SAEB. (FERNANDES, s/d)
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faixa etária da população ou o acesso a determinado nível educacional, mediante a
proporcionalidade entre as matrículas e a população na faixa etária correspondente. Também
pertencem a esse grupo os indicadores relativos à escolaridade média da população e o
percentual da população que alcançou relativo nível educacional.
Quanto à segunda classificação, englobam-se os indicadores que possuem
variáveis alusivas ao Censo Escolar. Especificamente, consideram-se quatro aspectos do
processo escolar: transição ou fluxo, atraso, conclusão e produtividade. Nesse contexto, há
que se considerar como taxas de transição ou de fluxo aquelas que totalizam 100% ao
esgotarem as alternativas possíveis, salvo quando há transferências. São dados que expressam
as taxas de promoção, de repetência e de evasão, e representam as taxas de transição entre
séries, como também as taxas entre níveis educacionais. São parâmetros referentes ao
percentual dos concluintes do Ensino Fundamental que ingressam no Ensino Médio,
ponderando-se que a adesão ao Ensino Médio pode incluir, ainda, aqueles que não estavam na
escola, os quais terminaram o Ensino Fundamental em anos anteriores.

O processo educacional consiste de transições ao final do ano, ou seja, o aluno pode
ser aprovado ou reprovado. Em qualquer caso, pode ou não continuar na escola. Os
aprovados e que continuam são promovidos à série seguinte; os reprovados e que
continuam tornam-se repetentes e todos que abandonam são evadidos. [...] os
abandonos podem ocorrer durante o ano; nestes casos, frequentemente, representam
uma forma de repetência, quando os alunos voltam à escola no ano seguinte.
(SOUZA, 2010. p.11).

No que tange à taxa de conclusão, privilegia-se o percentual dos que ingressam
em um nível educacional em um dado ano, tornando-se concluintes. Conforme a concepção
do autor em questão, pode se referir aos que terminam um nível educacional no período
correto, como, por exemplo, oito anos no Ensino Fundamental, ou também aos que terminam
em mais tempo, devido às repetências.
Os indicadores de processo ou de produtividade vinculam-se à descrição da
eficiência interna do sistema educacional. Nesse sentido, é necessário medir a eficiência por
intermédio da relação entre os concluintes e o esforço para alcançar tal meta, representado
pelas matrículas realizadas. Demonstra-se que:

Idealmente, para cada concluinte do ensino fundamental são necessárias oito
matrículas, referentes às oito séries completadas. Este número aumenta em função
das repetências. Além disso, com frequência, a repetência gera a evasão, ao
desanimar os repetentes, especialmente aqueles com múltiplas repetências. A evasão
diminui o número de concluintes. Nestes casos, a eficiência do processo diminui ao
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aumentar sensivelmente o número médio de matrículas por concluinte, conhecido
como taxa de produtividade. (SOUZA, 2010. p.12).

Há, ainda, outro indicador de processo responsável por estimar o tempo médio de
permanência na escola daqueles que concluíram um nível educacional. Para o autor, presumese que, quanto maior este tempo, registra-se uma maior ineficiência. Também se utiliza como
critério a comparação da média dos anos de estudo com a média de escolaridade, sendo, a
diferença, a permanência na escola decorrente da repetência.
Constata-se, portanto, que a política de avaliação da educação brasileira tende a
ser conduzida diretamente à política educacional, como também à organização e à gestão da
educação nacional, especialmente quando é aplicada como instrumento de análise para
delinear ações políticas.
Salienta-se que ao privilegiar medidas de rendimento, de resultados relacionados a
certo momento do período escolar e desvinculados do contexto dos alunos ao adentrarem na
escola, tende-se a desconsiderar a aprendizagem como elemento fundamental. Tratam-se de
processos avaliativos de perfis longitudinais, que reforçam ou não o contínuo processo de
aprendizagem, uma vez que os alunos aprendem a partir do momento que ingressam na escola
ou em uma classe em particular.
Considera-se que alguns dados podem demonstrar certo grau de fragilidade, que
por conseguinte, não pode ser imputado somente a quem elaborou as avaliações, a seus
respectivos relatórios ou a quem encaminhou os resultados para a divulgação, mas a alguns
gestores da política educacional que ainda não conduzem de forma adequada e eficaz as
informações requeridas e disponibilizadas. O fato em questão pode expressar a inadequação
de uma política de formação de professores e gestores para o uso dessas informações.
Contudo, uma vez que o resultado da avaliação apresenta-se como evidência
daquilo que não foi construído e aprendido, pode configurar-se como um dado que merece ser
privilegiado para análise, pesquisa e gestão, e também pode revelar os aspectos que
delimitaram o processo de aprendizagem de determinados conteúdos. Destaca-se que o
direcionamento da política educacional nacional vinculada às avaliações a partir da
divulgação dos resultados pode funcionar como parâmetro para que os gestores das diversas
redes e sistemas investiguem e comparem com maior profundidade os seus sistemas e escolas.
Atenta-se que o PDE, estruturado em março de 2007, revela, inicialmente, uma
vinculação entre os repasses dos recursos federais para a educação e o IDEB, de duas formas
distintas. A primeira relaciona-se à compensação de possíveis problemas históricos que,
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porventura, contribuíram para os resultados negativos do referido índice. Mediante uma
política de diferenciação de caráter positivo, em um primeiro momento, o PDE disponibiliza
um investimento específico aos 1.000 municípios que apresentaram os piores resultados no
IDEB de 2005. Quanto à segunda, é remetida aos municípios e às escolas que atingiram as
metas previstas e que recebem repasses de recursos diretamente em suas próprias contas, por
meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Nesse sentido, uma política de incentivo financeiro aos municípios e às escolas
que atingem as metas previstas pelo IDEB nem sempre garantirá o propósito de solucionar o
problema para atingir a qualidade da educação. Há a possibilidade de gerar uma espécie de
círculo vicioso em determinadas escolas, no qual a concepção da qualidade pode revelar
traços de exclusão dos alunos com dificuldades na data da aplicação da prova, o que acaba por
distorcer a visão real do quadro situacional da educação, seja ela da escola, do município ou
mesmo do país.
Pondera-se que indicadores de qualidade da educação devem transparecer
características que superem o âmbito escolar e a universalização do Ensino Fundamental.
Conforme já foi frisado, a garantia à educação requer um conjunto de aspectos interrelacionados que ultrapasse o acesso e a permanência na escola e que privilegie ações
verdadeiramente pactuadas com o exercício da cidadania. Há que se pensar em priorizar a
qualidade, mas também na formação do indivíduo de modo integral, completa e eficaz.
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4 EVOLUÇÃO DO IDEB NO BRASIL, EM MINAS GERAIS E MONTES CLAROS

Neste capítulo, a abordagem quantitativa fez-se necessária tendo em vista ampliar
os argumentos mediante interpretação de resultados. Desse modo, complementa-se o trabalho
diante da associação entre aspectos qualitativos e quantitativos.
O estudo, nesse momento, concentra-se em aspectos quantitativos ao averiguar os
resultados e as projeções do IDEB nos anos em que foram apresentados desde o seu início, em
2005, até 2013. Para tanto, recorreu-se à coleta, à organização e à interpretação de registros
numéricos do banco de dados do IDEB disponibilizado pelo INEP.
Trata-se de comparar e demonstrar se houve ou não evolução em relação ao índice
apresentado e às metas exigidas mediante os parâmetros técnicos e estatísticos do INEP.
Considera-se, portanto, os índices alusivos ao Brasil, Minas Gerais e Montes Claros por meio
de diferentes referências de dependências administrativas - estadual, municipal e privado - e
níveis de ensino- anos iniciais e finais do ensino fundamental e, também, ensino médio.
Tendo em vista ampliar a análise quantitativa, correlaciona-se os valores do IDEB
entre o Brasil e Minas Gerais; Brasil e Montes Claros e, também, Minas Gerais e Montes
Claros. Ressalta-se que para tanto, estabeleceu-se a variável rede pública e anos iniciais e
finais do ensino fundamental, uma vez que o levantamento de dados pertinente à avaliação do
município de Montes Claros no que tange à rede privada e ao Ensino Médio não é
contemplado pela amostragem do INEP.
Salientam-se os possíveis aspectos sociopolíticos que comprometem a
formação dos indicadores educacionais e seus respectivos reflexos demonstrados pelos
valores do IDEB. Desse modo, expõem-se elementos que provavelmente afetaram os
valores insatisfatórios demonstrados em 2013 e nos anos finais do Ensino Fundamental e
Ensino Médio, período em que o Brasil e algumas dependências administrativas de Minas
Gerais e de Montes Claros não alcançaram as metas exigidas pelo INEP.
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4.1 Descrições acerca dos resultados e metas do IDEB do Brasil, Minas Gerais e
Montes Claros
4.1.1 IDEB no Brasil
Cabe destacar que em 2013, conforme o banco de dados do Censo Escolar
fornecido pelo INEP, o Brasil registrou 151.884 escolas públicas, urbanas e rurais, sendo que
81.665 concentram-se no perímetro urbano e 70.219 no rural. Ao analisar o IDEB nos anos
iniciais do ensino fundamental, no Brasil, percebe-se que os melhores resultados concentramse na rede privada de ensino, apesar de que no ano de 2013 a mesma foi a única dependência
administrativa que não atingiu a projeção estipulada pelo INEP diante da diferença de 0,1.
Salienta-se que tal fato não alterou o resultado total previsto pelo INEP em torno da meta
prevista. Verifica-se, ainda, que em 2007, 2009 e 2011 todas as metas foram alcançadas ou
ultrapassadas, conforme descrição da Tabela 6.

Tabela 6- Resultados e projeções do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental de
2005 - 2013 por dependência administrativa no Brasil
Resultados / Ano

Dependência
Administrativa

Metas/ Ano

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013

Estadual

3.9

4.3

4.9

5.1

5.4

-

4.0

4.3

4.7

5.0

Municipal

3.4

4.0

4.4

4.7

4.9

-

3.5

3.8

4.2

4.5

Privada

5.0

6.0

6.4

6.5

6.7

-

6.0

6.3

6.6

6.8

Pública*

3.6

4.0

4.4

4.7

4.9

-

3.6

4.0

4.4

4.7

Total

3.8

4.2

4.6

5.0

5.2

-

3.9

4.2

4.6

4.9

*Aglutina os valores referentes às escolas municipais e estaduais.
Fonte: Elaborada a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

Na Tabela 7, constata-se que os resultados alusivos ao Brasil, nos anos finais do
ensino fundamental, em 2013, foram negativos em todas as dependências administrativas,
sendo que o pior desempenho foi apresentado pela rede privada com um saldo de 0.6 abaixo
do estimado. Ressalta-se que a situação repetiu-se na referida dependência administrativa nos
dois anos anteriores, 2011 e 2009. Desse modo, por três anos consecutivos, a rede privada de
ensino apresentou resultados insatisfatórios em relação às metas estabelecidas.
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Tabela 7- Resultados e projeções do IDEB nos anos finais do ensino fundamental de
2005 - 2013 por dependência administrativa no Brasil
Resultados / Ano

Dependência
Administrativa

Metas/ Ano

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013

Estadual

3.3

3.6

3.8

3.9

4.0

-

3.3

3.5

3.8

4.2

Municipal

3.1

3.4

3.6

3.8

3.8

-

3.1

3.3

3.5

3.9

Privada

5.8

5.8

5.9

6.0

5.9

-

5.8

6.0

6.2

6.5

Pública*

3.2

3.5

3.7

3.9

4.0

-

3.3

3.4

3.7

4.1

Total

3.5

3.8

4.0

4.1

4.2

-

3.5

3.7

3.9

4.4

*Aglutina os valores referentes às escolas municipais e estaduais.
Fonte: Elaborada a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

Quanto ao ensino médio, repete-se a situação descrita nos anos finais do ensino
fundamental em que nenhuma dependência administrativa atingiu o índice almejado no ano
de 2013. Também, a rede privada apresentou resultados abaixo dos previstos por três anos
consecutivos. Tais considerações podem ser conferidas na Tabela 8.
Tabela 8- Resultados e projeções do IDEB nos anos finais do ensino médio de 2005 2013 por dependência administrativa no Brasil
Resultados / Ano

Dependência
Administrativa

Metas/ Ano

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013

Estadual

3.0

3.2

3.4

3.4

3.4

-

3.1

3.2

3.3

3.6

Privada

5.6

5.6

5.6

5.7

5.4

-

5.6

5.7

5.8

6.0

Pública*

3.1

3.2

3.4

3.4

3.4

-

3.1

3.2

3.4

3.6

Total

3.4

3.5

3.6

3.7

3.7

-

3.4

3.5

3.7

3.9

*Aglutina os valores referentes às escolas municipais e estaduais.
Fonte: Elaborada a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

4.1.2 IDEB em Minas Gerais
No que concerne especificamente a Minas Gerais, o banco de dados do Censo
Escolar fornecido pelo INEP registrou, em 2013, 12.848 escolas. No período em questão,

112

computou-se 8.418 escolas urbanas e 4.430 rurais. Quanto ao IDEB de Minas Gerais,
considera-se que as dependências administrativas apresentaram desempenho significativo nos
anos iniciais do ensino fundamental. Contudo, os índices de 2009 e 2011 da rede privada
estiveram aquém das metas expostas. De modo geral, verifica-se que as demais dependências
administrativas demonstraram ultrapassar os índices esperados em todos os anos. O índice
total do estado em 2007 ficou comprometido diante do resultado atingido pela rede privada de
ensino, segundo apontam os dados da Tabela 9.

Tabela 9- Resultados e projeções do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental de
2005 - 2013 por dependência administrativa em Minas Gerais
Resultados / Ano

Dependência
Administrativa

Metas/ Ano

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013

Estadual

4.9

4.9

5.8

6.0

6.2

-

5.0

5.3

5.7

5.9

Privada

6.9

6.7

7.1

7.4

7.6

-

7.0

7.2

7.4

7.6

Pública*

4.6

4.6

5.5

5.8

5.9

-

4.6

4.9

5.3

5.6

Total

4.7

4.7

5.6

5.9

6.1

-

4.8

5.1

5.5

5.7

*Aglutina os valores referentes às escolas municipais e estaduais
Fonte: Elaborada a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

Tabela10- Resultados e projeções do IDEB nos anos finais do ensino fundamental de
2005 - 2013 por dependência administrativa em Minas Gerais
Resultados / Ano

Dependência
Administrativa

Metas/ Ano

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013

Estadual

3.6

3.7

4.1

4.4

4.7

-

3.6

3.8

4.0

4.4

Privada

6.4

6.4

6.7

6.5

6.3

-

6.5

6.6

6.8

7.0

Pública

3.6

4.0

4.3

4.6

4.8

-

3.6

3.7

4.0

4.4

Total

3.8

4.0

4.3

4.6

4.8

-

3.8

3.9

4.2

4.6

Fonte: Elaborada a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

Os resultados e projeções do IDEB nos anos finais do ensino fundamental
indicados na Tabela 10 demonstram, novamente, o baixo rendimento da rede privada nos anos
de 2007 e 2009, sendo que nos anos de 2011 e 2013 os índices foram exatamente aqueles
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estabelecidos de acordo com os parâmetros requeridos. Destaca-se que na rede estadual, em
todos os anos, os valores das metas foram ultrapassados.

Tabela 11- Resultados e projeções do IDEB no ensino médio de 2005 - 2013 por
dependência administrativa em Minas Gerais
Resultados / Ano

Dependência
Administrativa

Metas/ Ano

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013

Estadual

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

-

3.5

3.6

3.7

4.0

Privada

6.2

5.7

6.1

6.1

5.8

-

6.2

6.3

6.4

6.6

Total

3.8

3.8

3.9

3.9

3.8

-

3.8

3.9

4.1

4.3

Fonte: Elaborada a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

Ao considerar os índices do ensino médio em Minas Gerais, é válido ressaltar que
este nível de ensino não é oferecido pela rede municipal e é de competência exclusiva da rede
estadual. Desse modo, a variável que engloba a rede pública (estadual e municipal) não pode
ser levada em consideração. Em 2009 e 2011, a rede privada expressou resultados abaixo dos
níveis estipulados. Destaca-se que em 2013, tanto a rede privada quanto a estadual, não
conseguiram atingir as projeções estipuladas de acordo com os registros da Tabela 11.
4.1.3 IDEB em Montes Claros
Torna-se necessário ponderar, a princípio, que a análise alusiva ao município de
Montes Claros no que tange à rede privada e ao Ensino Médio não está inserida nos bancos de
dados do INEP. Tal fato ocorre em função dos procedimentos metodológicos que adotam
amostragens conforme representatividade e proporcionalidade no contexto nacional. Trata-se
de amostragem aleatória com probabilidades proporcionais ao tamanho, medido segundo seu
número de turmas em cada série avaliada. Considera-se, portanto, critérios como a
distribuição geográfica e a estratificação pelo porte da escola.
Frisa-se, ainda, que há em Montes 28 escolas municipais, além de nove entidades
filantrópicas, por meio de convênios. São 12 escolas rurais-núcleo, 26 escolas rurais de
pequeno porte e 23 escolas urbanas que atendem alunos do ensino fundamental e médio.
Concentram-se ainda no referido município, 266 escolas estaduais em Montes Claros, sendo
que 234 estão localizadas na zona urbana e 32 na rural.
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Conforme a Tabela 12 verifica-se que os resultados referentes ao ano de 2007,
tanto na rede estadual quanto municipal, foram inferiores às expectativas. Todavia, os anos
seguintes apresentaram valores maiores do que aqueles determinados pelas metas. Salienta-se
as escolas da rede estadual demonstraram extrapolar as determinações das metas, uma vez que
em 2009 atingiu um percentual 0.8 acima do valor estimado; em 2011 foi de 0.4 e em 2013,
0.5.

Tabela 12- Resultados e projeções do IDEB observados nos anos iniciais do ensino
fundamental de 2005 - 2013 por dependência administrativa em Montes Claros
Resultados / Ano

Dependência
Administrativa

Metas/ Ano

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013

Estadual

4.8

4.8

6.0

6.0

6.3

-

4.9

5.2

5.6

5.8

Municipal

4.3

4.2

5.2

5.1

5.4

-

4.3

4.7

5.1

5.3

Pública

4.6

4.6

5.7

5.6

5.9

-

4.7

5.0

5.4

5.6

Fonte: Elaborada a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

Nos anos finais do ensino fundamental, a rede municipal não alcançou nenhuma
das projeções requeridas nos anos avaliados. Em contrapartida, a rede estadual superou os
propósitos em todo o período de análise, segundo as demonstrações da Tabela 13.

Tabela 13- Resultados e projeções do IDEB observados nos anos finais do ensino
fundamental de 2005 - 2013 por dependência administrativa em Montes Claros
Resultados / Ano

Dependência
Administrativa

Metas/ Ano

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013

Estadual

3.3

3.6

4.2

4.5

4.6

-

3.4

3.5

3.8

4.2

Municipal

3.9

3.6

3.7

4.1

4.3

-

3.9

4.1

4.3

4.7

Pública

3.5

3.7

4.0

4.4

4.5

-

3.5

3.7

4.0

4.4

Fonte: Elaborada a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.
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4.1.4 Comparação entre o IDEB no Brasil, em Minas Gerais e Montes Claros

Ao estabelecer correlações dos resultados do IDEB entre Brasil, Minas Gerais e
Montes Claros, foi necessário delimitar as variáveis da análise. Desse modo, observa-se que a
interpretação dos dados concentrou-se em apenas uma dependência administrativa, no caso, a
rede pública que por sua vez já engloba as escolas estaduais e municipais e, também, em
apenas dois níveis de ensino, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Tal
procedimento foi adotado em decorrência de dois aspectos. O primeiro em função da
amostragem que seleciona as escolas particulares no estado não contemplar o município de
Montes Claros e, diante da ausência de uma das dependências administrativas no universo da
análise em questão, a comparação dos dados seria afetada por critérios desiguais de escolha
das variáveis. O segundo em função da inexistência da oferta do Ensino Médio nas redes
municipais de ensino.

GRÁFICO 1- Resultados do IDEB de 2005 - 2013 na rede pública, anos iniciais e finais do ensino fundamental
/ Brasil, Minas Gerais e Montes Claros.
Fonte: Elaborado a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

Diante das considerações mencionadas e segundo os registros do Gráfico 1,
verifica-se que os melhores resultados apresentados concentram-se nos anos iniciais do ensino
fundamental. Neste nível de ensino, constata-se que Minas Gerais e Montes Claros revelam

116

índices superiores ao do Brasil e tendem ao rendimento progressivo a partir de 2007, com
exceção do ano de 2011 em que Montes Claros apresentou um déficit de 0,1 em relação ao
ano de 2009. Em 2005, primeiro ano de resultados do IDEB, o Brasil registrou o menor valor
ao considerar o nível de ensino mencionado. Em contrapartida, é válido mencionar que ao
apontar os resultados do primeiro e do último ano de resultados, o Brasil computa uma
evolução de 1,3 uma vez que em 2005 foi registrado 3.6 e em 2013, 4.9. Os argumentos
expostos podem ser corroborados na exposição do Gráfico 1.
Salienta-se que as projeções dos anos finais do ensino fundamental foram
determinadas com valores menores dos que as dos anos iniciais. Novamente, Minas Gerais e
Montes Claros apresentam resultados superiores aos do Brasil e, também, revelam
crescimento progressivo. Ao comparar os níveis de ensino em questão, constata-se que o
Brasil obteve o menor resultado em 2005 nos anos finais do ensino fundamental, apesar disso,
apresentou crescimento em relação ao último ano de divulgação do índice.
4.1.5 Comparação entre o IDEB no Brasil e Minas Gerais
Como afirmado anteriormente, ao remeter aos anos iniciais e finais do ensino
fundamental, o IDEB em Minas Gerais apresenta resultados maiores em relação ao geral do
Brasil. No que concerne especificamente aos anos iniciais do ensino fundamental, tanto o
Brasil quanto Minas Gerais indicam uma projeção evolutiva de 1,3 em relação ao primeiro e
último ano do período analisado.

Gráfico 2- Resultados do IDEB de 2005 - 2013 na rede pública, nos anos iniciais e finais do ensino
fundamental / Brasil e Minas Gerais
Fonte: Elaborado a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.
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Quanto aos anos finais, registra-se que o Brasil apresenta uma projeção evolutiva
de 1,2 em relação ao primeiro e último ano do período analisado, enquanto Minas Gerais
aponta uma elevação de 1,0. As exposições podem ser visualizadas no Gráfico 2.
É necessário pontuar que o melhor resultado apontado em todos os anos do
período em questão foi o de 5.9, em Minas Gerais nos anos iniciais do ensino fundamental e
em 2013.
4.1.6 Comparação entre o IDEB no Brasil e Montes Claros

Gráfico 3- Resultados do IDEB de 2005 - 2013 na rede pública, nos anos iniciais e finais do ensino
fundamental / Brasil e Montes Claros.
Fonte: Elaborado a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

Ao considerar os anos iniciais e finais do ensino fundamental e a correlação entre
o IDEB no Brasil e em Montes Claros, constata-se, no Gráfico 3, uma progressão dos
resultados, com exceção dos anos de 2005 e 2007 em Montes Claros, nos anos iniciais em que
os valores permaneceram os mesmos. Pondera-se que a meta prevista a ser atingida no ano de
2007 era referente ao valor de 4,7 conforme registros da Tabela 13.
Ressalta-se que o melhor resultado apontado em todos os anos do período
interpretado foi o de 5.9, em Montes Claros nos anos iniciais do ensino fundamental e em
2013.
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4.1.7 Comparação entre o IDEB em Minas Gerais e Montes Claros

Gráfico 4- Resultados do IDEB de 2005 - 2013 na rede pública, nos anos iniciais e finais do ensino
fundamental /Brasil e Montes Claros
Fonte: Elaborado a partir de pesquisa direta no banco de dados do INEP.

Ao correlacionar os resultados do IDEB entre Montes Claros e Minas Gerais
segundo os registros do Gráfico 4, observa-se uma relativa evolução dos resultados.
Todavia, indica-se que houve uma permanência dos valores compreendidos entre 2005 e
2007 nos anos iniciais do ensino fundamental. Também, em 2011, houve uma diferença em
relação ao ano anterior e posterior do período avaliado (2009 e 2013 respectivamente). É
pertinente considerar que o tal resultado foi superior à meta exigida no ano de 2011 para o
município em questão conforme apontado anteriormente na Tabela 13.
4.2 Fatores que influenciam na formação dos indicadores educacionais que compõem
o IDEB

As pretensões iniciais desse estudo não buscaram pormenorizar as causas que
levaram o país, o estado de Minas Gerais e o município de Montes Claros apresentarem
valores do IDEB compatíveis ou não às metas estabelecidas pelo INEP, uma vez que tal
análise demandaria critérios diferenciados e tempo prolongado. Todavia, após a série de
abordagens expostas, torna-se imprescindível mencionar os aspectos sociopolíticos que
comprometem a formação dos indicadores educacionais e seus respectivos reflexos
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demonstrados pelo IDEB. Conforme apontado anteriormente, levantam-se elementos que
possivelmente afetaram os valores insatisfatórios demonstrados em 2013 e nos anos finais
do Ensino Fundamental e Ensino Médio, período em que o Brasil e algumas dependências
administrativas de Minas Gerais e de Montes Claros não alcançaram as metas exigidas
pelo INEP.
Inicialmente, reforça-se que as transformações desencadeadas na última
década no que concerne à Educação Básica, especialmente a partir da edição do PDE,
valorizaram o papel das avaliações externas projetando-as como foco central das políticas
educacionais. Ao conceber o IDEB, como um índice que correlaciona resultados de
exames padronizados com dados de fluxo escolar, a avaliação para o diagnóstico e
monitoramento atrelou-se à noção de accountability, conforme já explanado anteriormente.

Ao índice é creditada capacidade de congregar objetivos mais consistentes
de accountability justamente por trabalhar com metas claras e concretas de
qualidade, a serem atingidas por escola e por dependência administrativa (federal,
estadual, municipal). Outra medida é que ele atua de modo a comprometer e
responsabilizar governos estaduais, municipais e escolas pelos resultados. A
construção de um ranking das escolas, por parte da mídia, assim como o
oferecimento de assistência técnica e financeira, pelo MEC, para os municípios
prioritários, são exemplos de iniciativas que corroboram a responsabilização e que, a
nosso ver, reforçam a existência de uma política de accountability para a Educação
Básica no Brasil. (SCHNEIDER; NARDI, 2014).

Nesse contexto, reconhece-se que o IDEB tendeu a ser adotado como instrumento
para expor o quanto as unidades escolares, os municípios e os estados avançaram em relação
às suas metas e tal fato constitui referência à prestação de contas acerca das exigências de
qualidade defendidas pela via desse índice. Admite-se, ainda, que a criação e divulgação do
mesmo proporcionou relativa visibilidade acerca dos resultados censitários da Prova Brasil
diante do cenário educacional, condições que alertaram gestores, professores e alunos para os
exames, quer seja no momento de sua aplicação ou a partir da divulgação de seus resultados.
Conforme sugere Scheider e Nardi (2014) é o Estado responsável por determinar
os princípios e as bases da avaliação, elaborar os exames, aplicar os testes, corrigi-los, aferir e
propagar os resultados. Diante da divulgação dos resultados obtidos, as redes e instituições de
ensino tornam-se obrigadas a prestar contas e a construir alternativas capazes de alterar os
valores indesejáveis. Nessa perspectiva, os autores afirmam que as avaliações são tratadas
como eixo para a tomada de decisões ou para a responsabilização que relevam os percursos
individuais das escolas e as condições intra e extraescolares condicionantes das alternativas
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plausíveis de melhoria da qualidade educacional. Em contrapartida, a exigência que induz a
produção de números favoráveis, mediante metas educacionais fixadas para cada escola e
rede, norteia as instituições de ensino para construção de estratégias capazes de alterar os
resultados educacionais sem, contudo, concretizar mudanças significativas nos processos
pedagógicos.

O Estado procede à avaliação das escolas e sistemas de ensino de acordo com os
critérios de composição do IDEB e informa os resultados à comunidade em geral
por meio de mecanismos da mass media que, prontamente, se incumbe de promover
o ranking das escolas e sistemas de ensino. Fica o compromisso de a escola, de
modo particular, realizar a justificação mediante mecanismos que ela mesma
implementa seguindo suas condições idiossincráticas. No caso dos municípios, a
justificação se dá especialmente pelo mecanismo do PAR, que impõe a adoção,
pelos governos, de uma metodologia própria e indutiva.Talvez por falta de tempo
ou, ainda, por dificuldade de interpretar o mecanismo de composição do IDEB,
especialmente no tocante às notas da Prova Brasil, em algumas situações, escolas
aceitam passivamente os resultados e, se chamadas a justificar-se, apresentam
argumentos pouco consistentes acerca de uma pontuação considerada indesejável
(abaixo da meta projetada para o biênio). Se a pontuação do IDEB for favorável
(compatível com a meta projetada), não raras vezes essas mesmas escolas esquecemse de promover uma reflexão mais ampla sobre o significado real daquela
pontuação. (SCHNEIDER; NARDI, 2014)

Desse modo, questiona-se a trajetória indutiva tendo em vista alcançar a qualidade
da educação mediante argumentos e estratégias embasados em resultados avaliativos. O já
mencionado inciso VI do artigo 206 da Constituição de 1988, expõe a necessidade de garantia
de um padrão de qualidade, fato que permite interpretar que o seu não atendimento torna-se
passível de ações de cobrança da responsabilidade das autoridades competentes. Pondera-se
que a concepção de um padrão de qualidade possui caráter delimitador, uma vez que a ideia
de qualidade exige uma dinâmica em direção à melhoria constante.
Compreende-se, portanto, que não refere-se ao mínimo de qualidade, mas a
imposição de um padrão mínimo de qualidade, que não implica em interpretar qualidade
mínima, mas a um estágio a partir do qual a qualidade passa a ser detectada. Alerta-se, ainda,
que além dos referenciais de fluxo e desempenho, há outros aspectos que conduzem à
qualidade da educação e que, muitas vezes, tendem a ser negligenciados unicamente pela
percepção da avaliação externa. Salienta-se, a título de exemplo, que a condição
socioeconômica e cultural dos estudantes e de suas famílias é uma variável determinante que
interfere na qualidade da educação.
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Enquanto indicador de resultado e não de qualidade, o IDEB se mostra incapaz de
retratar de forma completa a realidade das instituições escolares, porque existem
outras variáveis que interferem na qualidade da educação, como: gestão escolar;
formação e condições de trabalho dos professores; ambiente educativo; prática
pedagógica e de avaliação, e acesso e permanência na escola. A qualidade, neste
sentido, não é um fator estanque e não pode ser buscada somente com testes que
medem o conhecimento cognitivo dos alunos. (CHIRINÉA; BRANDÃO, 2015).

É válido ressaltar que não trata-se de expor um desmerecimento ou opor-se ao
papel das avaliações externas. Reconhece-se que as mesmas são fundamentais enquanto
parâmetros que favorecem a reflexão crítica acerca da própria escola diante das suas
fragilidades, como também das secretarias de educação estaduais e municipais.
Na medida em que as avaliações externas nacionais – em especial SAEB e Prova
Brasil – se constituem na maior referência das políticas de avaliação dessas redes de
ensino, assim como de diversas secretarias de educação estaduais e municipais, sua
análise permite a compreensão mais ampla do movimento das secretarias de
educação ao propor alternativas que possam atender melhor suas expectativas e
intenções. (GIMENES et al, 2013, p.23)

Todavia, indaga-se como a adoção de critérios estatísticos por intermédio de
comparações de avaliações externas funcionam como elementos de coerção do Estado para
alcançar metas de qualidade e produtividade na educação brasileira, mediante o pretexto de
mensurar, em termos generalizadores, a complexidade em torno do que entende-se como
qualidade da educação. Nesse sentido, a avaliação perde seu significado e sua relevância
acerca da pertinência e da relevância social dos conhecimentos e da formação com referência
aos valores primordiais e às prioridades da sociedade na qual e para a qual são produzidos.
A avaliação não se completa em índices e escalas comparativos. Ela se torna
plenamente significativa quando interroga a respeito dos significados e valores,
pergunta pelas causas e pelas possibilidades de superação dos problemas, investe em
programas e projeta futuros a serem construídos. Como controle e hierarquização, a
avaliação prioriza as fórmulas estatísticas e tende a encerrar os questionamentos e
reflexões. Como processo participativo e social de reflexão e comunicação, a
avaliação não fecha as interpretações e a construção de novas significações. Mais
implica, isto é, abre renovados sentidos, que explica em termos indiscutíveis.
(SOBRINHO, 2008).

Por conseguinte, a tendência que manifesta-se é entrelaçar o uso da avaliação ao
entendimento de que a melhoria do ensino ou as evidências qualitativas dependem,
especialmente, de medidas gerenciais alicerçadas em dados objetivos acerca dos desempenhos
dos atores envolvidos. Resta investigar, em cada contexto específico, até que ponto o uso
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formativo da avaliação possui efeitos sistemáticos referentes a mudanças ou apenas reflete-se
em iniciativas escolares informais destinadas à verificação do processo de ensinoaprendizagem, com vistas a intervenções imediatas para atingir os objetivos estabelecidos.

O IDEB acentua o foco na quantidade, na comparação e competição, e realça uma
restrita concepção de qualidade que pode ter consequências redutoras dos fins e
meios da educação. Seu uso como parâmetro para aferir a melhoria da aprendizagem
tem sido criticado, bem como o fato de que seja divulgado mais como rankingdo
que mapeamento das escolas que precisam de ajuda. Desse modo, o IDEB contribui
para a difusão na educação de racionalidade econômica, contábil, técnica,
positivista, pragmática, gerencialista, prestando-se ao surgimento de políticas e de
avaliações orientadas pelos interesses dominantes na reestruturação capitalista.
Frente a isso, no setor de educação emergem demandas para o estabelecimento de
um sistema nacional de avaliação educacional que considere também fatores
extraescolares, insumos educacionais, localização das escolas, que abarque
Educação Básica e superior públicas e privadas, tendo como horizonte contribuir,
por meio da educação, para minorar desigualdades sociais. (FREITAS; OVANDO,
2015).

O ideal de qualidade da educação é, então, determinado em conformidade aos
padrões previamente estabelecidos por especialistas e pelos membros de órgãos que definem
os critérios e modelos por intermédio dos quais são controlados os setores escolares e
efetuadas as medidas. Interpretada sob essas condições, observa-se que quando a avaliação e o
conceito de qualidade são determinados pelos especialistas externos e pelas autoridades
governamentais, em geral, prevalecem mecanismos de controle, mensuração, certificação e
regulação em detrimento dos processos participativos.
Desse modo, interpela-se, se o modelo da avaliação em larga escala poderia ser
aprimorado no sentido de que as escolas pudessem reconhecer, na prática, seus resultados
como propulsores da melhoria de sua qualidade. Para tanto, seria primordial que as mesmas
participassem dos processos de avaliação mediante processo de envolvimento dos diferentes
segmentos escolares, assim como da comunidade escolar empenhadas para a melhoria da
instituição, para a detecção e solução dos seus problemas e reconhecimento das suas
potencialidades. Refere-se, portanto, à emergência da conquista de espaços efetivos de
participação que ampliem os princípios de autonomia e cidadania ativa. Contudo, tal
concepção requer rupturas de paradigmas construídos historicamente embasados em discursos
que expõem e rotulam a responsabilização em detrimento das consequências.
Ao evidenciarem-se disparidades entre escolas, estados e municípios que adotam
a mesma metodologia, a mesma grade curricular, além de mecanismos de gestão similares,
Chirinéa e Brandão (2015) remontam à uma estratégia que envolve o

treinamento dos
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estudantes para realização da avaliação. Em tais condições, há procedimentos de
ressignificação das avaliações externas, ou seja, nota-se um processo de adaptação do
ambiente escolar e dos conteúdos curriculares, como mecanismo para demonstrar o atributo
ou o suposto nível de qualidade de cada estabelecimento. Conclui-se, portanto, que
intervenções antecedem a aplicação das avaliações possam interferir nos resultados globais e,
concomitantemente, comprometem a análise, a interpretação e a comparação dos dados.
Há ainda uma linha de raciocínio que fundamenta-se na argumentação de que os
recursos financeiros seriam insuficientes para adotar mudanças significativas que, por sua vez,
implicariam em resultados e saldos positivos em termos de qualidade da educação. De acordo
com Freitas e Ovando (2015), a ótica economicista no âmbito educacional, registra princípios
que correlacionam redução e eficiência dos gastos e eficácia do ensino. As autoras atentam
que além do discurso de que o financiamento educacional é insuficiente, associam-se questões
de cunho social que afetam a educação escolar e que não são enfrentados de forma
satisfatória, além das complexidades que delineiam o contexto político, institucional,
governativo e administrativo, somados, ainda, aos fatores de ordem cultural.
Assim, em uma sociedade que reclama, mas não investe suficientemente na
educação escolar de qualidade para todos, o Estado tem se mostrado incapaz de
cumprir a contento suas tarefas, de superar limitações governativas e contar com a
convergência de esforços. Desse modo, a ação estratégica do Estado brasileiro, com
vistas a gerar e universalizar qualidade na educação escolar básica, acabou por
estabelecer como uma das prioridades nacionais o alcance de um mínimo de
melhoria do ensino expresso no IDEB. (FREITAS; OVANDO, 2015).

Diante de tais exposições, é pondera-se que o discurso que relaciona, diretamente,
a falta de investimentos aos indicadores insatisfatórios de qualidade da educação conduz a
uma concepção generalizadora. Em um país com as proporções populacionais e territoriais
como o Brasil, aspectos voltados à regionalidade; ao contexto específico que resguarda
particularidades socioculturais; aos métodos e prioridades da aplicação dos recursos, sejam
eles escassos ou não e, também, aos meios de condução das políticas públicas educacionais
específicos de cada estado e município, devem ser considerados e investigados como estudos
de caso.
Além disso, a contribuição dos entes federados varia conforme sua
responsabilidade na oferta de Educação Básica, bem como arrecadação e distribuição de
recursos. Não obstante, demonstra-se no Gráfico 5 que houve evolução do total de recursos do
Fundef (até 2006) e do Fundeb em valores correntes e constantes. É possível constatar, ainda,
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que a partir de 2007, tais recursos adquiriram um aporte expressivo. Se no período entre 2000
e 2006, os recursos do Fundef elevaram-se em 104,5%, no período seguinte o Fundeb
apresentou um crescimento de 151,2% em valores correntes.

Gráfico 5: Total de recursos Fundef e Fundeb 2000 - 2013 (em R$ bilhões).
Fonte: Relatório educação para todos no Brasil 2000 - 2015.

Para integrar os argumentos descritos, expõe-se na Tabela 15 os valores alusivos à
transferência de recursos do Fundef e do Fundeb para Minas Gerais e Montes Claros no
período referente à divulgação dos resultados do IDEB. Reconhece-se a elevação dos valores
com destaque para o ano de 2009.

Tabela 14- Transferência de recursos do Fundef e do Fundeb
para Minas Gerais e Montes Claros / 2005-2013 (em R$)
Dependência
Administrativa
Minas Gerais
Montes Claros

Valor
2005*

2007

2009

2011

2013

501.035.786,75

578.295.762,12

1.084.577.310,62

1.316.905.883,98

1.435.932.215,44

5.124.034,50

6.199.319,37

11.638.339,98

16.168.779,49

18.563.472,65

*Considera-se que até 2005 o recurso era referente ao Fundef.
Fonte: Elaborada a partir de pesquisa direta no banco de dados do Portal da Transparência do Governo Federal.

Em síntese, compreende-se que sem uma análise da própria escola acerca das suas
potencialidade e fragilidades, a avaliação externa tende a traduzir-se à uma atividade técnica e
mecanicista, cujos critérios de eficiência, eficácia e produtividade conduzem todo o processo
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educativo. Tais critérios delimitam o processo didático-pedagógico em detrimento do
resultado final atingido pela escola no IDEB, por intermédio do desempenho estudantil,
representado em dados quantitativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das considerações descritas, constatou-se que as políticas públicas
educacionais no Brasil, requereram períodos longos para que produzissem resultados diretos,
tendo em vista a busca pela a garantia da sua estabilidade e de sistemas educacionais
democráticos, equitativos e justos. Verificou-se que o liberalismo econômico e político
impulsionou

o

liberalismo

educacional

e

também

aprofundou

as

desigualdades

socioeconômicas e culturais das diversas regiões do país, fato que, por sua vez, tornou
praticamente impossível o estabelecimento de parâmetros uniformes e da conformidade de
ação pedagógica. Os modelos de comportamento e de educação foram fundamentados pela
classe latifundiária que ofereceu parte de seu capital humano e econômico para engendrar o
processo de industrialização. Era a educação da classe oligárquica que a burguesia nascente
buscava para si; além disso, as próprias classes médias, distanciadas das camadas pobres da
população, não tinham outro padrão de educação a seguir senão o exposto.
É na conjuntura da Revolução de 1930 que a demanda social de educação
aumentou, inflada por uma pressão cada vez mais forte pela expansão do ensino. Entretanto,
da mesma forma que a expansão capitalista não englobou todo o território nacional e sem uma
homogeneidade evidente, a expansão pela demanda escolar somente adquiriu expressividade
nas zonas onde se registraram as relações de produção capitalista, fato que gerou uma das
mais sérias contradições do sistema educacional brasileiro.
É válido pontuar que somente no final do Estado Novo presenciou-se uma
atividade normativa da União em relação à educação, dada a lentidão da estrutura de
mecanismos institucionais que viabilizassem a ação federal, de modo singular, em ensinos
descentralizados, como o primário e o normal. Além disso, a interferência financeira da União
no ensino primário, requerida desde tenra data, concretizou-se apenas nos últimos anos do
Estado Novo, quando foi instituído o Fundo Nacional do Ensino Primário e assinou-se o
Convênio Nacional do Ensino Primário, por intermédio do qual a União contribuía com os
estados e com o Distrito Federal para o desenvolvimento desse ensino mediante recursos do
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Fundo citado. Aliada a tais fatos, revelou-se uma progressiva montagem de infraestrutura
administrativa para o sistema de ensino que seria mantido após o Estado Novo.
Uma mudança significativa que merece ser destacada ocorreu mediante a Lei
4.024/1961 em que a União assumiu a competência de coordenar a ação educativa em todo o
Brasil; quanto aos estados, coube a missão de organizar os seus respectivos sistemas,
mediante todos os níveis e todas as modalidades de ensino. A referida Lei incumbia o
Conselho Federal de Educação de elaborar o Plano de Educação para os recursos do Ensino
Primário, Médio e Superior, agrupados nos respectivos fundos nacionais.
Contudo, no Regime Militar, a política educacional representou uma verdadeira
fonte para assegurar a dominação necessária mediante o exercício de uma política
subordinada e mantenedora do processo de acumulação do capital, a qual impedia qualquer
atuação contrária à sua hegemonia. Desse modo, a intervenção do governo militar nas ações
alusivas à educação deve ser considerada frente à inferência estatal, a qual atuou com
disparidades na sociedade vigente, diferentemente do discurso que prevalecia na esfera
política, que enfatizava a mesma como elemento de uma política assistencial que visava
atender às camadas populares.
Constatou-se que regime republicano no Brasil e todas as suas peculiaridades de
instalação diante da manutenção do poder pelas elites não trouxeram significativas alterações
socioeconômicas; colaboraram para a inexistência de pressão por demanda social de
educação, como também para que a oferta não fosse ampliada, o que acabava por restringir o
real interesse pela educação pública, universal e gratuita. As tentativas de articulação entre a
coordenação nacional e suas demais instâncias nas esferas estadual e municipal não foi uma
preocupação central do Estado, o que demonstra desajustes e discrepâncias regionais. Tais
instâncias destinaram-se a conduzir a política educacional em sentido amplo, ou seja,
concentraram-se em priorizar os objetivos estratégicos tendo em vista assegurar a gratuidade e
a equidade.
Todavia, as ações deveras efetivas e que disseminaram ações significativas no que
tange ao financiamento e à qualidade da educação ocorreram a partir da Constituição de 1988.
No período em questão, as políticas públicas voltadas para a educação tiveram como eixo
principal a democratização da escola por intermédio da universalização do acesso e da gestão
democrática, focada na formação do cidadão. É possível considerar que, pela primeira vez na
história da educação brasileira, a Constituição primou pela gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais, além de haver a ampliação da obrigatoriedade, que passou a não ser
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restrita somente aos cidadãos entre 7 e 14 anos, mas também para aqueles que não tiveram
acesso à escola na idade apropriada.
É válido mencionar que a Constituição de 1988, em seu Artigo 206, enfatizou o
princípio de garantia de um padrão de qualidade. Para compreender esta afirmação, a Lei de
Diretrizes e Bases forneceu o sentido cujo qual o legislador estabeleceu como “educação de
qualidade”. Ao interpretar o artigo supracitado, é possível assimilar que o ensino teria que
propiciar ao estudante o domínio de determinados conteúdos. A partir do momento no qual
registrou-se essa ocorrência, assumiu-se que o aluno obteria acesso a uma “educação de
qualidade”.
É no cenário das transformações das políticas neoliberiais ocorridas na década de
1990 que o Brasil vivenciou um processo de reformas na área educacional ocorridas mediante
duas frentes: uma, por meio de um projeto amplo e global destinado à educação - a Lei Nº.
9.394, de 20 de dezembro de 1996 -, e a outra referente à implantação de um conjunto de
planos setoriais e decretos do Executivo. Foi assim que as políticas educacionais alicerçadas
pelas administrações neoliberais, inclusive no Brasil, foram adotadas por intermédio de um
conjunto de regularidades que se sobrepunham às especificidades locais e que
universalizavam estratégias de reforma escolar por meio de estratégias de financiamento e de
alcance daquilo que convencionava-se como qualidade da educação. Destacam-se as medidas
correlacionadas ao Plano Decenal de Educação para Todos, ao Fundef e ao Fundeb.
A correlação entre qualidade do ensino e transferências de recursos - assim como
os eixos teóricos que norteiam tais temáticas - é marcada por incessantes controvérsias,
críticas e sugestões ora inovadoras, ora reprodutoras de paradigmas. Referem-se a estudos
que retratam a complexidade em torno da definição acerca da qualidade da educação como,
também, necessidade de rupturas, mudanças e transformações nos sistemas educativos.
Assegurar um padrão de qualidade básico na esfera educacional supera a simples
ampliação do acesso à escola que não garante a igualdade de oportunidades conforme muitos
estudiosos e políticos predeterminaram durante muito tempo. Tampouco, garante-se qualidade
da educação fundamentando-se em paradigmas de resultados quantitativos, estatísticos de
avaliações ou na transferência de recursos para financiamento. A complexidade do processo
educativo não delimita-se a alguns produtos que tendenciosamente são mensuráveis ou
visíveis, e que corroboram resultados singificativos mediante testes padronizados. Tais
concepções refletem uma perspectiva da qualidade educacional com caráter reducionista, uma
vez que desconsidera fatores que ultrapassam o universo do desempenho estudantil.
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Nessa perspectiva, uma política de incentivo financeiro aos municípios e às
escolas que atingem as metas previstas pelo IDEB não coaduna com o propósito da
perspectiva de solucionar o problema para atingir a qualidade da educação. Pondera-se que tal
procedimento pode gerar uma espécie de círculo vicioso, no qual a construção de uma escola
de qualidade pode revelar traços de exclusão dos alunos fracos na data da aplicação da prova,
o que acaba por distorcer a visão real do quadro situacional da educação, seja ela das escolas
ou dos critérios de avaliação.
Ademais, mediante testes padronizados que constituem indicadores de
sucesso/fracasso escolar, se, por um lado, aferem competências e habilidades requeridas para
um ensino de qualidade, por outro não possuem efetividade, visto que poucas são as medidas
políticas ou administrativas requeridas a partir dos seus resultados, ou seja, não possuem
conseqüente validade. Reconhece-se que os testes padronizados são instrumentos necessários,
mas ainda insuficientes para a melhoria da qualidade de ensino. Há que interpretar-se as
questões de ordem metodológica que interferem na análise dos impactos dos insumos
educacionais, o contexto socioeconômico e cultural, como também os efeitos das práticas
escolares diante da aprendizagem dos alunos de um determinado território, seja um município
ou mesmo entre os estados e regiões do Brasil que são dotados de discrepâncias alarmantes.
No que tange gestão democrática, a mesma só pode ser trilhada e concretizada de
modo efetivo quando houver o foco em relações multidimensionais que permitam a
reconstrução das estratégias institucionais de cunho deveras participativo. A proposta de uma
gestão democrática e participativa na educação está presente, hoje, em praticamente todos os
discursos da reforma educacional e não pode constituir-se numa espécie de “senso comum"
com argumentos demagógicos que não alcançam a prática cotidiana, em função da relevância
da educação na democratização, regulação e desenvolvimento social e, também, em
decorrência da necessidade de reconhecer a diversidade do cenário social. Salienta-se que a
dinâmica política e social alicerçada pelo contínuo processo de prestação de contas e de
responsabilização, como a que o IDEB está inserido, não implica em reverenciar uma
avaliação ou autoavaliação conexas com o fundamento de uma educação democrática.
Enfatiza-se, portanto, que qualidade e a gestão democrática ainda são desafios no
contexto da Educação Básica no Brasil educação brasileira. Os elementos ainda interpretados
como qualitativos são aqueles embasados pelas políticas neoliberais de adequação de escolas
e sistemas de ensino tendo em vista a formação e qualificação do “capital humano”, seja
mediante a qualificação para o mercado, seja sob a retórica de fornecer condições igualitárias
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para que todos adquiram as mesmas condições de aprendizagem e tenham oportunidade de
atingir status privilegiados na sociedade. Interpretar a qualidade da educação sob tal ótica é
questionável, uma vez que prevê a determinação de padrões, modelos estruturados de um bom
ensino que desconsideram diversidades, que por conseguinte é entendido como sinônimo de
um bom processo e, portanto, a mera garantia de um bom produto, que é o próprio aluno.
Reforça-se que a tendência em vincular, diretamente, a falta de investimentos aos
indicadores insatisfatórios de qualidade da educação induz a uma concepção generalizadora
que propõe critérios com princípios subjetivos e contrastantes. Em um país com as proporções
populacionais e territoriais como o Brasil, aspectos voltados à regionalidade; ao contexto
específico que resguarda particularidades socioculturais; aos métodos e prioridades da
aplicação dos recursos, sejam eles escassos ou não e, também, aos meios de condução das
políticas públicas educacionais específicos de cada estado e município, devem ser
considerados e investigados como estudos de caso.
Nessa perspectiva, salienta-se que há aspectos sociopolíticos e estruturais que
precisam ser devidamente analisados uma vez que comprometem a formação dos indicadores
educacionais e seus respectivos reflexos demonstrados pelo IDEB. De acordo com o que foi
demonstrado outrora, há elementos que podem afetar os valores insatisfatórios demonstrados
em 2013 e nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, período em que o Brasil e
algumas dependências administrativas de Minas Gerais e de Montes Claros não alcançaram as
metas exigidas pelo INEP.
Frisa-se, enfim, que o paradigma da qualidade da educação precisa superar os
modelos e critérios concebidos por especialistas e pelos membros de órgãos que os definem.
Quando a avaliação e o conceito de qualidade são determinados pelos especialistas externos e
pelas autoridades governamentais, em geral, prevalecem mecanismos de controle,
mensuração, certificação e regulação em detrimento dos processos participativos. Além de
qualificar a educação, é necessário, também, qualificar o sentido e o significado de
participação, o que é devidamente tratado como coletivo, tanto para os membros participantes
dos conselhos de educação como da própria comunidade escolar.
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