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Ao Gastão e ã páschoa
pessoas queridas, pais sábios,
um dia excluídos do saber escolar.

Aos trabalhadores da Educação
empenhados cotidianamente na
democratização do saber.
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RESUMO

o estudo analisa as relações que perpassam a admi
nistração do ensino municipal, buscando caracterizá-Ias corno
relações políticas e não somente técnico-administrativas.Par
tindo de urna concepção de Estado Capitalista que se movimen
ta no sentido da acumulação e da legi timação, a dominação por
ele exercida é questionada. Assim, amplia-se o próprio con

- -ceito de Estado que nao apenas exerce a coerçao, mas que en
cerra também as contradições que a sociedade civil lhe 1mpoe
e, desta forma, carrega dentro dele a possibilidade de que~
tionarnento da dominação e de elaboração de uma contra-ideolo
gla. O movimento acumulação-Iegitimação que caracteriza o Es
tado no Brasil, em especial no Nordeste, leva-o a intervir
na realidade educacional através de Programas Especiais,como
o EDURURAL. Suas ações são avaliadas buscando a caracteriza
ção das relações que se estabelecem entre as esferas adminis
trativas da educação a saber: relações entre Ministério da
Educação (MEC), Secretaria de Educação (SE) e Orgão Munici
paI de Educação (OME). A análise está centrada nas relações
que se estabelecem entre o OME, a Prefeitura Municipal e a
Sociedade Civil, pretendendo, desta forma, reconstruir o ob
jeto de investigação - o OME - delineando seu papel de insti
tuição estatal que executa a política educacional. Para tal,
investe-se de caráter coercitivo em meio a contradições que,
por sua ez, possibilitam a elaboração de urna prática que~
tionadora. A execução da política educacional marcada pela
rática clientelística e autoritária - características do Es

~ado no Brasil - resulta na modernização conservadora. A po~
sibilidade de questionamento dessa modernização é colocada
na ~edida em que a Sociedade Civil organiza-se e movimenta-
-se no sentido de fazer valer os interesses das camadas popu
lares da sociedade.
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La recherche analyse les relationsqui s'établissent
dans l'administration de l'enseignement a niveau municipal,
cherchant ales caractériser comme relations poli tiques et
non seulement techniques et administratives. A partir d'une
conception de l'Etat capitaliste qui se dirige dans le sens
de I'accumulation et de Ia Lê gi timation, I.e travail questionne
Ia domination que ce dernier exerce. De cette façon s'ampIi
fie le propre concept d'Etat qui en pIus d'exercer Ia coerci
tion révêIe aussi les contradictions que Ia société civiIe
Iui impose. Ainsi, il renferme en soi Ia possibilité de que~
tionner ses modes de domination et par conséquent d'élaborer
une contre-idéologie. Le mouvement accumulation/légitimation
qui caractérise l'Etat au Brésil, et particuIiêrement dans
Ia région nord-este, l'amêne a intervenir dans Ie miIieu de
I'éducation au moyen de Programmes Spéciaux comme Ie Pro
gramme Edurural. L'évaluation de ses modalités d'action est
faite cherchant ã caractériserles reIationsqui s'établissent
entre les diverses sphêres administratives du systême, ã sa
vOlr: Ie Ministêre de l'Education (MEe) , le Sécrétariat de
l'Education (SE), et l'Organisme Municipal de l'Education
(OME). L'analyse est centrés sur les reIations qui s'éta
blissent entre l'OME, Ia Préfecture municipaIe et Ia société
civile, cherchant, de cette façon, ã reconstruire l'objet de
Ia recherche, l'O~IT, et ã tracer son role d'instituition es
tataIe qui exécute Ia politique de l'éducation. Pour ce fai
re il se rev~t du caractêre coercitif au milieu de contra
dictions, qui de leur côté, rendent possible l'élaboration
d'une pratique critique. L'exécution de Ia politique de l'édu
cation. qui est marqués par des pratiques clientélistes et
autoritaires qui caractérisent l'~tat au Brésil, résuIte
dans une modernisation conservatrice. La possibilité de que~
ionner cette modernisation surgit dans Ia mesure ou Ia 50

ciété civile s'organise et se meut dans le seLS de faire va
loir les intér~ts des classes populaires de Ia société.
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INTRODUÇÃO

1. O Âmbito do Problema

A educação básica no meio rural do ordeste revela
um quadro de necessidade e dificuldades que se expressam de
diversas formas: no grande contingente de excluídos do saber
escolar, no nível de qualificação dos docentes ,nas precárias
instalações físicas para o funcionamento das escolas e outras.

Segu~do estudos realizados pela Fundação Cearense
de Pesquisa e Cultura (FCPC, 1982), 55% da população de 7 a
14 anos (em idade escolar) não freqUenta a escola e dentre
os alunos matriculados, concentra-se maior número nas séries
iniciais, ocorrendo um afunilamento das matrículas na 4~ se
rie, indicando grande índice de evasão e repetência escolar.
Dados oficiais revelam que no Brasil, dentre 960.906 profe~
sores em exercício nas escolas de 19 grau. 331.81 (43,5%)
são professores não qualificados. Destes, 107.78l(1l,2H) não pos
suem sequei o 19 grau e encontram-se predowinantemente nas
escolas rurais no Norte e Nordeste (SOU:A & DREIFUSS,1986).

o salário dos professores, no Nordeste, nao ultra
passa 25~ do salário mínimo e segundo relatório de Avalia
ção do Prograwa de Expansão e Melhoria da Educação no ~eio
Rural (EDURURAL-NE), no Ceará, quase a totalidade dos prof es
sores situa-se nessa percentagem salarial (25~ do salário mí
nimo) .

As escolas rurais encontram-se. na sua maIorIa, vin
culadas adminis trat i amente às Prefei turas ~unicipais o que
"não significa, toda\ia, que elas funcionam em prédios públi.
cos". Funcionam na C2.sa da professora e, no Ceará, nos muni
cípios atinpidos pelo ErURURAL, as escolas que funcionam na
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casa da professora chegam a atingir 88% do total de escolas
(FCPC, 1985).

Os estudos vem encontrando elementos de caráter es
trutura1 e político para explicar a problemática educacional
no meio rura1~ são determinantes que ultrapassam o âmbito do
pedagógico e residem em questões como as condições de vida e
trabalho das populações rurais.

A busca de determinantes exp1icativos para a probl~
mática educacional orientou esta reflexão para um question~
mento do Estado que elabora e implementa a política educaci~
nal. Portanto, um enfoque político revelou-se necessário p~
ra a construção explicativa.

O Estado intervém no setor educacional acentuadamen
te através de programas educacionais regionais - como o Edu
rural e Polonordeste - cujos objetivos imediatos encerram
conteúdo político mais abrangente. Buscam, segundo discurso
apregoado, a melhoria das condições do ensino básico através
da implementação de várias ações: fornecimento de material
escolar e de ensino-aprendizagem, treinamento de professores,
construção de prédios escolares, fortalecimento do processo
de planejamento e administração educacional, etc. Suas ações.
constituiriam estratégias governamentais p'ara a consecuçao
de um objetivo mais abrangente em termos sociais: propiciar
a redistribuição da renda nacional a regiões e setores marg~
nalizados do processo econômico, diminuindo, assim, as desi
gualdades e tensões sociais.

TO entanto, a realidade econômico-social brasileira
vem demonstrando que a equa1ização social pela democratiza
ção das oportunidades educacionais não passa de mito estrate
gicamente mantido pelos governos militares e pelo governo
que o pr~cedeu a partir de 1985. Os planos governamentais
dos regimes militares basearam-se em formulações da Teoria
do Capital Humano, amplamente divu1gada nos EUA nos anos 60,
para dar suporte às políticas econômicas de arrocho, quer no
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•
sentido de gerar falsas esperanças nas populações marginali
zadas, quer no sentido de mascarar a desigualdade real, po~
sibilitando a não alteração do modelo econômico gerador des
sas desigualdades.

Em artigo que analisa a política e financiamento da
educação no Bras il, FRImrrO(198l:49) ar ~umenta: "Con trariamen~ ~
te ao que postula o discurso do Estado as políticas de finan
ciamento da educação, quando colocadas no conjunto das polí
ticas de distribuição dos recursos da sociedade nas últimas
décadas, têm revelado que se constituem em mais um mecanismo
de distribuição desigual dos recursos públicos. Ou seja, es
sas políticas concorrem para a concentração dos recursos na
mao dos ricos num duplo sentido, no sentido dos recursos em
geral, e no sentido dos recursos específicos da educação". E
acrescenta que a parcela do orçamento nacional destinada a
educação sofreu acentuado decréscimo nos governos autoritá
rios chegando a atingir em 1980, 3,8% quando já havia ating~
do mais de 10% em governos anteriores.

Em consonância com o 111 Plano Setorial de Educa
ção, Cultura e Desporto - 111 PSECD (MINISTERIO DE EDUCAÇÃO
E CULTURA, 1980) a educação, tomada como uma das áreas de p~
lítica social do governo, é encarada por este como "recurso

,
altamente significativo para a redistribuição dos benefícios
sociais a parcelas cada vez maiores da população, de modo a
contribuir para a redução das desigualdades sociais através
de estratégias de atuação especialmente voltadas aos setores
de baixa renda a saber: as periferias urbanas e as popul~
ções rurais". (BARRETO 1985:115). Esta é a vocaçao dos pr~
gramas governamentais explicitada nos seus objetivos e cons
titui a tônica do discurso oficial.

Na verdade, percebe-se que o Estado busca estabele
ce estr~tégias políticas que permitam neutralizar tensões
cnriais geradas pela situação de marginalização e pobreza de
amplos setores da sociedade.

Pode-se afirmar que a educação sempre representou
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uma pequena parcela na preocupaçao governamental, apesar dos
numerosos programas desenvolvidos. A implantação desses pro
gramas. corno destaca BARRETO (1985). freqUentemente tem reve
lado que não se desencadeia urna ação transformadora na zona
rural. em particular. na educação. As ações, na realidade,
terminam por cumprir uma função legitimadora da presença do
Estado sem resultar em soluções para cs problemas educacio
nais.

Um aprofundamento crítico sobre.o Estado que elabo
ra a política educacional - o Estado Capitalista Brasileiro-
implica conhecer também que setores sociais têm. na prática.
acesso ao ensino rural e de que forma este processo se desen
volve. Em outros termos. implica responder à questão "ensino
para quem" e "como o ensino é gerido".

Toda a problemática do ensino no meio rural perco~
re vários caminhos - passa pela escola. pelos professores.
pelos alunos e suas famílias - mas remete-se sistematicamen
te a um ponto de referência: a administração do ensino. Esta
administração exercida pelo Estado objetivado em instituição
vai dando conformação ao Orgão Municipal de Educação (O~ffi).
instância local responsável pela operacionalização da políti
ca educacional.

o 01E guarda, aSSlm, amplo espaço para a reflexão
sobre a educação rural no Nordeste e o papel que cumpre a a~
ministração do ensino na conjuntura política e educacional
da região.

Este trabalho busca resgatar o papel político que
umpre a administração do ensino municipal no jogo das for

ças políticas e sociais, papel que se revela à medida em que
a dominação político-ideológica é também desvendada. Para is
o tomou~se como objeto de investigação o Orgão Municipal de

Educação (aME) de um município cearense - Assaré.

Meu interesse por uma abordagem que privilegia o as
ec o político foi propiciado p~la participação nas pesqui
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sas de avaliação de programas de educação rural.

De início. uma preocupação inquietava-me: acredita
va que na esfera administrativa. obstáculos de ordem técnica
impunham-se e contribuíam para os resultados insatisfatórios
da política educacional. Assim.colocava-se ã minha frente a
necessidade e importância de uma investigação sobre o OME.
pois era esta a instancia responsável pela viabilização des
ta política e. para tal. estruturava-se com um quadro técni
co.

Em um grau mais avançado de questionamento estes obs
táculos de "ordem técnica" que se me apresentavam - a frágil
estruturação da administração do ensino. cujos técnicos nao
possuíam qualificação profissional para suas funções - passa
ram a ser vistos sob outro ângulo. ou melhor. tiveram sua
percepção ampliada. O OME adquiriu nova dimensão quando se
concebeu que uma organização administrativa deriva de uma
totalidade de relações sociais contraditórias e o técnico e
político que perpassam seu interior partem dessa totalidade.

Esta percepção do OME adquiriu maior consistência a
partir da realização de um estudo exploratório sobre os OME',s
de Assaré e Canindé (CE) (FURTADO & PEREIRA. 1985). Alguns
elementos empíricos foram sistematizados de fo~ma a me auxi
liarem na condução das indagações. Apontavam a excessiva ceE
tralização de decisões nas mãos do poder executivo municipal
e a utilização do OME para a prática do clientelismo. Eram
elementos que orbitavam ao nível da aparência mas que reve
lavam-se pistas a serem perseguidas.

A intencionalidade política que o OME encerrava.
emergia na sua forma mais grosseira quando o clientelismo po
lítico e a centralização de decisões pelo Prefeito do Munici
pio se ev~denciavam. Era uma intencional idade explícita que
indicava que mecanismos mais sutis de dominação estariam sen
do exercitados e deveriam. portanto. ser apreendidos.
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ao se pode enveredar para o político sem que se
efetue um questionamento das relações de poder. A dominação
ou poder dão o conteúdo ao político. Assim, o objeto da in
vestigação foi se definindo, isto é: as relações que se esta
belecem entre a população rural que demanda a escolarização
e o Estado responsável pela elaboração e execução da polítl
c& educacional. As indagações que até aqui se colocavam eram
as seguintes: como se efetua a dominação político-ideológica
mediada pelo sistema educacional? Que mecanismos são utiliz~
dos para a manutenção da dominação através da administração
do ensino e qual a possibilidade de seu questionamento? Que
contradições se expressam na relação que se estabelece entre
Estado e Sociedade civil e que encerram possibilidades de re
sistência e elaboração de uma contra-ideologia?

A preocupaçao constante de manter uma abertura meto
dológica e teórica, percebendo e apreendendo a contradição e
o movimento do real impulsionou-me a aprofundar . o próprio
conceito de dominação.

De início, a dominação parecia o exercício do poder
de uma classe sobre outra de forma implacável, exercício res
trito no âmbito do Estado.

Situada, porém, na teoria gramsciana, -fecundava-se
uma nova concepção que permitiu a e ersão de uma categoria
analítica fundamental para o estudo: o conceito de hegemonia.

Este conceito emprestou à própria concepção de Est~
do malor abrangência, com maior riqueza de possibilidades,
abarcando não somente a função de domínio da classe dominan
te sobre a subalterna mas de espaço para o movimento de uma
contra-ideologia, aquela que possibilita o questionamento da
dominação.

Além destas questões de ordem teórica, outras foram
elaboradas com o intuito de problematizar e construir linhas
de investigação. São questões que se referem mais diretame~
e à educação e sua administração. Assim, indaga-se: como se

formulam as relações entre as instâncias responsáveis 'pela



definição da política educacional e que propostas técnicas
/

são encaminhadas para sua execução? Como se traduz a polítl
ca educacional na execução local. isto é. como se efetua a
intervenção real do Estado quando executada pela administra
ção a nível municipal? Que instâncias estão envolvidas nesse
processo e o que resulta do confronto entre os agentes inte
ressados? Como identificar os espaços reais para o atendimen
to às demandas da sociedade civil no que se refere a educa
çao rural?

A investigação empreendida exigiu que, em um primej
ro momento, se delineasse uma concepção de Estado.Tentei, a~
sim, identificar a concepção que se adequasse às minhas inda
gações e lograsse encontrar explicações plausíveis à probl~
mática. Em torno da concepção (ou categoria) de Estado emer
giram outras categorias - dominação/hegemonia. modernização,
legitimação, resistência - que norte aram a pesquisa, consti
tuindo-se em fios condutores da investigação.

Direcionada a investigação para um estudo de caso
no âmbito do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Rural
(EDURURAL) - programa de amplitude regional* - realizou-se
análise de algumas questões a ele relacionadas~ Esta análise
concentrou-se nas ações da Secretaria de Educação no Estado
do Ceará e do Orgão Municipal de Educação de Assaré-CE (Muni
cípio da area do Programa).

A escolha da abordagem metodológica do estudo de c~
so deve-se ao meu envolvimento com a problemática educacio
nal nas pesquisas de avaliação do EDURURAL e aos elementos
que indicavam ocorrer em Assaré a configuração daquele qua
dro educacional e político que se verificava no Ceará e em
situação de constante agravamento. O OME de Assaré apresenta

* O Programa foi criado em 23.10.1980 pelo Decreto n9 85.287 com o obj~
tivo de expandir as oportunidades educacionais no meio rural e promo
ver a modernização administrativa no sistema de ensino da região Nor
deste.
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va, em seu~ procedimentos, semelhanças com ã maioria dos
OME's da amostra da Pesquisa de Avaliação* e constituía-se
portanto, possibilidade de aprofundamento vertical das' inda
gaçoes.

Assim, ao conceber o estudo de caso como "abordagem
que considera qualquer unidade social como um todo" e "meio
de organizar os dados sociais preservando o caráter unitário
do objeto social estudado" (GOODE, W. & HATT, Paul,1960:422)
o esforço metodológico deu-se no sentido de reconstituir, a
partir do específico, do particular, elementos do real que
se manifestam diferenciadamente. O estudo de caso procura re
velar a"multiplicidade de dimensões presentes numa dada si
tuação, focalizando-a como um todo, mas sem deixar de enfati
zar os detalhes, as circunstâncias específicas que favorecem
uma maior apreensão desse todo" (ANDRB, 1984:52).

A investigação abrangeu o período de 1980-1987, que
corresponde aos momentos de concepção e implementação do
EDURURAL.

o objetivo da pesquisa consistiu no resgate do cara
ter político da administração do ensino, em especial, do en
sino no meio rural. A apreensão deste caráter político foi
se configurando a partir da análise:

1. das relações que se estabelecem entre as esferas
administrativas do ensino - esfera central, estadual e muni
cipal - istoé. entre Ministério da Educação (MEC) , Secreta
ria de Educação (S.E.) e Orgão Municipal de Educação (OME).

2. das relações que estabelecem entre a Prefeitura
Municipal, o OME e a sociedade civil.

A produção do conhecimento científico exige
cientista social sistematize os elementos empíricos

que o
da pe~

* Os estudos da Pesquisa de Avaliação do EDURURAL baseiam-se numa amos
tra de 60 municípios nordestinos (20 OME's do Ceará, 20 do Pernambuco
e 20 do Piauí). Destes 60 municípios, 30 deles são abrangidos peló
EDURURAL e outros 30 pertencem a áreas de outros programas educacio
na1S.
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quisa e mesmo observe a reã1idade de posse de uma teoria que
busque sua explicação mais aproximativa. Não compartilho da
postura positivista da produção do conhecimento que "iende a
apreender a realidade como se esta fosse estática e pudesse
ser captada através de uma fotografia" (DAMASCENO, 1985:36).
Não creio que os dados falem por si mesmos, a realidade nao
se explica espontaneamente e para se atingir uma c~mpreensão
de seus elementos essenciais é mister problematizá-la 1evan
do-se em conta suas estruturas e os movimentos sociais.

A abordagem metodológica crítica entende que o méto
do científico que possibilita a elaboração do conhecimento
significa o esforço da integração dado/teoria numa visão da
realidade social como totalidade estruturada nas suas deter
minações.

o método deve ser entendido "como parte de um corpo
teórico integrado em que envolve as técnicas, dando-lhes sua
razão, perguntando-1hes sobre as possibilidades e as limita
ções que trazem ou podem trazer às teorias a que servem no
trabalho sobre o objeto" (CARDOSO, 1976:62). ao deve ser en
tendido como um conjunto de regras que por si so garantem a
obtenção dos resultados desejados.

Isto posto, cabe agora exp1icitar os procedimentos
empregados para a obtenção das informações.

As informações foram levantadas junto à Secretaria
de Educação do Ceará e ao OME de Assaré-CE.* O procedimento
de coleta empregado baseou-se na observação participante, em
entre istas e no estudo de documentação.

Por documentação entende-se tanto os documentos de
caráter ava1iativo (como relatórios, estudos) quanto os pró
prios acordos, convênios que se referem à problemática (a ní
vel de MEC, S.E. e OME).

* A pesquisa utilizou tambem de informações levantadas junto a outras
S.Es. do Nordeste (Maranhão, Paraíba, Bahia e pernambuco) porem, con
centrou seus esforços de observação na S.E. do Cearão



10

/

A -observação participante consistiu na observação
sistemática do funcionamento do OME, de suas atividades reg~
lares e de alguns eventos como reuniões com professores ru
rais e técnicos da S.E.

As entrevistas basearam-se em roteiros que permiti
ram ao pesquisador uma certa seleção e direcionamento da co

~
leta. Foram realizadas com técnicos da S.E., do OME, com pr~
fessores rurais, pais de alunos, com políticos e sindicalis
tas do município de Assaré, além de lideranças do movimento
dos professores rurais municipais.
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2 - O ESTADO E A MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA NO SETOR EDUCACIO
NAL: DOMINAÇÃO E POSSIBILIDADE DE UM NOVO SABER

Pretende-se, nesta parte do trabalho, delinear uma
caracterização do Estado, identificando suas formas de inte~
vençao na sociedade, em especial, no setor educacional.

Não obstante pareça um procedimento formal ou didá
tico, esta caracterização vem atender à necessidade de se co
locar ao alcance do pesquisador elementos teóricos que permi
tam a construção das categorias de análise baseadas na pro
blematização do real.

Três autores apresentaram perspectivas teóricas que,
baseadas nos clássicos - Marx, Lenin e Gramsci - sugeriram
as formulações principais deste estudo. São eles: Carlos Nel
son Coutinho, Noêmia M. I. Pereira Leroy e MareeI Burztyn
(COUTINHO, 1981; LEROY, 1987; BURZTYN, 1985).

A partir dos estudos de COUTINHO e LEROY foi possi
vel obter uma sistematização e compreensão mais geral sobre
o Estado, seu caráter de classe e os mecanismos que utiliza
para o exercício da hegemonia.

o estudo de BURZTYN atende a exigência de trazer a
reflexão sobre o Estado para a especificidade que o objeto
de investigação sugere, buscando viabilizar os objetivos da
pesquisa, se bem que apresente uma abordagem malS restrita
sobre o fenômeno estatal, se comparado aos trabalhos dos ou
tros dois estudiosos.

Segundo BURZTYN, o Estado nao e neutro nem represe~
ta um bloco monolítico de interesses, mas situa-se num (Iqu~
dro em que estes se chocam. Seu planejamento e suas políti
cas relacionados, assim, a interesses específicos, expressam
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suas dimensões contraditórias - dois movimentos: um no senti
do da acumulação e outro no da legitimação.

o desenvolvimento do processo econômico-social im
pos ao Estado capitalista brasileiro a necessidade de moder
nização da sociedade, e do próprio aparato estatal. A moder
pização deve ser entendida não apenas como algo que "ob j et i
va a esfera estritamente econômica", mas, também, como "a
busca de compatibilizar os imperativos da acumulação com suas
necessidades de legitimação" (BURZTYN, 1985: 13).

Particularmente na região Nordeste, a modernização
empreendida pelo Estado capitalista apresenta, porém. um ca
ráter conservador pois pretende modificar relações sociais
de produção sem efetuar mudanças na estrutura econômica. Pre
tende satisfazer a necessidade de mudanças. mas também evi
tar transformações brutais ou a alteração do equilíbrio das
forças políticas.

Este empreendimento modernizador efetiva-se, então,
conformando uma prática característica do Estado capitalista
brasileiro: o autoritarismo. A consecução da modernização se
dá através do emprego de mecanismos ideológicos corno o pate~
nalismo, e por conseguinte, o assistencialismo. Revelam-se,
estes mecanismos, recursos eficazes para a busca da legitima
ção, viabilizando outra prática que caracteriza há muito a
ação política das elites brasileiras, e do Nordeste, em par
ticular - a prática do clientelisrno ou favoritismo pessoal.

Ao longo da história brasileira, o Estado caracteri
zou-se pela concentração do poder, principalmente a partir
do golpe de 1964. Centralização e descentralizçaão polític~
-administrativas alternaram-se no processo histórico expres
sando esforços de concentração e desconcentração de poder e
esforço de legitimação. Estudos efetuados sobre o tema enfa
tizam a hipertrofia do poder local; outros evidenciam a do
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poder central.* BURZTY entende que ocorre, na verdade, umã
relação de interdependência entre as esferas central e local
de poder (1985:159). Os programas governamentais constituem
o palco em que se alternam e se explicitam a centralização e
descentralização políticas.

O poder central impõe sua autoridade sobre o nível
local através da dependência econômica. Por exemplo, crédi
tos e subsídios oficiais (via programas oficiais) são ofere
cidos àqueles que garantem a fidelidade e obediência políti
caso Além destes, outros mecanismos de cooptação política
são utilizados, como o sistema fiscal, com a manipulação do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) , cujo retorno ao
nível local dos impostos recolhidos, significa recurso indis
pensável aos empreendimentos públicos do municlplo e conse
qUentes ganhos políticos de seus representantes. Interessa,
assim, ao poder local atender às pressões e interesses da es
fera central. Resumindo, a relação entre os dois níveis de
poder é de interdepnedência e, como já foi assinalado, deve
responder aos imperativos da acumulação e da legitimação.
Quem efetua a mediação entre estes interesses e as popul~
çoes rurais e o representante do poder local e os funcioná
rios das instituições estatais.

Estas reflexões acerca do Estado podem conduzir uma
compreensão sobre a política educacional para a zona rural.

O Estado que estimula o processo de acumulação, e
busca a legitimação, é o mesmo que se encontra pressionado a
atender às demandas educacionais no meio rural.

Propicia a concentração da propriedade fundiária,a~
sim como contribui para o processo de expropriação a que es

* Ver especialmente LEAL, Vítor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. são
Paulo, Alfa Omega, 1985 e PEREIRA de Queiroz, M. Isaura. O mandonismo
_._.~alna política brasileira e outros ensaios. são Paulo, Alfa Omega,
1976 que defendem a tese da hipertrofia do poder local. Tese contrã
ria - hipertrofia do Poder Central - é defendida por FAORO, Raimundo~
Os donos do poder: formação do patronado político brasileiro. Ponto
Alegre, Globo, 1979, 2v.
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tá submetido o campesinato. E justamente e~{e mesmo grupo so
cia1 que constitui a maioria da população a demandar escola
rização nos municípios do Ceará.*

A modernização manifesta-se no setor educacional com
o mesmo caráter conservador. Expressa-se na ampliação e com
plexificação da estrutura educacional nos níveis federal, e~
tadual e municipal. Efetua-se no sentido de estabelecer pr~
cedimentos que garantam controles fundamentalmente quantit~
tivos, tratando as questões educacionais com medidas paliatj
vas que nao resultam em alterações qualitativas no (I quadro
da situação educacional.

Como não podia deixar de ser, também no setor educa
cional o Estado demonstra seu caráter autoritário.

A hipertrofia do poder executivo caracterizando o
autoritarismo estatal, se faz sentir com a direção centrali
zada no MEC - que esvazia o planejamento local e regional; e
no esvaziamento do próprio MEC com o atrelamento das deci
sões educacionais às diretrizes e prioridades de alocação de
recursos ditadas por órgãos centrais da política econômica e
social, como a Secretaria de Planejamento da Presidência da
República (SEPLAN), o Conselho Monetária, o Conselho de De
senvolvimento Econômico (CDE) , Conselho de Desenvolvimento
Social (CDS).

Como situam-se, então, a nível estadual, as Secreta
rias de Educação frente ao autoritarismo central?

As unidades da Federação encontram-se esvaziadas de
autonomia devido ã política tributária que as torna dependen
tes tanto de recursos advindos do MEC como daqueles advindos
de Programas Especiais. As S.Es. procedem segundo as propos
tas educacionais estabelecidas pelas fontes mantenedoras.

* Os municipios cearenses, excetuando a capital, têm 64,7% de sua popu
1ação concentrada na zona rural (IBGE, 1981).
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Assim, nao se efe~úa de forma conjunta a elaboração
da política educacional. A nível estadual, a prática de pIa
nejamento resume-se na criação de projetos que desdobràm, a
nível local, os programas criados a nível federal. E um movi
mento de dependência e autoritarismo que se realiza em ca
deia. NEVES et a1ii (1984:61) ao abordar esta questão expres
sa ponto de vista semelhante: "No âmbito da hierarquia das..
instituições este movimento se perpetua: as diretrizes ema
nam das instâncias superiores para serem cumpridas à risca
pelos escalões intermediários e inferiores, chegando, dessa
forma, até a ponta do sistema educacional, reproduzindo-se,
assim, em todos os níveis administrativos, uma prática de do
cilidade em relação às esferas centrais e autoritarismo em
relação àquelas imediatamente superiores".

Este constitui o cenário no qual localiza-se, por
exemplo, o Prefeito Municipal quando movimenta-se para a li
beração de recursos financeiros para o ensino municipal. Rea
liza verdadeira peregrinação à Secretaria de Educação e ao
MEC, intermediado por deputados, buscando agilizar as libera
ções, aumentar o montante desses recursos, etc. A fidelidade
política tem sido a exigência como contrapartida, e que se
reproduz a nível municipal quando se observa também a práti.
ca do clientelismo.

Algumas questões foram tangenciadas. até o momento,
sobre o Estado capitalista no Brasil. Alguns mecanismos de
intervenção foram observados, mecanismos que permitem vislu~
brar sua ação. E necessário construir um caminho que permita
a apreensão das contradições que o Estado encerra.

o estudo de BURZTY teve especial interesse em de
monstrar o caráter intervencionista do Estado brasileiro,que
buscando organizar o espaço econômico-social nordestino com
programas .oficiais, com vistas a propiciar a dominação de
uma classe sobre outra, utiliza de expedientes clientelísti
cos, expressando seu caráter autoritário e paternalista.

A concepção instrumentalista do autor - Estado ins
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trumento de classe - deve ser melhor desenvolvida e também
ampliada, sob pena de nao se perceber que a realidade social
não sofre a dominação implacável e absoluta das instituições
estatais. O que se sugere e que há interlocutores, represen
tantes de interesses, tanto externa quanto internamente ao
aparelho estatal, expressão de uma sociedade capitalista,con
traditória e conflituosa.

o estudo de LEROY aponta para este sentido. Empenha
da em analisar a dominação política e cultural no sistema
educacional, aborda como um de seus componentes a racionali
dade administrativa. A concepção de Estado gramsciana .rp erm.i
te ã autora reconstruir a história da administração de ensi
no de Minas Gerais e apreender o surgimento do questionamen
to da dominação e da racionalidade administrativa. A análise
mostra que tais questionamentos "indicativos de um grau de
conscientização que escapa ao controle ideológico da classe
dominante" não surgem dentro da própria organização adminis
trativa, mas "formam-se em outros setores" (...) "com práti
cas sociais diferentes" (1987:19).

Em concordância com O'DONNEL, pode-se afirmar que o
Estado constitui o "componente especificamente político da
dominação numa sociedade territorialmente delimitada", na me
di da em que se coloca na posição de "fiador de determinadas
relações sociais de produção"(1981:72).

Como se define a dominação (ou o poder)? E onde Sl
tua-se?

Para este autor a dominação deve ser entendida como
a capacidade de imposição da vontade de uns sobre os outros
de forma regular, mas nem sempre contra a sua resistência.
O'DONNEL a situa fundamentalmente no Estado.

A dominação não é exercida somente pela coerção fi.
sica, pela ferça. Ela se exerce através de recursos ideoló
gicos, econômicos, de informação e parte deles são utiliza
dos pelo Estado, cujas ações são viáveis pelo fato de a clas
se dirigente tê-los sob seu controle.
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A sociedade capitalista, contraditória e conflitan
te, requer a criação de recursos que garantam sua s-ob rev i vên
cia, recursos que legitimem no político as relações sociais
que se estabelecem a partir do econômico. Assim, é pela ideo
logia que a legitimação se efetiva e através do exercício p~
lítico do Estado, que se organizam e se articulam essas rela
çoes.

""

As relações sociais, como relações contratuais, sao
vistas e aceitas pela classe dominada como justas e naturais.
Nas relações contratuais de venda e compra da força de traba
lho o assalariado é livre para vendê-Ia, assim como o capit~
lista é livre para comprá-Ia. O real - a condição compulsó
ria de privação dos meios de produção em que situa-se o assa
lariado - esconde-se por detrás do jogo ideológico, pois o
"controle ideológico é o mais significativo pelos resultados
que dele podem ser obtidos, ou seja, o dominado assume como
justa e natural a relação de dominação" (LEROY, 1987: 21). O
Estado aparece, então, como o fiador destas relaçõespré-esta
belecidas e sua força coerciva pode ser acionada se ~ obri
gaçoes contratuais não forem cumpridas.

Não se pode esquecer que o aspecto político da domi
naçao exercida pelo Estado, assim como outros (econômico, o
de informação, etc.) são aspectos de uma relação social, não
são portanto uma coisa ou uma instituição. Vale ressaltar,
porem, que se apresentam como tal, aparecem como instituição.

Esta objetivação do Estado em instituição decorre
da necessidade de parecerem voluntárias e livres as relações
que se estabelecem na sociedade capitalista. O Estado surge,
então, como aquele elemento exterior e neutro que se movimen
ta em busca de interesses gerais, e não só de uma classe so
cial.

A neutralidade das instituições estatais esconde a
relação de dominação e legitima a ação estatal.

Pergunta-se: corno é possível apresentar-se neutro?
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A diferença entre o Estado e classe capitalista per
mite que este assim se mostre.

A lógica do Estado capitalista é garantir a sobrevi
vência do sistema. Quando, contraditoriamente, há _indicação
de limites negativos à ação dos capitalistas no sentido de
impedir conseqUências sociais destrutivas à reprodução desse
sistema, o Estado toma medidas que contrariam individualmen
te a acumulação, mas garante a dominação coletiva dos capit~
listas como classe. Da mesma forma, vê-se impelido a tomar
medidas que protejam a classe assalariada no sentido de colo
car limites na ação dos capitalistas, numa tentativa de pr~
servar a própria existência da classe dominada e manter a
paz social.

A neutralidade que apresenta o Estado como perten
cente a ambas as classes guarda, nessa ambigUidade de papelS,
o germe da contradição, portanto, da resistência à dominação
absoluta, se bem que concentre nesse mesmo dispositivo a sua
possibilidade de legitimação.

As iniciativas de interesse geral que o Estado assu
me fazem-no também aparecer neutro. E o que ocorre, por exem
pIo, quando investe em setores não produtivos como o da Saú
de e da Educação garantindo a reprodução e a qualidade da
força de trabalho. O Estado, objetivado em instituição apar~
ce então como "encarnação de uma racional idade mais geral
e nao capitalista" (IDEM: 24).

Para mostrar como natural a capacidade de coerção o
Estado requer sua legitimação baseada na democracia, forma
de organização política, por sua vez, baseada numa relação
jurídica entre iguais: o trabalhador é livre para vender sua
força de trabalho assim como o capitalista o e para compra
-Ia. Ambos também são livres e iguais para decidir, no plano
político, os·destinos do país. Todo cidadão é igual perante
a lei e é co-participante das decisões estatais, na medida
em que escolhe governantes outorgando-Ihes o direito de deci

ir e utilizar os recursos do poder. A igualdade que ocorre
no campo econômico entre capitalistas e assalariados estende
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-se ao campo político: o poder exercido e mãterializado no
Direito e nas instituições deverá ser constituído por todas
as classes sociais.

Como o Estado nao pode basear sua açao na sociedade
dividida em classes, pois, se o fizesse, seu posicionamento
a favor dos interesses da classe capitalista ficaria explíci
to e colocaria em risco seu controle ideo1ógico,desmitifica~
do a neutralidade - o recurso que se apresenta e fundamen
tar seu poder e ref erenci ar suas açoes em "modalidades de su
jeitos coletivos" externos a ele próprio, instâncias gener~
lizadoras, postas sobre o fracionamento da sociedade como um
bastidor, que resulta traços que não se devem mostrar no
grande cenário político" (O'DONNEL, 1981:77). Assim, os con
ceitos de cidadania e nação constituem estas "modalidades de
sujeito coletivo" sobre as quais respalda-se a ação estatal.

A cidadania, baseada na liberdade e igualdade ap~
rente entre sujeitos sociais, manifesta no Direito,faz criar
a idéia de que os serviços do Estado orientam-se no sentido
do bem-comum - a serviço dos cidadãos - pois da liberdade e
igualdade no nível econômico decorrem a liberdade e iguald~
de no nível político com o exercício do voto. Eis aqui o
fundamento do poder do Estado.

Mas para quem o Estado ou as instituições estatais
trabalham? Surge, então, a nação, mediação entre sociedade
e Estado que permite ao segundo organizar a sociedade com ba
se no consenso e na coerçao, como se agisse de acorco com in
teresses comuns. Legitima-se, assim, a neutralidade do Esta
do.

Mas, para isso, nao se pode desconsiderar a partici
pação da classe dominada, na medida em que o Estado deve
apresentá-Ia como igual ã dominante. As lutas políticas - ex
pressas pela cidadania no voto - colocam no interior do ap~
relho estatal os interesses contraditórios.
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Até aqui, a concepção de Estado que se expos - cuja
função precípua é precisamente conservar e reproduzir a divi
são de classes, garantindo que interesses de uma delas se im
ponham C~ interesse geral da sociedade - identifica-o com o
conjunto de seus aparelhos repressivos. O aspecto repressivo
do Estado enfatizado pelos clássicos e apontado como aspecto
principal da dominação de classe deve-se ao cont~xto real en
frentado por eles - de repressão â parti cipação política clan
destina das vanguardas proletárias.

Pergunta-se, então, se a direção política e cultu
Tal localiza-se exclusivamente no exercício do poder. Em ou
tros termos, a transformação social baseia-se exclusivamente
no exercício do poder, que até aqui situou-se no Estado? On
de situa-se a superação da dominação?

Se estas questões referem-se também ao Estado, exi
ge-se uma concepção mais flexível - teórica e metodologica
mente - uma "concepção ampliada" que se encontra na teoria
de Antonio Gramsci.

Para o pensador italiano o exercício do poder nao e
condição única para a direção cultural e política de uma so
ciedade. Esta pode ser exercida tanto pelo grupo dominante
que detém o poder quanto pelo dominado que se submete a ele.
E o exercício da hegemonia - que encerra embates ideológicos,
Vlsoes de mundo que se confrontam - que permite compreender
que no interior do Estado não se exerce apenas a coerção,
mas também o consenso. Gramsci distingue dois conceitos de
Estado: sociedade política e sociedade civil. Como afirma
BUCI-GLUCKSMANN são "dois momentos de articulação do campo
estatal: o Estado em sentido estreito, unilateral, e o Esta
do em sentido amplo, dito integral" (1980:127), ambos locali
zados ao nível da superestrutura.

a sociedade política concentra-se o poder repressi
vo da classe dirigente. A sociedade política é constituída
pelo "conjunto dos mecanismos através dos quais a classe do
inante detém o monopólio legal da repressão e da violência

e que se identifica com os aparelhos de coerção da burocra
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cia eX-écutiva e policial - militar" (COUTINHO, 1981:91). Se
gundo BUCI-GLUCKSHANN o Estado/sociedade política "identifi
ca-se com o governo, com o aparelho de ditadura de classe"
(...) "e "a dominaç ão de clas se se exerce através do apar~
lho de Estado no sentido clássico (exército, polícia, admi
nistração burocrácia" (1980:128).

Na sociedade civil a classe dirigente busca obter o
consentimento dos governados através da difusão de uma ideo
logia unificadora. A sociedade civil é formada "precisamente
pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração
e/ou difusão das ideologias compreendendo o sistema escolar,
as Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organi
zações profissionais, a organização material da cultura (r~
vistas, jornais, editoras, meios de comunicação), etc". (COU
TINHO, 1981:91).

Para Gramsci, na sociedade civil circulam ideolo
gias. "Nela a classe hegemônica procura impor â classe sub al
terna sua concepçao do mundo que, aceita e assimilada por e~
ta, constitui o que Gramsci chama de senso comum". (FREITAG,
1980:38).

Esse Estado "ampliado" exerce a dominação combinan
do força e consenso, coerção a nível de sociedade política
e persuasao a nível de sociedade civil. Na sociedade políti
ca, a dominação se expressa sob forma de ditadura, na socie
dade civil sob a forma de hegemonia.

t oportuna a compreensão que LEROY registra em seu
estudo acerca do concei to de hegemonia: "a concepção grams
ciana de hegemonia permite-nos pensá-Ia pela ótica da classe
dominada, apesar de serem maiores as condições de seu exercí
cio pela classe dominante que, por deter o poder, usa a for
ça coercitiva e tem acesso a maior número de recursos ideoló
gicos. Se o domínio e a direção intelectual são as duas for
mas pelas q~ais a hegemonia se manifesta, e se a direção in
telectual se realiza independentemente do acesso ao poder e
ao uso da força, existe a possibilidade de também os grupos
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básicos dominados desenvolverem a sua direção intelectual e
moral, mesmo não tendo acesso aos meios de direção". (1981:
13) .

Pergunta-se, o entanto, se o exercício de ] egemo
nia ocorre estritamente na e' fera da sociedade de c]1s~es.cu
jos únicos suj ei t os sociais, erão a classe sub alt err;a e a

"-classe dominante. Em outros termos, onde maniresta-se o e: ~r
cício da hegemonia?

Para NASCIMEr\TO: lia hegemonia - como direção e con
senso - nao e apenas um elementJ explicativo das relações en
tre as classes sociais (...) mas tamb~m explicativo das rel~
ções entre os diversos grupos e camadas sociais que confor
mam urna determinada sociedade (...). A hegemonia irá pc~ta~
to nomear outros sujeitos sociais, transbordando o terreno
das relações entre as classes sociais, para ingressar,assim,
no terreno: - das relações entre grupos sociais no interior
de instituições (...) das relações entre instituições C ... )
das relações entre regiões (... ) das relações entre esferas
do exercício do saber (NASCIMENTO, 1985:73-74).

Ao se conceber, o Estado como organizador do esp~ço
econ6mico, social e político as estrat~gias de intervenç~o a
serem definidas baseiam-se no planejamento. Entende-se, PO!
tanto, o planejamenLo "corno um dos mecanismos que, nas SOCle
dades burguesas, emerge da própria necessidade de admjnis
trar o capital, com vistas a garantir a sua acumulação e a
sua reprodução ampliada (NEVES et alii, 1984:56).

Ao longo do processo histórico brasileiro o planej~
mento foi assumindo, especié mente a partir da d~cada de 40,
o seu papel de instrumento ( ganizador do processo de acumu
lação, papel que se intensificou com a industrialização e o
conseqUente rearranjo na estrutura de classes e de poder.

A instauração de um Estado autoritário após 1964 -
baseado no cerceamento do Poder Legislativo e na repressão
vjolenta ã organização popu~ar viabilizou um modelo econôrni
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co excludente e dependente do capital monopolista internacio
nal que redundou em um processo de concentraçio de renda, de
um lado, e na superexploraçio do trabalho, de outro.

A consolidaçio deste modelo, na década de 70. ba
seou-se na emergência de um aparato tecnocrático que, sob a
ideologia da segurança nacional e da "racionalizaçio dos
meios", substitutu a negociaçio política (de décadas anterio
res) e passou a elaborar e gerir planos que "visavam, essen
cialmente a acumulaçio do capital, em detrimento das condi
ções de reproduçio da força de trabalho (IDEM:57).

As contradições. porém, vão se acirrando e conduzin
do as camadas populares a um enfrentamento político baseado
em formas organizativas novas e próprias (como as CEBs, sin
dicatos, etc.). Em face desta nova conjuntura, o Estado ve
-se obrigado a incorporar em seus planos governamentais as
demandas da sociedade civil, numa perspectiva de bem-estar
social, sob pena de ver comprometida a sobrevivência da pro
pria ordem econômico-social vigente.

A elaboraçio dos planos deu-se, portanto, em um qua
dro de extrema centralização política por parte do poder Exe
cutivo, respaldando-se principalmente na hipertrofia do apa
relho burocrático. Em outros termos, pode-se afirmar que o
processo de planejamento constituiu-se em mecanismo gestado
e gerido pela tecnoburocracia central.

A intervenção do Estado não se dá apenas a nível do
econômico abrangendo também mecanismos de natureza político
-social profundamente imbricados ao primeiro, com vistas a
legitimação. A ação do Estado, na área educacional deve ser
·ista, portanto, como um imperativo de ordem econômica e co

mo instrumento de consolidação de um projeto de classe. Re
sulta que as políticas educacionais guardam certa correspon
dência com esse projeto.

Concebendo a política educacional numa perspectiva
gramsciana, como ação estatal que encerra embates entre so
ciedade política e sociedade civil, confere-se ao sistema
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educacional e suas instituições o papel. de "locus" no qual
veicula-se não somente a ideologia da classe hegemônic~. Pa
ra FREITAG, estas instituições são "agente(s) mediador(es)en
tre a transformação da filosofia da classe hegemônica em sen
so comum da classe subalterna" (1980:43). Estas instituições
também podem ser percebidas como agentes mediadores de con
~ra-ideolorias ou um novo saber que se gesta a partir das
contradições que a sociedade experiencia.

Cabe aos técnicos das instituições e aos professo
res que com estas se relacionam o papel de portadores destas
Vlsoes de mundo que as classes sociais produzem.

Estes portadores de concepções, são, para Gramsci,
os intelectuais, que se definem como "tradicionais" e "org~
nicos". Ouando ligados ã ordem social tradicional pré-exi~
tente constituem os intelectuais tradicionais, cujo papel é
garantir um consenso em torno da classe dominante. Quando um
grupo social elabora uma concepção de mundo que apresenta-se
como alternativa política e cultural, o intelectual que se
forma a partir desse próprio grupo ou a ele se liga define
-se como intelectual orgânico (GRAMSCI, 1978).



3 - AS RELAÇOES ENTRE O MINISTERIO ·DA EDUCAÇAO, A SECRETARIA
DA EDUCAÇAO E O 6RGAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: MODERNIZA
çÃO E CONTRADIÇÃO

Urna análise das relações que se estabelecem entre
as esferas educacionais do estado revela que sua intervenção
caracteriza-se pelo empreendimento modernizador, empreend!
mento este que desencadeia mudanças superficiais no sistema
educacional, em particular, na administração do ensino.

o Programa EDURURAL que surgiu corno estratégia mo
dernizadora para a educação no meio rural veio demonstrar que
a estrutura criada para sua viabilização encerra contradi
çoes que, por sua vez engendram possibilidades de questiona
mento da própria prática estatal e de sua política educacio
n a l .

3.1- O Programa EDURURAL: Objetivos e Prioridades

o Programa de Expansão e Melhoria da Educação no
Meio Rural do Nordeste/EDURURAL-NE foi instituído pelo Decre
to n9 85.287, de 23 de outubro de 1980, para executar o acor
do n9 l867/BR firmado entre o Governo Brasileiro e o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD.

o Programa atingiu nove estados do NE, incidindo
inicialmente sobre 248 municípios (18% dos municípios da re
gião), número ampliado para 400 no último ano de implementa
ção e seu período de vigência foi de 1980 a 1987.

o artigo 29 do Decreto n9 85.287 define como objetj
vos do EDURURAL: a expansão das oportunidades educacionais e
a melhoria das condições de educação no meio rural no Nordes
te, bem corno o fortalecimento do processo de planejamento e
administração educacional.

25
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o Programa destaca como prioridades:

a melhoria das condições de ensino predominantemente nas
quatro primeiras séries do 19 grau. a partir da adequação
dos materiais de ensino-aprendizagem às peculiaridades do
meio. da implementação de serviços de supervlsao pedagógl
ca e da dinamização de ações de apoio ao educando.

- a expansao e melhoria da rede física. de forma a reduzir o
déficit de escolarização. e possibilitar aumento da escola
ridade (atingindo. no mínimo. a 4~ série de ensino de 19

grau). bem como a reorganização da rede escolar instalada.

- o fortalecimento do processo de planejamento e administra
ção da educação, nos níveis federal. estadual e municipal
no sentido de assegurar a implantação e implementação do
programa e a continuidade do processo de expansão e melho
ria da educação no meio rural.

A estrutura do Programa é baseada em Projetos que
estabelecem as açoes e metas a serem cumpridas. São eles:

1. Expansão da rede física compreendendo constru
ção, reforma e ampliação de unidades escolares além da reali
zação de um mapeamento escolar.

2. Desenvolvimento de currículo e material de ensi
no-aprendizagem. através de elaboração e impressão de novas
propostas curriculares; distribuição de material de ensino
-aprendizagem.

3. Treinamento de recursos humanos através da capa
citação de professores, supervisores. administradores e auxi
liares administrativos.

4. Alimentação escolar através da distribuição de
merenda (implementado somente em PE) .

5. Fortalecimento dos Orgãos Municipais através da
assistência físico-financeira às Secretarias Estaduais de
Educação e O.1E's para melhorar os processos de planejamento

H/UFC
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"e administrãção educacional e apoiar a criação de unidades
gerenciais do Programa.

6. Estudos e Avaliação para efetuar uma avaliação
de impacto (realizada pela Fundação Cearense de Pesquisa e
Cultura da Universidade Federal do Ceari - FCPC/UFC).

7. Administração - destinada à melhoria da qualida
de gerencial dos estados com vistas ao desenvolvimento dos
proj etos.

Para a execução das metas previstas de responsabili
dade de cada estado da região articulou-se urna estratégia de
assistência técnica (assessoramento) fornecida por diversos
órgãos componentes do MEC: Centro de Desenvolvimento e Apoio
Técnico à Educação (CEDATE), Centro de Recursos Humanos João
Pinheiro (CRHJP). Fundação Nacional de Material Escolar(FAE/
FENAME), Instituto Naci onal de Assis tência ao Estudante (INAE)
e Secretaria de Ensino de 19 e 29 graus (SEPS).

A nível administrativo criou-se na esfera federal,
a Unidade de Administração do Programa (UNAP), vinculada a
Secretaria de Ensino de 19 e 29 graus (SEPS) do MEC, cuja di
reçao foi exercida pelo Coordenador Geral.

A Administração do Programa foi integrada pela Co
mlssao Consultiva lnterministerial (CCI) presidida pelo Se
cretirio de Ensino de 19 e 29 graus do MEC, cuja finalidade
consiste em apreciar os planos operacionais, avaliar a execu
ção do Programa e acompanhar a administração dos assuntos fi
nanceiros.

A execuçao do Programa coube aos Estados e aos Muni
cípios. Cada Estado contou com urna Unidade Estadual de Admi
nistração do Programa (UEAP). No âmbito municipal, a unidade
de coordenação para as finalidades do Programa foi o Orgão
Municipal de Educação (OME).



28

o Estado do C;ará. o PRORURAL*. criado segundo PIa
no Estadual de Educação 1979-1983 para "consolidar todas as
ações direcionadas ao meio rural" (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO CEARÁ. 1979). assumiu a coordenação estadual do
EDURUML, bem corno a de outros programas. A estrutura adminis
trativa para o Programa consistiu na criação de duas gerên
cias regionais - a Gerência da Região dos Sertões Cearenses
e a Gerência da Região do Cariri.

Os instrumentos de trabalho que o PRORURAL elaborou
para nortear a implementação do Programa foi o Plano Operati
vo Anual. que contém a tradução dos programas em ações e me
tas físicas. Além deste instrumento. foi elaborado Projeto
de Cooperação Técnica do PRORURAL (1983). documento que indi
ca a forma de intervenção da S.E. na area do Programa.

3.2- Contradições na Estrutura das Instituições Estatais

Já se abordou o quadro político em que se situa o
Programa EDURURAL: um cenário de autoritarismo que
seia na força do Poder Executivo, e que se expressa a
de administração de ensino, no centralismo de decisões
que se utiliza o MEC para o encaminhamento da política educa
cional.

se ba
nível

de

Esta afirmação ganha força explicativa se forem
apontadas as condições em que se definiu o Programa e a que
interesses este veio atender.

Inserido no 111 PSEC (1980-1985), cujo discurso ques
niona as estruturas rígidas da administração educacional, o
EDURURAL, de certa forma, surge baseado nos princípios da
participação e democracia. num claro esforço do Estado de se
adequar ao momento político. Estes princípios estão embuti

* O PRORUML surgiu como resultado das experiências na gestão de proje
tos especiais que eram desenvolvidos em várias regiões do;' Estado
(PDRI's) e foi criado como estrutura que deveria articular as açoes
dos vários projetos e programas.
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_/

dos em propostas que acenam para a importância de se conside
rar as peculiaridades do meio rural e contar com a participa
ção da "comunidade". Assim, constituíram fator de preocupa
ção, no decorrer do Programa, sendo expressos nos diversos
momentos em que se buscou um "planejamento participativo".

A origem do EDURURAL não residia somente na..
cia de atendimento a demanda por escolarização que as popula
ções rurais vinham e vêm dirigindo ao Estado. A concepção do
Programa tem sua origem na necessidade de legitimação do E~
tado junto a essa população. Num momento de crise política,
em que se coloca em questão a política econômica governamen
tal e até certo grau, a forma de dominação e exercício do po
der - expressa em greves~ organização política e sindical,
eleição de candidatos comprometidos com reivindicações popu
lares, ocupação de terras, etc. - o Estado recorre ao discur
so engajado com a democracia e com as necessidades imediatas
dos setores populares.

urgeE.

Porém, o procedimento real desse Estado nao se sin
toniza com a retórica. Basta averiguar a forma como surgiu o
EDURURAL pára se chegar à conclusão de que resta muito a fa
zer até se aproximar coerentemente o discurso com o que efe
tivamente foi sendo realizado.

Uma comissão de técnicos do MEC e do Banco Interna
cional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) elaborou, em
fins da década de 70, diagnóstico sobre a educação no meio
rural nordestino, identificando as necessidades e linhas ge
rais que deveriam nortear o Programa. As Secretarias de Edu
cação dos estados encaminharam ao MEC propostas técnicas e
pareceres tendo corno referência aquelas diretrizes e o mon
tante de recursos definidos pela referida comissão. Isto e,
as propostas deveriam se adequar à outra pré-estabelecida
inclusive no que se refere ao próprio tipo de intervenção es
tatal: um programa especial, baseado em intervenções estrita
mente educacionais, cujo financiamento seria negociado sob
condições desconhecidas pelos técnicos e administradores do
sistema.
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Os objetivos e prioridades estabelecidos para o Pro
grama correspondem às exigências e necessidades reais das po
pulações rurais. Ampliação do acesso escolar, melhoria das
condições de ensino, estruturação administrativa são deman
das colocadas pelos vários setores sociais ao governo.

Já se abordou o tratamento financeiro dispensado a
"'-educação - tratamento a conta-gotas, embora o discurso decla

re intenções democratizantes - que demonstra considerar o s~
tor educacional questão menor dentre os vários setores da i~
tervenção estatal. Interessa observar também que as políti
cas e prioridades educacionais oficialmente declaradas encon
tram entraves administrativos dentro do MEC e que, como já
foram identificados poderiam ter sido sanados. Não o fo
ram devido a entraves políticos.

Em linhas gerais, cabe ao Estado, ou melhor, ao g~
verno central decisões referentes às formas de atender às de
mandas sociais.

Quais serviços, para quem e corno o Estado atua, têm
sido questões que competem a essa esfera de poder. No que
diz respeito ã alocação de recursos, as decisões são tornadas
em bloco, divididos por setores e por ministérios.

O governo central define o montante global de recu~
sos que cabe a cada bloco, setor ou ministério. Cada ministé
rio, por sua vez, aloca seus recursos nos vários subsetores.

No caso do MEC, são alocados recursos no primeiro
grau, no segundo, no superior, etc., correspondendo em geral
a cada Secretaria (da estrutura do MEC). Cada Secretaria alo
ca para suas unidades, e assim por diante.

Supõe-se que essa ordem lógica de decisões acerca
de alocação de recursos decorra de políticas educacionais que
serão, em seguida, programadas. B o que também sugere MAR
QUESC198l:52) quando afirma: "Segundo urna ordem lógica, primei
ro seriam definidas as políticas, depois determinadas as
ações dentro dos limites impostos pela disponibilidade de re



cursos humanos, materiais e financeiros".

E acres centa: "na prática, porém, o que ocor
re (e aqui se trata da esfera federal, embora na estadual
nao ocorra muito diferentemente) é iniciarem-se os trabalhos
de elaboração do orçamento anual do MEC no mês de março,para
ser enviado à ~EPLAN no mês de agosto, e para ser aprovado
pelo Congresso no mês de dezembro. A programação virá toda
amarrada nos estreitos limites das dotações já definidas"
(IDEM) .

Portanto, nao se sustenta a hipótese de que os re
cursos são alocados segundo programação da política educacio
nal estabelecida. A programação, que se encontra "amarrada
nos estreitos limites das dotações já definidas" nao poderá,
assim, detalhar, na prática, os objetivos enunciados no dis
curso da política educacional ou nos programas educacionais.

b importante observar ainda que a forma de interven
ção estatal - através de programas especiais - constitui am
pIo espaço de manipulação política baseada no clientelismo.
Na medida em que os recursos são parcos e liberados para po~
cos municípios, a inclusão destes nas áreas dos programas tor
na-se objeto de negociação entre políticos - que buscam aten
der às demandas dos Prefeitos dessas localidades - e a tecno
burocracia do MEC, principalmente aqueles escalões ligados
mais diretamente ao poder executivo federal.*

Baseado em quais parâmetros o montante de recursos
ou o valor do empréstimo foi definido?

Nas condições e exigências educacionais certamente
nao o foram, pois o Programa atende a urna parcela mínima
das necessidades educacionais. Vale corno alerta as palavras
do Professor Aloísio Pimenta em debate realizado pelo INEP
acerca do financiamento internacional à educação: "Precisa
mos ficar atentos aos programas de financiamento internacio

* Conclusao formulada a partir de depoimento de técnicos e prefeito.
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nal, sobretudo diante da pressão que se fez para utilização
de divisas pelos Ministérios do Planejamento'e da Fazenda em
anos anteriores, porque. às vezes, havia muito Lnt eres se em
jogar com essas divisas. Estejamos também alertados para as
impl icações do colonial ismo cul tural. (INEP /RBEP, 1985: 520) .

Não se pretende aqui defender uma posição xenófoba
acerca do financiamento da Educação. Sugere-se, porém, que a
sociedade civil necessita descobrir mecanismos que lhe permj
ta interferir nos rumos da política educacional, imprimindo
nela sua vontade. O que se verifica, no entanto, e que condi
cionantes de natureza externa ao setor educacional - corno a
política econômica concentradora de renda - interferem e mes
mo definem aspectos da política educacional.

No período de implementação do Programa o MEC so
freu diversas alterações em sua estrutura interna. Um dia~
nóstico sobre a sua funcionalidade no início do programa,
apontava: inconsistência das atividades de planejamento e
avaliação em virtude de um trabalho por componente educacio
nal que se remetiam a órgãos distintos; inexistência de um
cronograma de desembolso compatível com a programação aprova
da que assegurasse o fluxo de recursos e a execução dos pro
jetos: e rotatividade constante dos responsáveis pelos or
gãos educacionais (MERECHIA, & VIElRA, 1987). Rearranjos fo
ram feitos e nesse processo a estrutura gerencial do Progr~
ma sofreu alterações que comprometeram sobremaneira o seu
êxito. Concebida para gerir o EDURURAL com autonomia, com
vistas ã eficiência e eficácia de suas ações, a UNAP veio,
no decorrer das reformas internas do Ministério, perdendo e~
ta autonomia, perda que correspondia ã centralização de deci
sões de ordem orçamentária e financeira para urna instância
do próprio Ministério e não mais do Programa. Esta centrali
zação se expressava no controle da SEPS (órgão ã que a UNAP
se reportava hierarquicamente) sobre as aplicações de rrecur
sos através das prestações de contas de forma discriminató
ria (com relação a outros Programas).
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Rearranjos administrativos decorrem de acomodações
ou conflitos de ordem política. Observe-se que estes se de
ram em torno de questões financeiras, determinante constante
das relações de poder no EDUPURAL, corno veremos adiante.

Os mecanismos de trabalho previstos pelo Programa
para propiciar a articulação da UNAP (esfera federal) com as
UEAPS (esfera estadual) foram os Planos de Trabalho Anuais
(PTA) e a Cooperação T~cnica. O primeiro consiste na apresen
tação da programação do Estado indicando corno, porque, para
que e onde serão utilizados os recursos financeiros. O segun
do preve o assessoramento t ê cn i co às unidades estaduais (SE's) .

Ambos enfrentararr. dificuldades de operacionalização;
dificuldades não meramente t~cnicas, mas políticas.

A viabilização do primeiro mecanismo obedeceu ao se
guinte procedimento: o PTA deveria ser submetido à SEPS* pa
ra que seu setor financeiro apreciasse a programação da S.E.
e aprovasse assim, a liberação dos recursos financeiros, ou
seja, das parcelas do Salário-Educação/Cota Federal pelo Fun
do Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)** e dos re
cursos do FINSOCIAL.

* A SEPS sofreu reformas em 1986; foi subdividida em duas: uma responsá
vel pelo 29 grau e outra pelo 19 - Secretaria de Ensino Básico, ins
tância ã qual vinculou-se o Edurural.

** "O salário-educação previsto no art. 178 da Constituição (.•.) e cal
culado com base em aliquota incidente sobre a folha de salários dos
empregados das empresas e sobre os salários base de seus diretores,só
cios e titulares( •.•).
Da arrecada~ão líquida dos recursos dos salário-educação (1% e reti
do pelo õrgao arrecadador, o INPS, a título de taxa de administraçãoT,
2/3 devem ser aplicados em programas de ensino de 19 grau, regular e
supletivo, nos estados, territórios e no Distrito Federal, (as chama
das quotas estaduais - QESE) e 1/3 deve ser depositado em favor do
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao
HEC" (VELOSO, 1986:55). .
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À SEPS, portanto, cabiam as decisões sobre recursos
financeiros. Se no início do Programa. a UNAP dispunha de
maior autonomia para gerí-lo esta lhe foi retirada e passou
a ser centralizada pela SEPS. À Secretaria de Educação do e~
tado restava, também, aguardar parecer, pois não lhe compete
qualquer decisão. A esta esfera cabia apenas apresentar um
PTA, como mera declaração de intenções, e negociar a libera
ção das parcelas.

Quanto ao segundo mecanismo, a Cooperação r-écnica,
que consistia principalmente em visitas aos Estados, nao con
tou com a liberação suficiente de recursos para sua realiza
ção, além de enfrentar questões outras como "menosprezo pela
constituição do corpo técnico C...), influência de critérios
pessoais na indicação de técnicos que deveriam realizar as
viagens de cooperação, ausência de diretrizes e planos de
trabalho que sustentassem a continuidade das atividades".
C IDEM, 1987:36) .

Não obstante efetue-se um esforço para perceber o
MEC como um organismo não monolítico, como uma instituição
portadora de interesses distintos, suas ações parecem enfati
zar o perfil de um órgão centralizador, ditador de normas e
criador de programas~ enfim, a "inteligentzia" do planejame~
to do Setor de Educação.

Que "interesses distintos" sao esses, afinal? Estes
interesses referem-se a quais setores sociais, a que classe
social?

o MEC, além de alterações em sua estrutura interna,
sofreu sucessivas mudanças de ministros. Somente após instau
ração do governo civil, em 1985, já "estiveram" ministros
dois chefes políticos - lideranças do Partido da Frente Libe
ral CPFL) e atualmente, outro desta mesma agremiação encon
tra-se no cargo. E um ministério que, nao obstante abranja
um setor considerado "fatia sem valor" no bolo dos ministé
rios, apresenta atrativos políticos por sua tradição cliente
lística, representando amplo espaço de manipulações políticas.
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Para desenvolver uma análise acerca das _/ relações
que se estabelecem entre S.E. e OME necessário se faz contex
tua1izar a proposta de modernização que ambos buscam imp1e
mentar. Esta contextua1ização deve ser feita observando-se
a coerência da proposta do EDURURAL de modernização com o e~
pírito da Lei 5692/71* que prevê a municipalização do ensino
de 19 e 29 graus.

o processo de redemocratização que o país atravessa
recoloca a questão da municipalização do ensino como uma das
formas de descentra1ização administrativa e política.

o Projeto de Coordenação e Assistência Técnica ao
Ensino Municipal - PROMUNICIpIO** (MEC, 1977) que teve iní
cio em 1975 já surge com o objetivo de articular as ações en
tre os Estados e seus municípios com vistas a aperfeiçoar o
ensino municipal - cujas precárias condições diagnosticavam
-no como um dos p~incipais pontos de estrangulamento do ensi
no de 19 grau. Sua proposta prioritária de intervenção con
sistia em propiciar infra-estrutura ao ensino, com a cria
ção, ampliação ou reestruturação dos OME's. De abrangência
limitada o Promunicípio buscou criar conulções mínimas de
atendimento escolar, em especial nas áreas rurais. Essas con
dições compreendiam o equipamento dos O~ffi's,contratação de
pessoal técnico e administrativo com o intuito de aparelhá
-los dev~damente para arcar com o onus e gerir o ensino muni
ci pa l .

Inspirado na Lei 5.692/71 o Programa preparava ter
reno para o que se desencadeou nas décadas seguintes: a bus
ca de descentralização administrativa sem autonomia financei
ra, atribuindo à municipalização do ensino contornos de uma
modernização conservadora.
* O artigo 58 da Lei 5.692/71 visa a progressiva passagem para a respon

sabilidade municipal de encargos e serviços de educação, especialmen
te de 19 grau, que, pela sua natureza, possam ser mais satisfatoria
mente realizados pelas administrações locais.

** Sua atuação atingiu, de 1975 a 1981, 22 estados, 1 território e o Dis
trito Federal, atraves dos quais foram atendidos cerca de 1.709 muni
cípios, 42% do total. (MEC, 1977).
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A defesa da municipalizãção do ensino fundamental
era realizada a partir da crítica ao exçessivo centralismo
administrativo exercido pelo MEC e pelas secretarias esta
duais, que seria responsável pelo irrealismo dos programas e
pelo fracasso das escolas na formação educacional. Partia-se
do argumento de que o ensino municipalizado seria mais demo
crático pois, estando o poder de decis ão mais próximo da~'c~
munidade", os anseios e necessidades desta seriam detectados
e atendidos. Descentralizando o "poder", democratizar-se-ia
o ensino.

Sabe-se, porém, que a descentralização proposta nao
seria do poder de decisão, no significado mais profundo do
termo. A descentralização deve ser entendida "a partir das
alterações constitucionais de 1967 e 1969 que adotam como
princípio a centralização de decisões e a descentralização
de execução, como forma de atingir maior racionalização e
eficiência da máquina administrativa, expresso claramente no
Decreto 200/67, que fundamentou a Reforma Administrativa do
País" (BARRETO e ARELARO, 1986:3). A descentralização impl~
mentada, traduzida inicialmente na criação dos Conselhos Fe
deral e Estaduais de Educação, prosseguiu apenas com a monta
gem de estruturas legais, mas não de descentralização de re
cursos financeiros e de definições de diretrizes e estraté
gias educacionais.

Os Estados e Municípios encontram-se com suas cap~
cidades financeiras esgotadas em decorrência da política tri
butária imposta pela União. Os Estados contam com o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias (ICM) e com o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) como principais tributos p~
ra sua receita. Os municípios contam basicamente com o Impos
to Predial e Territorial Urbano (IPTU). Ambos, Estado e Muni
cípio completam suas fontes de receitas, sobretudo com as
transferências da União, mas em matéria de alteração na sis
temática tributária sua autonomia está limitada pela legisla
ção federal. A União concentra os recursos quando retornaper
centagens mínimas dos tributos arrecadados. E conta ainda
com o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), criado em

8H/UfC
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1982, cujos re-cúrsos são arrecadados e distribuídos a seu
critério segundo diretrizes da Presidência da Repúb1ica.*

o quadro financeiro dos Estados e municípios indica
que a proposta de municipa1ização/descentra1ização não passa
de um engodo, de um discurso democrático escamoteando inten
ções autoritárias e de descompromisso com as necessidades e•..
reivindicações populares.

Não há soluções mágicas, em termos de estratégia,
lembra MELLO (1986:27-28), nem "pirotecnias de rendoso efei
to político que possam dar conta dos problemas estruturaisdo
ensino de 19 grau (...). As distorções em nossa escola ele
mentar nasceram com e1a~ persistem há pelo menos um século,
muitas das quais sem visibilidade política, cujo efeito será
sentido no médio e longo prazo. Investir apenas em um aspec
to - de preferência no mais rendoso .eLe i tora1mente - foi e~
tratégia dos governos popu1istas". Após criticar as soluções
aligeiradas e afirmar a obrigação do Estado com o ensino de
19 grau,a autora defende uma reforma tributária que dê maior
autonomia aos Estados e Municípios e enfatiza a necessidade
de um "efetivo processo de desconcentração de poder político
de decisão e a correspondente descentralização administrati
va", sem os quais a prioridade do 19 grau será apenas uma de
claração de intenções. Avança o debate quando afi rma: "para
que a descentralização, conceito estritamente administratl
vo, corresponda à democratização, conceito político, é preci
so nao mimetizar os dois processos. Se a descentralização for
apenas dar autonomia sem recursos, ou dar apenas recursos p~
ra cada um fazer o que entender com a escola, ou ainda tor
nar o poder local mero executor de uma política para cuja de
finição ele não foi ouvido, dificilmente, teremos uma efeti
va democratização do ensino de 19 grau (IDEM:29).

Com base no Projeto de Cooperação Técnica e nos Pl~
nos Operativos Anuais, as ações do Programa EDURURAL foram

* Decreto Lei 1940 de 25.02.1972. Observe-se que a esfera central do Po
der cria mecanismos que possibilitem manipulação e negociações políti-
cas.
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implementadas (de acordo com seus respectivós projetos).

A equipe do PRORURAL CEDURURAL), a nível de discur
so , concebe sua ação junto aos municípios como "um processo
permanente capaz de gerar diretrizes, de realimentar o pro
cesso decisório e de contribuir para o aperfeiçoamento técni
co-pedagógico e administrativo do PRORURAL, tendo em vista a
melhoria do sistema de Ensino Municipal" (SECRETARIA DE EDU
CAÇÃO DO CEARÁ, 1983:s.p.).

O Ante-Projeto de Cooperação Técnica recomenda que
o PRORURAL coopere com os OME's na aquisição de competência
para traçar urna política educacional, para gerir autonomamen
te os recursos destinados ã educação, bem como na adoção de
uma política salarial adequada e na implantação e desenvolvi
mento de metodologia de planejamento participativo.

Nessa perspectiva, segundo depoimento de um técnico
"o trabalho tem melhorado, vai-se com eles (OME's) descobrir
e cri ar novas tarefas, ao invés de levar tudo pronto". A equ i
pe busca criar condições para que os técnicos capacitem-se
com o intuito de que assumam progressivamente as tarefas que
"cabem aos OME's cumprir!! e se "tornem menos dependentes da
equipe central" (do PRORURAL).

A sistemática de trabalho que permite o contato da
S.E./PRORU~~L com os OME's baseia-se em.visitas aos municí
pios, encontros e seminários, além dos treinamentos (cursos
de atualização) aos técnicos ,coordenadores e supervisores
dos orgaos.

Segundo avaliação realizada entre técnicos da S.E.
e de OME's, os contatos de cooperação técnica têm-se caract~
rizado como insatisfatórios urna vez que a cada técnico da
S.E. cabe assistir a um número enorme de municípios, inviabi
lizando. praticamente, a consecução do objetivo proposto,
qual seja: a capacitação dos OME's para gerir o ensino com
autonomia.

Os técnicos da S.E. estiveram irrbuídosde uma vontade



de "fazer funcionar" o prãgrama. com a convicção de que o
cumprimento das metas e a transmissão de um saber técnico
possibilitariam maior autonomia aos OME's.

Convém perguntar: que significado tem a
perseguida pela equipe do PRORURAL?

autonomia

Percebe-se que a proposta de autonomia aprego ada nos
documentos de trabalho da equipe* questiona as relações de
poder que interferem na educação municipal e indica os limi
tes que são colocados aos seus técnicos. Porém, este questio
namento se realiza simultaneamente a uma prática técnicista:
são exigidos dos·OME's relatórios. quadros estatísticos. con
troles, etc. que impregnam aos OME's a características de or
gao executor de tarefas administrativas.

Esta situação ambígua se retraiu um pouco ao longo
do Programa, com a diminuição de exigências burocráticas e
um esforço de politização dos técnicos de OME's nos encon
tros, reuniões e seminários.

Ficou, porém, uma marca muito acentuada dessa práti
ca tecnicista anterior, que se vê enfatizada pela esvaziamen
to de poder de decisão que o OME experimenta com relação ao
Prefeito Municipal.

Obviamente essa capacitação técnica é necessarla e
urgente, pois um controle estatístico é importante subsídio
para as definições de .uma política educacional.

o que se constitui preocupação é a dificuldade que
os técnicos da S.E. encontram para sensibilizar os técnicos

* Ante-Projeto de Cooperação Técnica que abrange var10S sub-projetos do
Edurural: Rede Física, Capacitação, Fortalecimento de OME's, etc.
Depoimento de técnico do OME ilustra esta situação:
"A importância do m~ é a seguinte: quando as pessoas vêm aqui e pe
dem informações as coisas estão todas em ordem, tudo bem feito, orga-
nizado em pastas. A gente se preocupa demais com a papelada. Às vezes
chega alguém da S.E. e pede um quadro e a gente deixa de atender a um
professor e faz isso. l~as isso já diminuiu muito. Antes eram quadros
demais: Agora é mais simplificado".
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do aME para uma visão crítica-âa educação rural nos
pios.

municí

A quem, realmente, compete esta tarefa de sensibili
zação política? Aos técnicos da S.E.? Aos professores rurais'?
Onde se gestam os questionamentos sobre a educação?

~ inegável que os técnicos da S.E. elaboraram, no
decorrer. da implantação do EDURURAL, um saber crítico acerca
dos problemas educacionais e assumiram compromissos com esse
saber. ~ inegável, porém, que não cabe a estes técnicos a to
talidade das responsabilidades políticas sobre a educação. E
esta clareza eles demonstram ter adquirido.

Uma análise dos relatórios dos seminários,encontros
e reuniões promovidos pela S.E., com os OME's, revelam que,
se não se consegue atingir a raiz dos problemas educacionais,
há tentativas que dela se aproximam, aprofundamentos que po~
sibilitam uma conscientização acer~a do papel dos agentes so
ciais - trabalhadores da educação e de outros setores - no
processo de transformação (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CEAFÁ,
1985~ IDEH, 1984).

Neste sentido, se há procedência quando afirma-se
que a modernização do aparelho estatal tem no corpo técnico
os "braços da modernização e da legitimação" (BURZTYN, 1985)
pode-se afirmar que esse mesmo processo modernizador enge~
dra contradições quando esse corpo técnico, ou parte dele,
abraça concepções comprometidas com efetivas mudanças 5>0

ciais. Ocorre o que se pode denominar de "resistência": uma
práxis ainda embrionária e oscilante de elaboração de uma
contra-ideologia, uma visão de mundo diversa daquela que es
t á predominando.

~ certo que esta praxls se constrói nao somente a
partir de urna proposta educacional, como foi o EDURURAL. Ela
vai se construindo na totalidade da existência dos técnicos,
nas várias dimensões e "realidades" experimentadas: no movi
mento dos assalariados que se posicionam contrários à políti
ca de arrocho, no movimento dos camponeses que coloca em
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questão a estrutura fundiária. e assim/por diante. E
cesso que ·se elabora nos avanços e nos reveses dos
tos sociais.

um pro
movimen



4 - O ORGAO )ruNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL:RE
LAÇOES DE AUTORITARISMO E CLIENTELISMO NA MODERNIZAÇÃO
CONSERVADOPA

Uma análise das relações entre Prefeitura Municipal
e aME exige que se estabeleça uma diferença entre o Poder Exe
cutivo Municipal e o órgão de administração do ensino no muni
cípio.

A implementação
modernização conservadora
nal do exercício político

do Programa Edurural revela que a-e determinada pela· forma tradicio
e da gestão do ensino municipal.

Revela também que os serviços educacionais que ao
Estado cabe oferecer não atingem com resultados satisfatórios,
a ponta do sistema educacional, isto é, os professores e os
alunos. Mantém-se um quadro educacional cujas precárias cond~
ções de funcionamento demonstram ser a pretendida moderniza
ção um conjunto de medidas paliativas e superficiais que nao
questionam aspectos políticos que envolvem o ensino munici
paI.

4.1- a Quadro Social e Político de Assaré

a município de Assaré localiza-se na reglao do Cari
ri cearense tendo como base econômica a atividade agrícola.

Sua população concentra-se na zona rural* e sua pri~
cipal produção é a mandioca, seguida do algodão, milho e fei
jão, realizada basicamente em pequenas propriedades, através

* A populaçao total do município ê de 29.582 habitantes e assim estão
distribuidos: na zona rural residem 24.452 pessoas e na urbana 5.130.
(IBGE, 1981). Uma projeção elaborada pela CEPA-CE para 1986 indica que
a População Economicamente Ativa (PEA) concentra-se no setor primario
(7.696 pessoas), seguida do terciario (1926) e secundario (757).

42
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da exploração da força de trabalho familiar.

A partir dos anos 70. segundo estudo da CEPA-CE.
"pode-se evidenciar que a participação da agricultura da re
gião (Cariri) no movimento geral de acumulação do capital é
assegurado internamente. através da combinação dos padrões
de acumulação tradicional. com os padrões modernos". (1987:
17) .

Observa-se a tendência à fragmentação das pequenas
propriedades e sua incorporação ao latifúndio num processo de
expropriação dos camponeses e de concentração fundiária"*(MAR
TINS. 1981).

A tendência à fragmentação das propriedades rurais
por motivo de herança vem encontrando resistência no municí
pio. Os camponeses recusam-se a dividir as propriedades e bu~
carn formas de trabalho coletivo que lhes permitam produzir pa
ra o mercado e para o consumo da família.**

Siwultaneamente a esta resistência as relações so
ciais de produção que se apresentam não se realizam em termos
de venda e compra da força de trabalho, uma forma pura de as
salariamento, mas em termos de parceria e arrendamento.

Este processo, configurado em relações sociais de
terminadas - o trabalhador rural que utiliza a força de traba
lho familiar e que paga a renda da terra para a sua sobrevi
vência - constitui o cenário de fundo no qual movimenta-se a

Dados do INCPA, de 1985, indicam a concentração fundiária que
na Microrregião Serrana de Caririaçu, onde situa-se o município
sare: 7901 imóveis rurais com menos de 100 ha abrangem uma área
188.392,3 ha enquanto que somente 925 imóveis rurais com mais de
ha e ate 10.000 ha compreendem uma área total de 187.894,4 ha.

** Esta análise respalda-se principalmente em informações coletadas em
1984, quando foi realizado um estudo de caso sobre a "Casa da Profes
sara" coordenado pela Prof~ SiletieBarrocas Tavares. A observação e
os instrumentos foram aplicados em duas localidades rurais de ~$Sare.
(Sítio Bonita e Sítio várzea Comprida).

* ocorre
de As

de
100
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vida econômica, política e cultural do município.

o campesinato, classe social que, em suas diversas
frações aí emerge, constitui a maioria da população do municí
pio que demanda a escolarização de seus filhos. Constitui tam
b êrra principal base eleitoral do muni cípi o.

Em termos políticos, a população de Assaré apr~sen
ta um comportamento conservador, a exemplo do que ocorre com
os municípios do interior do Estado do Ceará (HAGUETTE, s.d.).
Em 1982, quando concorreram ã hegemonia política no Ceará o
Partido Democrático Social (PDS) , Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro (PMDB) e Partido dos Trabalhadores (PT) ,em
Assaré, a disputa se acirrou entre duas alas do PDS,* urna das
quais fez eleger o Prefeito Municipal. Quanto aos vereadores,
dois foram eleitos sob a sigla do PMDB e nove do PDS; estes
~ltimos estão atualmente filiados ao Partido da Frente Libe
ral (PFL).

o PDS, representante do latifúndio e do capital fi
nanceiro, unificou-se em torno do candidato Gonzaga Mota, ex
-Secretário de Planejamento do Governo Virgílio Távora(ARENA)
e técnico do Banco do Nordeste. O acordo em torno desse nome
previa, no caso de vitória nas urnas, "a distribuição equ i t a
tiva das secretarias e vagas do primeiro escalão da adminis
tração direta e indireta do Estado" (HAGUETTE, s.d. :6).

Previa-se e cumpriu-se a "divisão do bolo": efetuou
-se verdadeiro mapeamento das instituições estatais para aten
der aos interesses dos grupos políticos. Os resultados eleito
rais demonstravam que o Estado do Ceará estava envolto "nas
brumas do caciquismo político". (IDm1, s. d. :17) .

Esta foi, portanto, a escola e a origem da adIT'inis
tração municipal de Assaré, a exemplo do ocorrido a outras

ntas municipalidades, logo após os longos anos de ditadura
111 i 1 j t ar .
* O PDS obteve 63% dos votos no Estado do Ceará e o PMDB contou com 22%.

No interior do PDS três forças se compuseram e possibilitaram vitória
maciça do partido que elegeu 34 dos 46 deputados estaduais, 17 dos 22
deputados federais e 136 dos 140 prefeitos municipais (HAGUETTE,s.d.).

fC
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Outrôs partidos, corno PT e PMDB, obtiveram nesse
pleito eleitoral, votações inexpressivas, em Assaré. Expre~
saram, nas urnas, a ausência de urna politizaçio da sot~edade
civil e o seu arrebanhamento pelas forças conservadoras.

Deste quadro nio escapou o Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de Assaré, urna entidade que se comprometia politi

•••camente com o PDS e que nao se desenvolveu no sentido de tor
nar-se um organismo de luta dos trabalhadores rurais.

A origem do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Assaré (STR-Assaré) deve ser buscada na década de 60, quando
foi fundado no distrito de Vila Genezaré, e em seguida insta
lado na sede do município. Criado a partir de iniciativa de
pequenos proprietários, esteve engajado, no início, em ques
tões trabalhistas e lutas que buscavam assegurar direitos dos
seus associados. Porém, corno·ocorre com a totalidade dos sin
dicatos de trabalhadores no Brasil, seu reconhecimento legal
esteve estreitamente vinculado ao seu caráter assistencialis
ta imposto pelo Estado.

Logo após o golpe de 64 a entidade foi fechada, acu
sada de subverter a ordem e so veio a se reestruturar com a
intervençio da Igreja Católica junto ao Secretário Segurança
do Estado em junho do mesmo ano.

Desde entio a entidade tem-se mostrado frágil, en
quanto instrumento de luta dos camponeses, e eficaz na alian
ça com os setores conservadores. Tem sido, eminentemente, um
aparelho assistencialista, marca registrada do sindicalismo
atrelado ao Estado no Brasil.

Nio se pode perder de vista a reordenação partidi
ria ocorrida a partir de 1984. Esta já vinha se efetuando no
início de 80 e recebeu impulso com a "Campanha das Diretas
Já". A correlaçio de forças entre os partidos políticos modi
ficou-se: o PDS que era "o maior partido da América Latina",
conservador e abrigo até de grupos fascistas foi se desmante
lando, dando lugar ao PMDB, ampla frente de oposição que to
mou a dianteira na preferência popular. O PT, com marca ideo
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lógica explicitamente socialista, passou a crescer
te.

lentamen

Após as Diretas Já a Aliança Democrática (formada
por P~DB, PFL, PTB) canalizou todas as aspirações populares
de mudança para o Colégio Eleitoral e elegeu um presidente ci
vil. Segundo Floreston FERNANDES "mais que a eleição direta

"\:.

de um presidente, perdeu-se a oportunidade histórica única de
usar o rancor contra a ditadura e a consciência geral da ne
cessidade de mudar profundamente (grifos do autor) .como o pon
to de partida de uma transformação estrutural da sociedade ci
vil e do Estado. E se ganhou uma mistificação monstruosa: a
montagem política e ideológica de um Frankenstein batizado de
Nova República e trombeteado pela cultura de comunicação de
massa como uma vitória do povo na luta pela democracia (...)
De qualquer forma quebrou-se a soldagem no topo entre Executi
vo, Legislati vo, Judiciário e sistema de partidos.. Desapare
ceu o elemento central que unificava ditatorialmente o poder
político e permitia a centralização do poder político indire
to das classes dominantes. O desengajamento político dos mili
tares e sua retração para a retaguarda do "poder civil" esta
tal pressupõem um deslocamento histórico que priva as eli~es
econômicas, culturais e políticas das classes dominantes de
uma centralização artificial de seu poder de classe. Elas ain
da continuarão a contar com o Estado como um instrumento es
tratégico de autodefesa coletiva e de estancamento ou amorte
cimento das mudanças políticas da ordem existente" (1986: 2~30).

Não obstante estas mudanças políticas venham se ex
pressando no Ceará - haja vista a vitória obtida pelo PT na
Prefei tura ~~unicipal de Fortaleza em 1986, município onde se
concentram historicamente os votos oposicionistas, no inte
rior do Estado a alteração no quadro partidário tem sido len
ta.

Em Assaré a situação política nao se alterou s i gni.
ficativamente. A correlação das forças políticas locais deslo
ca-se ora para um setor do PFL, ora.rp ara outro, e nessa osci
lação insere-se a trajetória partidária do poder executivo,
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ora em um partido, ora em outro.* Mas nao se projetou qua~
quer outra liderança ou organização que efetue um que~tiona
mento do quadro político local. O Legislativo Municipal cum
pre papel quase decorativo neste quadro, resumindo sua atua
ção em homologações às propostas do executivo na Câmara e em
intermediações clientelísticas.

Não tem sido desenvolvido pela diretoria da entida
de e associados um trabalho sindical que constitua avanço or
ganizativo e reverta em conquistas políticas.

Os associados recorrem ao sindicato para buscar ·so
luções para questões** que cotidianamente os pressionam à ex
pulsão de suas terras e às contínuas migrações na busca de~me
lhores condições de trabalho. Ocorre aquilo que MARTINS cha
ma de "resistência à expropriação, a expulsão violenta ou
suave, rápida ou lenta" (1981:145) e esta resistência é mui
tas vezes silenciosa e solitária, sem a unidade que o campe
sinato pode forjar quando encontra sua representação num sin
dicato, partido político ou outra forma de associação.

A atuação da diretoria da entidade se dá no sentido
de possibilitar a harmonia entre as partes conflitantes fique
a procuram quando as questões surgem.

lão se defende aqui uma posição de confrontos a
qualquer custo. Pretendo enfatizar, porém, a postura assumI
da pela diretoria do sindicato de não defender os direitosdos
trabalhadores rurais. t uma diretoria que, salvo algumas p~
quenas mudanças de nomes, vem permanecendo na direção há va
rias gestões e não se compromete com as lutas que vemse apr~

* A definiçao partidária do Prefeito Municipal foi de difícil identifi-
cação: elegeu-se pelo PDS, enamorou-se do PMDB quando o Governador
Gonzaga }lota passou para esta sigla, mas aproximou-se do PFL, por con
veniências familiares e políticas. Recentemente, filiou-se ao PDT.

** são questões que a diretoria do STR considera pequenas como: invasão
de roçados pelo gado do patrão, exigências de pagamento de renda não
estabelecido anteriormente em acordo, etc.
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fundando em todo o estado, e atE mesmo em Assar€.~ Na verda
de, contribui para um amortecimento dos conflitos que ocor
rem e que nao encontram canais de expressão política.**·

Uma forma associativa que vem se proliferando nas
zonas rurais do Ceará são as Associações de Produtores Ru
rais, que surgem, na sua maioria, com o objetivo de discutir
os problemas dos trabalhadores rurais - proprietários,parcei
ros, posseiros, etc. - e tamb€m de manter uma organização
que lhes permita gerir recursos advindos de projetos govern~
mentais, como o Programa de Apoio a Organização de Pequenos
Produtores Rurais do Nordeste, mais conhecido como Projeto
São Vicente. *** Há "municípios que possuem dezenas de asso
ciações com fins de usufruir destes recursos governamen
tais"**** e, mesmo que se questione o papel destas associa

* A única questao encarada como mais serLa pela diretora e uma luta
pela posse da terra que vem se desenrolando desde início da decada
de 1980, no Sítio Redonda e que envolve area de 130 pessoas. O STR,
segundo depoimento, "tem um advogado e não esta conseguindo resol
ver". A FETRAECE t ambém dispôs umadvogado para dar assistência ju
rídica ã questão; este também "estudou o processo, foi ate Redonda
e não encontrou saída".

** Segundo depoimento e materias jornalísticas, cerca de mil trabalha
dores rurais invadiramno dia 7/3/88 a cidade de Assare, vindos dos
mais diversos pontos do município, com o objetivo de buscar alimen
tos e recursos para as famílias, cuja situação de miseria e desem
prego encontrava-se agravada pela seca no Estado. O Presidente do
STR e outros dire~ore~ analisam a situa~ão sob ~sta ótica e ~ão
aprofundam a explLcaçao buscando a questao anterLor, que determLna
a miseria, isto e,não tocam em nenhum momento da entrevista e das
materias que, junto ao "fenômeno" da seca esta a estrutura fundia
ria injusta e que exclui a maioria dos camponeses da propriedade e
uso da terra.
Vale salientar que as invasões que ocorrem em todo o Estado são ma
nifestações políticas explosivas que, raras vezes, expressam forma
organizativa mais duradoura; são iniciativas que não deixam resulta-
dos políticos consistentes. (JORNAL "O POVO", 8/3/88 e 11/3/88).

*** Este Programa, instituído em 23 de janeiro de 1986 por Decreto Presi
dencial (n9 92.320) e operacionalizado pela SUDENE e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais tem como objetivo geral "estimular e induzir os
pequenos produtores rurais a se organizarem sob forma associativa vi
sando a aumentar os seus níveis de produção, produtividade e renda'~

****Depoimento de membro da diretoria da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Ceara (FETRAECE).
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çoes na tentativa de cooptação política dos trábalhadores ru
rais pelo Estado. estas são formas organizativas que podem
se juntar às lutas sindicais e políticas que se verificam,ho
je, no Brasil.

Em Assaré apenas três associações foram criadas a
partir do Programa São Vicente e suas atividades restringem
-se a questões referentes ao Programa. Este é um indicadorde
quão frágil encontra-se a organização da sociedade civil no
município.

Não se verifica em Assaré, o engajamento políti
co dos trabalhadores rurais com o apoio de setores da Igreja
Católica, como acontece em vários outros municípios cearen
ses. Aqui, a Igreja não expressa, através de um trabalho de
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), um compromisso políti
co com o campesinato. O que se verifica é a existência de um
trabalho pastoral tradicional e uma convivência cordial e
harmoniosa com o poder local.

Os profissionais do Magistério P~blico Municipal
(professores e técnicos) de Assaré fundaram em 3/8/83 a Asso
ciação dos Professores e Especialistas em Educação de Assa
ré - APA que apresentava em seus estatutos objetivos como"d~
fender os direitos e reivindicações de seus sócios; fazer z~
lar pela estrita observância da ética profissional e funcio
nal de seu corpo associ ativo" .*

A iniciativa de fundação de tal associação partiu
do então coordenador do Departamento de Educação do Munici
pio. Apesar de depoimentos que informam ter ocorrido um pro
cesso de discussão (sobre a necessidade e objetivos da asso
ciação) com professores rurais nas localidades em que mora
vam, nas escolas, etc., a única atividade que a assoclaçao
implementou foi a criação da "Casa do Professor". Uma casa
foi aIugada eprecariamente equipada para alojar profes sores
rurais que se deslocavam à sede do município para reuniões,

* Extraido do Diârio Oficial do Estado do Ceará que promulgou a criação
da APA em 03.10.1983.
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treinamentos, etc. Até 1985 os associados, contribuiam
uma percentagem ínfima para sua manutenção.

_/com

Esta única iniciativa, porém, foi'encerrada em mea
dos de 1985. A entidade não manteve qualquer processo de dis
cussão, e a própria diretoria eleita (quando da sua funda
ção) não foi nem deposta, nem substituída. Em virtude de di
vergências políticas entre o Chefe do Executivo e o ex-coor-
denador do Departamento de Educação (que participou da cria
ção da APA) , a conta bancária da entidade foi encerrada pela
Presidente (funcionária do OME) e a APA extinguiu-se.

Não se tem conhecimento de qualquer reação dos asso
ciados que pudesse caracterizar urnanova propostaassociati va.

4.2- O Quadro da Educação Rural em Assaré e o 6rgão
paI de Educação

Munici

* Os dados registrados neste item foram colhidos junto ao OHE
referem-se ao ano de 1987.

-e ,a SE e

A população escolar atualmente matriculada nas esco
Ias municipais rurais é de 5.316 alunos, e a população de 7
a 14 anos (em idade escolar) que se encontra fora da escola
e de 4.973 crianças.*

Para a maioria desses alunos as condições de ensino
sao precaríssimas se leva-se em conta que das 248 escolas
existentes, 219 funcionam em casas de professores e 29 em uni
dades escolares (15 delas pertencentes ã rede estadual e 14
ã rede municipal).

Constam do quadro de professores municipais 219 do
centes ensinando em suas próprias casas (casa de professora)
a 3.454 alunos e 101 docentes trabalhando em unidades esco
lares que atendem a 1.962 crianças, num total de 320 profe~
sores para 5.316 alunos. A maioria destes professores ensina
para classes multisseriadas que concentram o número de alu
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nos nas duas séries iniciais.

O perfil educacional do município mostra-se mais
grave se for considerada a situação da habilitação dos docen
teso Dentre 320 professores em atividade somente 11 concluí-
ram o Curso Pedagógico e 309 são leigos. Desses professores
leigos 159 possuem o 19 grau incompleto, e 90 deles o comple
tou; 50 professores atingiram o 29 grau incompleto e 2 con
cluírarr.-no.

Atendendo ao objetivo de estruturar o sistema muni
cipal de ensino, e viabilizar a modernização do setor educa
cional, a Câmara dos Vereadores do Município de Assaré, por
meio de ato oficial instituiu o Orgão Municipal de Educação
em 1981.

o convênio da.Prefei tura estabelecido com o Progra
ma Edurural foi deterwinante para a fundação do OME. A im
plantação do Programa estava condicionada i existência uma
infra-estrutura administrativa que viabilizasse a execução
das ações previstas. Até então, a Prefeitura contava com um
setor mais ou menos estruturado para o atendimento dos assun
tos educacionais, e um colaborador político do Prefeito rea
lizava o trabalho de coordenação de atividades administrati
vas, como o controle das matrículas e freqUência de alunos e
professores.

Com a responsabilidade de gerir o ensino mun i ci.p'aI
tanto da área urbana quanto da rural o trabalho de estrutura
ção tomou impulso somente a partir de 1984. Nesse ano, o OME
funcionava com: um Coordenador - responsável pelo trabalho
do órgão junto ao Prefeito (constitui cargo de confiança); 3
supervisores - encarregados das atividades de caráter pedagó
gico: 2 técnicos - desenvolvendo as tarefas administrativas.
Já em 1987, o quadro de pessoal ampliou-se, passando a con
tar com 6 supervisores e 2 técnicos.

A maioria das atividades do OME é realizada na sede
do município.
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o controle burocrático da rede escolar é a tarefa
que toma o maior tempo do pessoal técnico e expressa-se na
elaboração de quadros com dados acerca de matrícula. evasão.
repetência, na confecção de folha de pagamento e de relatá
rios regulares solicitados pela S.E., na relação de profes
sores quanto ã qualificação, no controle de distribuição de
material escolar e de ensino-aprendizagem;

São atividades importantes para a organização do en
sino municipal, porém, sua realização se dá em detrimento de
atividades pedagógicas. A orientação pedagógica exercida pe
10 OME junto aos professores ainda é frágil e assistemática.

Isto é decorrente, em parte, da qualificação do pe~
soal do orgao - tanto em termos de formação escolar, quanto
da capacitação para as tarefas.

Os supervisores possuem atualmente o 29 grau comple
to; os técnicos também. No início da implantação do Progra
ma, no entanto, haviam concluído a 8~ série e estavam nas se
ries iniciais do Curso de Magistério. No que se refere a Co
ordenadora, esta possui formação de 19 grau.

B fure

Em termos físicos, o OME está instalado no prédio
da Prefei tura ~~unicipal, numa s ala ampla, com equipamento b â

sico para o seu funcionamento (máquina de datilografia, ar
quivos, mesas, etc.). Não pode se dizer, porém, que é uma
instalação satisfatória ou adequada para suas atividades ad
ministrativas cotidianas, para o atendimento aos profess~
res, para reuniões, etc. A situação física do OME revela, de
certa forma, uma visão que o Poder Executivo Municipal tem
dele: um apêndice da administração municipal, um satélite
sem vida autônoma orbitando em torno da Prefeitura.

As condições salariais dos técnicos do O~E consti
tuíram, desde sua criação, dificuldades para o andamento das
atividades do Orgão. Até setembro de 1987 percebiam um salá
rio mensal de Cz$ 1.000,00 (41% do PNS). A partir de outubro
desse mesmo ano passaram a receber o Piso Nacional de Salá
rio (Cz$ 6.240,00) e a coordenadóra, a importância de 2 p~



53

_/ sos salariais.

Desde meados de 1985 os t~cnicos dirigiram-se ao
Prefeito solicitando aumentos salariais. Além de terem baixís
simos salários, estes sofriam grande defasagem com relação
ao da Coordenadora do Crgão.*

Esta diferenç~ entre os salários nao foi suficiente
mente discutida e esc1arecida e o critério que a determinava
não era a experiência profissional e formação escolar cri
térios que não faziam a coordenadora destacar-se dos outros
técnicos - e sim o fato de ser um cargo de confiança.

4.3- Implementação do EDURURAL: a Prática da
Conservadora

Modernização

As solicitações de aumento salarial continuaram aca
nhadas at~ meados de 1987. Em 1985 o Prefeito determinou a
redução da jornada de trabalho de 8 para 4 horas. Em segui
da, foi contornando o problema habilmente, deixou em "banho
-maria", at ê que em fins de 1987, "quando os técnicos já nao
mais esperavam"* o Prefeito aumentou os seus salários ,de for
ma bondosa; estes passaram a ser pagos baseados no Piso Na
ciona1 de Salários.

o objetivo de modernização da administração do ensi
no municipal é constatado quando observamos as atividades
que o OME desenvolve para o seu "fortalecimento" e para"aqui
slçao de competência" para gerir a educação rural.

* O salário da coordenadora, em 1985, era de Cr$ 238.000,00,dos tecni
cos Cr$ 53.613,00 e supervisores Cr$ 59.850,00. Atingiam respectiva
mente 70%, 16% e 18%, do salário mínimo vigente na epoca (Cr$-
332.000,00).

** Depoimento de um tecnico do O}!E:"A gente se cansou. A gente foi dei
xando passar. Porque a gente pedia aumento e ele (o Prefeito) dava
tão pouco. Essa situação durou todo este tempo. Em setembro de 1987 a
gente estava ganhando Cz$ 1.000,00. Ficamos surpresos quando em outu
bro nosso salário passou a ser o do Piso Nacional. Acho que ele (o
Prefeito) vivia cansado de tanto a gente pedir".
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Pretendendo dar consecução ao objetivo de melhoria
de condições de ensino rural o Edurural estabeleceu ações e
atividades que direcionavam-se aos técnicos do OME e aos pro
fessores rurais. Dentre elas as complementações salariais(so
mente aos técnicos) e treinamentos específicos.

E difícil crer, porém, que o Programa tenha desempe
~nhado esforço no sentido de melhorar as condições salariais

dos funcionários do OME com vistas a uma efetiva valorização
do técnico e um desempenho mais satisfatório em suas funções.

A complementação paga ao coordenador, técnicos admi
nistrativos e supervisores do OME oscilava entre 12 e 25%
dos salários, que já eram por sua vez, muito baixos e somen
te em fins de 1987, nos últimos meses do Programa, atingiram
o PNS.*

Merece reflexão o posicionamento adotado pelos téc
nicos no que se refere às suas condições salariais durante a
implementação do Programa.

Como já foi afirmado, o Prefeito tratou o problema
de forma hábil, não atribuindo qualquer conotação de confron
to político à solicitação de aumentos salariais. Procedeu
junto aos técnicos sempre como pessoa acessível e com poder
de decisão. Combinava ingredientes do paternalismo e do auto
ritarismo para manter o controle político sobre o OME.

E possível, porta~to, afirmar que questões políti

Os técnicos,por sua vez, nao se posicionaram como
trabalhadores que reivindicam seus direitos, ao agir com ti
midez. Esta atitude certamente está ligada a esses mecanis
mos de dominação que encontram concretude quando investiga
-se a forma de contratação.Todos eles foram admitidos para
as funções no OME através de apadrinhamento político, segun
do critérios de ordem pessoal e não técnico-profissional.

* Esta questao foi abordada no item anterior.
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cas - como o interesse do Prefeito em atender a vereadores e
cabos eleitorais - interferiram sobremaneira na conformação
política do aME.

Seus técnicos sequer discutiram qualquer articula
ção mais organizada que possibilitasse avanços em termos de
conscientizaçoopo1ítica ou de conquistas salariais - articu
1ação com professores, através da Associação dos professores
e Especialistas em Educação de Assaré (APA) , por exemp10.*

Tendo em vista a capacitação do pessoal para assu
mir progressivamente as tarefas que cabem ao aME na adminis
tração do ensino municipal., a S.E. promoveu encontros e semi
nários, segundo Projeto de Cooperação Técnica voltado para
as açoes do Programa EDURURAL.

Até 1984, a cooperaçao se efetivou de forma mais ou
menos regular, com algumas viagens de técnicos até o OME,que
Dosteriormente se espaçaram em função de dificuldades de re
cursos para esse tipo de trabalho.

o número de técnicos responsáveis pelas visitas era
muito pequeno, tendo em vista o número de municípios a co
brir.

Os encontros e seminários foram as formas de coop~
ração que puderam, em parte, sanar as deficiências das via
gens.

Ocorreu, inicialmente, Encontro sobre os CERU's na
região do Cariri, em Barba1ha-CE (em 1984). Discutiu-se, na
ocasião, a proposta de CERU do EDURURAL e a metodologia do
planejamento participativo (CEARÁ, 1984). Já em janeiro de
1985 realizou-se o primeiro Encontro de Coordenadores e Téc

* Na verdade este fato vem reforçar a avaliação efetuada sobre a APA, no
item I deste capítulo. Conforme já foi tratado anteriormente a APA não
chegou a se firmar como referência política ou sindical nem para os
professores rurais. nem para os tecnicos locais da educação.



nicos de OMEs do Cariri que teve duração de 4 dias e as dis
cussoes ·abordaram questões como as relações professor-aluno,
o papel do O~E, a importância do Estatuto do Magistério (CEA
RÁ, 1985).

Nestas duas oportunidades técnicos da Secretaria da
Educação e dos OMEs apontaram como principais "entraves ad
ministrativos" a interferência política nos OMEs, em esp~
cia1 no que se refere ã contratação de professores e relatam
que "no tempo da política os empregos são dados em abundân
cia, independente das condições do professor" e que "o pr~
feito contrata muitas comadres para serem professoras mesmo
que sejam analfabetas" (CEARÁ, 1985:2).

A elaboração dos PTAs do OME foi ponto de orienta
ção quando das visitas da equipe da S.E. e também pauta dos
encontros realizados. Após elaboração pelo OME, foram envia
dos à S.E. para apreciação.

Os técnicos do OME enfatizam, no entanto, que desco
nhecem totalmente os recursos financeiros disponíveis que
permitam definir diretrizes e prioridades.

Esse desconhecimento ou nao acesso as informações
de cunho financeiro necessárias para se traçar uma programa
ção, acaba por impor ao OME a elaboração de um plano formal,·
que atende às exigências administrativas da SE, mas que nao
contempla as reais possibilidades e condições financeiras do
município.

A S.E., por sua vez, baseada nos relatórios regula
res recebidos dos OME's preparou aqueles encontros, propondo
pontos de discussão que pudessem gerar questionamentos sobre
as condições em que atuam os OME's. Grande ênfase é dada a
necessidade de "autonomia do 0t-1Ecom relação ã Secretaria" e
"ao Prefeito". Orientam seus coordenadores e técnicos para
que passem a gerir também financeiramente a educação mun i ci
paI.

5()



Constata-se, porém, que este esforço consiste mais
em conselhos e intenções do que em propostas concretas de
mudança do perfil do aME. Os técnicos' da S.E. afirmàm que
encontram limites definidos e claros em seu trabalho de 'tc on s .
cientização" do pessoal dos aMEs, pois não têm "autoridade
para interferir nas questões entre Prefeitura e aME".

~ neces?ário, então, que se retome aqui a discus
sao sobre o conceito de autonomia que a S.E. parece sugerir.

O limite ou impotência dos técnicos da
preensível e real. Como um técnico da S.E. pode
nas decisões do aME e por conseguinte, no setor
de um município sem estar de posse de mecanismos
ou políticos para agir?

S.E. é com
interferir

educacional
jurídicos

As intenções de autonomia apregoadas pelos técnicos
ficam restritas ã proposta de municipalização do ensino de
fendida pelo governo central e aventada na lei 5.692/71, que
prevê a responsabilidade do ensino pelas municipalidades sem
o questionamento da estrutura de poder e da situação tribu
tária brasileira.

Para se defender a autonomia do OME frente a S.E. e
Prefeitura faz-se necessário um reordenamento político, uma
nova prática política que so pode se dar com a sociedade ci
vil organizada, porque só desta forma será possível efetuar
controle sobre os rumos do ensino.

A respeito desta questão PAIVA defende o mesmo pon
to de vista ao afirmar lia questão do ensino municipal eu
jas escolas estão localizadas em sua maioria em áreas rurais,
nao pode ser discutida independentemente da questão agrária
e do poder local. A simples modernização administrativa muni
cipal e o repasse dos recursos financeiros não são mecanis
mos suficientes para promover uma municipalização do ensino
entendida corno forma democratizante e descentralizante. Cer
tamente, maior autonomia do município pode ser atingida atra
vés da reforma tributária - que corrlJa o centralismo promo
vido pelo AI - 2 e pela Constituição após a emenda de 1969 -
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e administrativa. Mas a elevação do nível de participação de
suas populações na condução dos assuntos de interesse comuni
tário - e aí se inclui a educação - não será possível sem
que sejam acionados mecanismos (econ6mico-sociaise políti
cos) que conduzam à liquidação progressiva do autocratismo e
do personalismo que caracterizam as relações entre grupos e

~indivíduos em amplas regiões do país. Sabemos que isso deve
ser remetido, em grande medida, à situação de dependência eco
n6mica e social na qual vive grande parte da população rural
brasileira face ao latifúndio e aos resquícios do coronelis
mo (PAIVA, 1986:16).

A centralização à qual os autores aludem acima pode
ser fartamente verificada na implementação do ·.Programa
Edurural, com a concentração do poder nas mãos do executivo
municipal.

Antes, porém, de se analisar, as ações propriamente
ditas do EDURURAL, convém fazer uma apreciação sobre a con
tratação dos professores rurais, e assim, tornar mais perceE
tíveis o processo de centralização política que se efetua na
educação municipal e o clientelismo como mecanismo de domina
çao.

Os professores ruralS nao sao admitidos mediante
concurso público. Não são submetidos sequer a um teste de c~
nhecimento, nem a partir de critérios de qualificação def~nl
dos pelo OME (sem concurso). Na sua totalidade, os profess~
res são contratados através da indicação dos políticos 10
cais e diretamente pelo Prefeito.

O uso do expediente clientelístico perpassa acinto
samente o ensino municipal. Pergunta-se: como se coloca o
OME frente a esta situação? Qual o papel, que tarefas estão
destinadas ao OME?

Com relação a este fato - contratação de professor
- o OME age como se fosse ponto pacífico a decisão caber ao
Prefeito. (Não obstante, verbalize sentir necessidade de au
tonomia para isso).



Ao assumir a Prefeitura Municipal de Assaré o novõ/
chefe do Executivo tomou como medida inicial no setor educa
cional a diminuição do número de professores que constavam
da folha de pagamento: cerca de 350 professores foram demiti
dos e continuaram em atividade aproximadamente 35 docentes.
Logo em seguida outros 300 professores foram admitidos. *

Esta postura passiva do OME encontra explicação par
cial na forma de contratação do pessoal do próprio órgão. N~
nhum de seus funcionários foi contratado mediante concurso
público; alguns o foram a partir de ~ritérios de qualific~
ção estabelecidos pelo OME (pela S.E. também); outros foram
indicados por políticos locais e contratados diretamente p~
10 Prefeito. Portanto, o vínculo que se estabeleceu a partir
da admissão do pessoal - de paternalismo e favoritismo - ga
rante, em parte, ao Prefeito, espaço de manipulação no decor
rer do trabalho desses técnicos.

Quanto aos professores, esse sistema de contratação
lmpoe a categoria uma rotatividade que constitui um dos fato
res responsáveis pelo grande número de professores leigos no
meio rural.

o EDURURAL previu, no Projeto de Treinamento,a cap~
citação de recursos humanos, principalmente a qualificação
dos professores leigos para o exercício do magistério nas sé
ries iniciais do 19 grau. Os cursos de qualificação de pro
fessores a nível de 8~ série foram ministrados em quatro eta
pas, contendo, cada uma, duas modalidades, o ensino direto -
num período contínuo, durante as férias, sob responsabilida
de dos agentes de treinamento (ATs) selecionados entre os
professores da localidade que concluíram o 29 grau e recebe
ram treinamento específico. Durante o período letivo, os alu

* Segundo a S.E., a medida foi procedente pois grande parte destes pro
fessores demitidos estavam inativos, apenas percebendo os salários, se
bem que irrisórios.
A medida, parecendo agir de forma corretiva no contexto educacional,
foi baseada, principalmente, em criterios de ordem política cujo argu
mento, simplificadamente, parece ter sido: "a administração não assume
o clientelismo do adversário político derrotado". Assim, os novos pro
fessores admitidos por indicação dos cabos eleitorais vieram apenas
substituir os anteriores.
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nos-mestres submeteram-se ao ensino à distância,
dos pelos chamados monitores.

'acompanha'

Havia reclamações quanto ao atraso do material de
ensino e da ajuda de custo para os professores .(a1unos-mes
tres) deslocarem-se para as reuniões mensais na sede. Os mo
nitores não foram gratificados pelo Programa; receberam diá
rias da Prefeitura para deslocamento às escolas rurais.

O curso de Qualificação começou em Assaré, em 1982,
com 232 alunos-mestres e concluiu, em 1987, com 134 professo
res, resultando um índice de evasão de 42%.

Os fatores apontados como responsáveis pelos resu1
tados do curso - atraso e insuficiência de recursos indicam
que o quadro do professorado das escolas rurais municipaisde
Assaré não mudou substancialmente. A capacitação não adquire
significância pois esta - não obstante o Programa proponha
outras ações interligadas - constitui medida isolada: os sa
1ários dos professores continuam irrisórios, as condições fi
sicas (equipamentos, prédio escolar) de ensino sao inexisten
tes, a supervisão rural é débil, etc. Enfim, o que se verifi
ca e aquilo que afirmamos anteriormente: os recursos finan
ceiros vao se minguando até chegar na ponta do sistema educa
cional e o que resulta é a manutenção de uma situação educa
cional de precariedades e deficiências.

A interferência política não se restringe à contra
tação dos professores. O Curso de Qualificação também sofreu
pressões de chefes políticos (cabos eleitorais) e vereadores
municipais, que chegaram a exigir a demissão de professores
que freqUentavam o Curso por não serem afiliados políticos.
Demissões foram efetuadas e, segundo depoimento, o Prefeito
Municipal voltou atrás, "readmitiu os professores porque ha
via aqueles que nem sabiam assinar o nome e necessitavam do
Curso".

O processo de reflexão que se desencadeou na S.E.
com o curso de capacitação não ampliou-se atingindo o aME e
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· -'os professores, Os agentes de treinamento (ATs) e mon1tores,
avaliam corno fracos e inadequados os conteúdos do curso.

Porém, as limitações no domínio e transmissão do sa
ber no processo educativo dos próprios ATs e monitores cons
tituem fator comprometedor do curso. Estas limitações estão,
por sua vez, condicionadas "pela ausência de urna política de
formação profissional para a educação, global e insistente,
respaldada num projeto democrático de ensino de 19 grau( ...)
e pela desvalorização do professor que tem negados os seus
direitos trabalhistas nas formas vigentes de contratação e
remuneração". (THERRIEN e PEREIRA, 1987: 31) .

Cabe registrar que as reflexões encaminhadas pela
S.E. em função da capacitação dos professores ~ discussões
que abordam a escola e corno esta atua.no sentido de construir
a hegemonia-abrem espaço para a resistência ã dominação e a
elaboração de um contra-saber. ~as o espaço da capacitação
redundará em totalmente nulo se o cumprimento de um plano de
carreira ou Estatuto do Magistério não garantir a diminuição
da rotatividade dos professores.

Preocupados com a eficácia das açoes do Programa(i~
to e, os "insumos" deveriam ter impacto sobre o "público-me-
ta") o BIRD e o MEC, estabeleceram corno condição para a manu
tenção dos convênios com as Prefeituras a instituição legal
do Estatuto do Magistério.

Segundo o Prefeito de Assaré a exigênciado
foi cumprida quando em 1985, sob Lei n9 9/83, foi
na Câmara de Vereadores o Estatuto do Magistério,
põe sobre o regime jurídico do Magistério Público
do Município de Assaré".

BIRD/MEC
aprovado

que "dis
Municipal

O processo de criação do Estatuto foi .exemplar em
autoritarismo e formalismo jurídico. Alguns professores par
ticiparam da reunião que discutiu a necessidade do Estatuto,
com a presença do Prefeito, e em seguida, houve sua aprova
çao na Câmara.
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Um envolvimento efetivo dos professores nao ocorreu /
haja vista não ter sido deles a iniciativa.

No ano seguinte. 1984. a S.E. discutiu com os pro
fessores. em reunião do O~lli. a importância desse instrumento
legal. mas sabe-se que até hoje o Estatuto é considerado pe
Ia maioria do professorado de Assaré como "uma lei que prote
ee os professores e não é aplicada".

Segundo o Prefeito, após o término do Curso de Qu~
lificação era sua pretensão realizar concurso público. O Cur
so concluiu sua última etapa em 1987 e o concurso nao se rea
lizou, nem o Estatuto do Magistério foi aplicado. E nao exis
te a menor disposição política para a realização de tal me
dida;

Estas sao as palavras do Prefeito Municipal sobre o
concurso: "não penso em fazer concurso para professor. Só o
farei se o governo estadual der sua contrapartida em termos
do salário do professor. O Estado e a União devem assumir sua
verdadeira paternidade (sobre a educação), ou então assumir
um repasse em termos de recursos já que cabe ao município ar
car com a educação. Daí, como repassa recursos pode cobrar
o concurso". Sobre a implantação do Estatuto do Na gi st é ri o
foi taxativo: "O MEC e BIRD exigiram que tivesse Estatuto.
Teve. E não apliquei (...) não cumpri o Estatuto do Magisté
rio porque sei que vou prejudicar os funcionários. pois o mu
nicípio não tem condições de pagar bem e o Estado não assume
a parte dele".

Não se pode negar que há propriedade na defesa de
um volume maior de recursos para o município para que este
arqu~ com o ônus da educação. Um administrador não faz mila
gres".*

* Segundo dados colhidos junto ã Prefeitura, a renda do município em
1987 excetuando o FPM foi de Cz$ 6.452.400,00; o FPM foi de Cz$
26.638.005,00, completando como renda total o montante de Cz$ •••••••.•
33.090.405,00 para atender a todos os setores no município: saúde, edu
cação, construção de estradas, abastecimento de água, etc.
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0s argument~s, porém, só adquirem consi~tência e
justificam a atitude do Prefeito se perdermos de vista que
também em outras questões referentes a educação, o muní cIp í o
nao atende satisfatoriamente. a que se pretende afirmar é
que embora a municipalidade encontre-se financeiramente 1m
possibilitada de assumir os encargos, esse "empurra-empurra"
de responsabilidades demonstra que o atendimento dos servi
ços educacionais, requer da parte do governo um posicioname~
to político que priorize efetivamente o setor educacional,se
ja em uma administração estadual, seja municipal.

a EDURURAL financiou a construção de 6 unidades es
colares no município: 4 prédios de 2 salas e 2 prédios de I
sala; I prédio para o CERU, além de 2 ampliações e I reforma
de escola.

As ações do projeto de Rede Física construíram ou
tra forma exemplar de decisão centralizada pelo poder execu-
tivo municipal. E o Prefeito quem efetua as negociações com
a população rural que demanda construções escolares, e reti
ra, assim, mais uma obrigação que cabe, em princípio,ao aME.

Seria incorreto negar a legitimidade ou mesmo auto
ridade do Prefeito eleito para tratar destas questões. Quan
do os camponeses dirigem-se ao chefe municipal, este gesto
é ao mesmo tempo de reconhecimento e cobrança do Estado que,
investido poder executivo deve responder à solicitação. a
mesmo se pode afirmar sobre os vereadores, que ~epresentam
suas localidades de origem.

o método de ação, porém, do Executivo e Legislativo
Municipais e que permite que se coloque em questão sua legi
timidade, na medida em que, além de retirar uma atribuição
de competência do OME, utiliza-a para fins de atendimento po

8H/UfC
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lítico, para manutenção de sua-ínfluência política.*

Além das construções escolares estava também inseri
do no Projeto de Rede Física o mapeamento escolar, ação vo!
tada à adequação das definições das localidades às necessi-
dades de construção.

o mapeamento é um instrumento valioso de levantamen
to das necessidades de expansão e manutenção da rede física.
Constituiu também recurso interessante encontrado pelo
EDURURAL para restringir, em parte, o espaço de manipulação
das construções escolares pela Prefeitura local. Na medidaem
que os técnicos da S.E. e do OME possuiam informações crite
riosas sobre o meio rural e suas carências em termos de cons
trução, investiam-se de autoridade para discutir com o Pre
feito e, desta forma, interferir em um certo grau, na esco
lha das localidades.

Em Assaré, o mapeamento foi realizado com a orienta
ção dos técnicos do OME que receberam treinamento específi
co.** O levantamento efetuado não serviu, porém, como subsi
dio para a definição de construções de prédios escolares. S~
gundo depoimentos, os técnicos do OME tinham conhecimento exa
to dos locais adequados para construção, aqueles "onde ha
via carência, mas mesmo assim o Prefeito não levou em consi
deração. Foi um trabalho enorme que não serviu prá nada( ...)
o critério político foi o que pesou para as decisões ...".

* E possivel, porém, colocar em questao essa legitimidade quando se sabe
que o clientelismo garantiu uma eleição. Uas não se pode negar t ambem
que o Estado consegue sua legitimação (mesmo quando investido do poder
executivo eleito atraves desse favoritismo) quando a população "reco
nhece" quando uma "obra foi realizada" ou quando um bem público foi
construído.
O clientelismo e, portanto, uma questão que merece atenção cuidadosa.
Poderia ser a estrategia possível que a classe dominada em determinado
momento utiliza quando quer agir com eficácia. Por exemplo, quando bus
ca conseguir uma escola em seu local de moradia, habilmente aceita as
regras do jogo clientelista (às vezes, nem dã sua contrapartida no vo
to). Este gesto pode ate ser criativo mas não expressa uma nova forma
de "fazer política".

**Estes, por sua vez, treinaram pessoas do município para o levantamento
de dados.
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Tenaó em vista o pequeno número de unidades escola
res existentes em relação ao número de casas de professora,
é redundante dizer que foi ínfimo o atendimento que o progra
ma prestou ao município. Foi um número inexpressivo de cons
truções, se a referência for a necessidade local.

Esse fator - a carência "generalizada de
"-constitui, por sua vez, um certo trunfo nas maos

to. Ele pode decidir sobre a localidade que lhe
que possa lhe trazer dividendos políticos, pois
seja ela, estará atendendo a urna necessidade, a
de demanda.

escolas -
do Prefei

aprouver,
qualquer que
alguma forma

Construiu-se também em Assaré, um Centro de Educa
çao Rural (CERU) segundo programação
EDURURAL.

estabelecida pelo

Porém, o CERU construído nao se desenvolveu segundo
a proposta.

Com a criação e implementação de CERU's, o Programa
pretendia a descentralização administrativa e pedagógica das
atividades do OME que, situados em pontos estratégicos dos
municípios, atingiriam em seu raio de abrangência, algumase~
colas, num sistema de nuclearização. Funcionariam como esco
Ias, corno órgãos administrativos e pedagógicos, e baseados
na metodologia de planejamento participativo buscar-se-ia d~
senvolver um trabalho mais abrangente que envolvesse as comu
nidades nas quais se inseriam.*

Com a participação da equipe de cooperaçao técnica
da S.E. antes mesmo da construção do prédio, a comunidade do
Distrito de Tarrafas mobilizou-se e, conforme a proposta da
equipe, indicou nomes para a coordenação do Centro. Isto se
deu após aquiescência do Prefeito e do OME quanto ao proce~

* A equipe de cooperaçao tecnica da S.E. realizou encontro (citado no
início deste item) reunindo os OME's das duas regiões do Programa
EDURURAL com o objetivo de implantar e dinamizar os CERU's. Foram 4
dias de encontro no qual debaterarnrseas grandes dificuldades e traça
ram-se linhas de ação. -
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so de escolha - em reunião, "com a discussão sobre o papel
do CERU e as necessidades da comunidade". Após a indicação
de alguns nomes, estes foram submetidos ao Prefeito e,assim,
iniciaram-se as atividades.*

Ocorre que neste Distrito, historicamente, concen
tram-se adversários políticos do Prefeito e a localidade pa

"ra a construção d CERU fora escolhida pelo Prefeito ante
rior. Tarrafas vinha reivindicando sua autonomia política em
relação ao município de Assaré e a conquistou em 1987.

Estes determinantes políticos, definiram o destino
do CERU e colocaram em cheque a metodologia da planejamento
participativo e a proposta de descentralização administrati-
va.

Tão logo foi construído, e iniciadas algumas ativi
dades, o CERU praticamente foi abandonado pela Prefeitura Mu
nicipal e OME. Simultaneamente, a população de Tarrafas iden
tificava-o com a corrente política do Prefeito. Resultou em
quase desativação das funções iniciais (cursos diurnos para
crianças, distribuição de material escolar, etc .... ).

Divergências políticas do Prefeito com o ex-coorde
nado r do OME, seu adversário político. se acirraram nesse pe
ríodo. O que parece ter-se dado em Tarrafas em seguida. foi
um recuo político do Executivo Municipal que, ao medir for
ças com os adversários não encontrou aliados no local. O
abandono do CERU demonstra que a situação política - interfe
riu sobremaneira no seu rumo.

* O Coordenador do CERU,eleito na reunião,teve seu nome indicado po~que
exerce alguma liderança na localidade. Porem, segundo seu próprio de
poimento, a decisão pelo seu nome coube exclusivamente ao Prefeito;e
após reclamar o posterior "descuido do Prefeito com o CERU" dispara:'.
"O Prefeito me procurou antes para dizer ,!ue eu devia ir ã reunião com. ,,-com as men~nas da S.E. para me arrumar uma vaga. Como se ve, o proce~
so não foi tão democratico como pretendiam os tecnicos da S.E ••••
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Houve verdadeira depredação do prédio, sem o CERU
haver conseguido desenvolver, pelo menos, parte das propostas
"descentralizadoras". Atualmente o prédio é utilizado' como
es cola para as 4 séries iniciais (tarde) e pré-es colar (manhã)
com 2 professoras cujos salários não atingem 25% do Piso Na
cional, pagos pela Prefeitura. Às vezes é utilizado para fes
t~ cívicas escolares, e por uma única vez foi utilizada p~
ra palestras educativas.

Avaliando-se o processo, emerge a necessidade de se
questionar a proposta de "planejamento participativo" abraç~
da pela equipe da S.E. e "experimentada" na localidade. O
"planejamento participativo" é concebido pelos técnicos da
S.E. como o método do "aprender-fazendo"* e como tal possui
a dimensão da auto-aprendizagem popular. Segundo autor que
subsidiou as discussões da equipe da S.E. "como método de au
to-aprendizagem, o planejamento participativo é a forma como
o grupo popular conhece sua realidade, a estuda e analisa,ti
ra deste conhecimento os pressupostos para sua ação transfor
madora e se organiza para começar tal processo de transforma
çao de sua realidade. (...) Se se fala de planejamento é por
que o grupo popular descobre as causas de seus problemas e
necessidades, projeta as soluções e se organiza funcionalme~
te para atingir tais soluções (...) Se aqui falamos de parti
cipativo é porque deve ser o próprio povo que assume as tare
fas de pesquisar projetar e prever. Para isto ele deve desco
brir a necessidade de organizar-se". (CONTRERAS; 1982:180-181).

Para avaliar a experiência do CERU, se levarmos em
consideração o método de planejamento participativo afirmado
pelo autor, a iniciativa em Assaré não foi coerente com a
proposta. A proposta de CERU não se gestou na "comunidade",
foi elaborada na S.E. e posteriormente incorporada pelo pr§
prio EDURURAL. Portanto, planejou-se a construção e discut iu
-se os objetivos do CERU antes da população interessada fazê
-10.

* Depoimento de técnicos.
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Percebe-se um esforço dos técnicos em mobilizar a-/
"comunidade" para decidir seus problemas, particularmente,os
educacionais. Mas,pergunta-se: quem é essa "comunidade"?Qual
a concepção teórica que respalda a intervenção dos técnicos
junto à comunidade?

WANDERLEY, em estudo que analisa a experiência do
HEB com as comunidades rurais afirma que a "comunidade era
vista como urna realidade constituída de forças conflitantes,
regidas por relações sociais de dominação" (1982:245). Toma~
do-se este conceito como válido, pode-se concluir queuma po~
sível causa do "equívoco autoritário" cometido pela S.E. ao
exercitar o planejamento participativo foi também a apreci~
ção incorreta da "comunidade" de Tarrafas. Esta não foi pe.E
cebida segundo a visão do autor (WANDERLEY) e sim como uma
população indiferenciada, com interesses comuns ou sem diver
gências políticas (que de tão reais, determinaram o insuces
so da propos ta) .

Merece análise, agora, a condição salarial dos pr~
fessores rurais.

Há autores, como NEVES, que defendem a proposta de
intervenção estatal através do planejamento participativo, e
mesmo apontando a possibilidade de se constituir em instru
mento de desestímulo às iniciativas populares - porque tran~
forma as reivindicações legítimas em concessões (do Estado)
reconhece validade na proposta porque esta encerra aspe~
tos contraditórios. Assim, argumenta: "deve-se levar em con
ta que essa ação do Estado traz em si um aspecto de ambigUi
dade e é justamente nisso que residem as possibilidades do
planejamento participativo direcionar-se no sentido de um
compromisso explícito com as reais necessidades das camadas
populares" (1981:61).

o EDURURAL, com vistas à melhoria dos salários e con
dições de trabalho definiu a pressão junto aos Prefeitos p~
ra a instituição do Estatuto do Magistério, assim como bus
cou estabelecer urna proposta de valorização do magistério com
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a capacitação do professorado (Cursos de Qualí{icação, encon
tros, treinamentos, etc.). Como já se avaliou anteriormente
foram ações que resultaram em poucos êxitos.

Reside, porém, nos baixos salários um dos determi
nantes fundamentais da qualidade de ensino no meio rural.Per
gunta-se: como levar a sério a intenção do Estado de moderni
zar o setor educacional quando paga aos professores,salários
que nao atingem a 25% do PNS?

Em Assaré, um professor habilitado percebe o salá
ria de Cz$ 1.300,00, isto é 24% do YNS* e um professor leigo
recebe Cz$ 60,00, que significa apenas 0,11% do PNS!

o problema salarial dos professores de Assaré agra
vou-se quando em janeiro de 1988 o Prefeito decidiu suspender
o salário-famÍlia.** Segundo ele, uma alta percentagem dos
recursos para a educação estavam sendo utilizados para a fo
lha de pagamento, em particular, para o salário-família. Sua
suspensão por 3 meses viria acompanhada de uma fiscalização
para se verificar o real funcionamento das escolas e a perm~
nência ou não dos professores em sala de aula. Simultaneamen
te os salários receberiam um aumento de 50% em fevereiro e
100% em março, se comprovada a situação regular das escolas
e professores.

* Os valores referem-se a fevereiro de 1988, quando o PNS
5.280,00.

** O pagamento do salário-família tem respaldo legal na CLT e, instituí
do sob a Lei n9 4266 de 3/10/66, versa que o trabalhador com vínculo
empregaticio tem o direito de receber a importância de 5% do salário
mínimo (ou PNS) para cada filho, ate 14 anos, cuja paternidade seja
comprovada. O pagamento e realizado pelo orgão empregador, mas e res
sarcido posteriormente pelo INPS.
Segundo o proprio Prefeito, liasuspensão do salário-família não tem
respaldo legal, mas são raras as Prefeituras que pagam salário-fam!
lia (ou abono) e o FGTS aos seus professores".
Como se vê, a suspensão trata-se de uma medida, alem de arbitrária,
ilegal. E ainda fica no ar a possibilidade de se especular sobre a
malversação desses recursos que deveriam pagar o abono e que foram ne
gados aos professores.

era Cz$ •.
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Estas medidas foram-éomunicadas aos professores em
uma reunião realizada entre estes, o Prefeito e o pessoal do
OME. Na oportunidade, não houve contestação.

Alguns professores lamentaram o drástico rebaixamen
to de seus salários, uma vez que o valor do salário-família,
ultrapassa e muito o salário-base. Porém, estas lamentações
foram feitas a alguns técnicos do OME e a revolta contra a
situação só é observada quando se conversa individualmente
com os professores rurais. Comentando o corte salarial, um
professor assim se expôs: "O professor e a classe mais tími
da que tem. O Prefeito pode cortar ele e por outro no lugar:
por isso ele tem medo. Eu mesmo nunca pergunto nada ao Pre
feito. Falo o que acho das coisas para a Coordenadora do OME,
mas para ele, não. Em reunião, se o Prefeito chega de bom hu
mor, pode até falar urnas coisas que o professor não aprova,
nao acha ·muito certo-... assim mesmo ele (o professor) se mos
t za satisfeito".

Os professores nao encontraram ainda um canal de ex
pressão da sua revolta e insatisfação com as medidas. O que
vem ocorrendo de mais grave são acusações mútuas, entre eles
próprios, apontando quem trabalha e tem baixo salário e quem
não trabalha e recebe o salário. O quadro indica que só con
seguem perceber-se individualmente, lesados individualmente.
Não parecem vislumbrar a necessidade de organização para que
possam se contrapor a essa situação.

A força do poder concentrado nas maos do
tem um peso tal que somente poderia ser questionado
mínimo de organização da categoria dos docentes.

Prefeito
com um

Corno se pode notar, o Executivo Municipal encontra
-se enredado nas teias do clientelismo que grassou em sua
administração. A folha de pagamento encontra-se inchada, o
critério para a contratação de professor continua sendo a
afiliação política e urna medida arbitrária e impopular foi o
único recurso encontrado para o estancamento das dificulda
des neste momento de acirramento da crise econômica.
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tr~ma situação crítica que está levando a categoria
ao limite máximo de sua tolerância. Resta observar quais el~
mentos subjetivos serão mobilizados que permitam ao· profe~
sores iniciarem um processo de elaboração de um con~ra-saber,
de uma nova prática política, ou mesmo uma nova prática so
cial que os faça perceberem-se como cidadãos que buscam res
gatar e afirmar os seus direitos. ~

Uma pergunta ainda deve ser feita: como um profe~
sor rural submete-se a tal condição salarial? O que move o
professor rural a dispender tempo e esforço numa atividade
tão mal remunerada?

Uma pesquisa realizada sobre a "Casa da Professora','
e em fase de análise* - estudo de caso a partir de duas loca
lidades rurais de Assaré-CE - aponta como motivação do pro
fessor ao seu ofício, a despeito do salário aviltante, tanto
os direitos trabalhistas que este adquire quando possui a
carteira assinada, quanto um componente de ordem mais subj~
tiva - cultural ou ideológico: o professor rural, simultânea
e comumente trabalhador rural, ve nessa condição uma possib~
lidade de coletivizar o seu saber, pois sente muito fortemen
te a necessidade de dispô-lo aos seus iguais. A exigência de
saber ler, escrever e contar, imposta pela complexificáção
das relações sociais é atendida, assim, contando com a disp~
nibilidade daqueles que possuem um saber escolar, por mínimo
que seja.

Já BARRETO entende que ainda surgem candidatos ao
magistério no meio rural sob as condições de remuneraçao ci

~tadas acima porque ocorre que, nessa area, a oferta de empr~
gos nao manuais praticamente inexiste, assim, "o magistério
passa a ser objeto de disputa de setores rurais melhor situa
dos frente ã maioria dos trabalhadores assalariados ou em re
gime de parceria" (BARRETO, 1985: 135) .

Estas duas interpretações parecem procedentes e nao
\

sao excludentes. Depójmentos dos Professores conduzem o estu

* Citada anteriormente, no item 1 deste capitulo.
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do a aceitar estas explicações. Assim se coloca uma professo
ra que ensina há 20 anos e recebe o salário de Cz$ 1.000,00,
isto é, menos de 20% do PNS: "Tenho carteira assinada 'há 15
anos; só em 1987 o prédio escolar foi construído; e ensino
de manhi e de tarde. Ensino porque gosto e porque estou acos
tumada. Também, nio tem outra professora e nem tem outro tra
balho aqui. Aí,a ~ente vai se acostumando. E agora, já faz
muitos anos (...) continuo porque nio quero perder meu tempo
de serviço".

Outros dois professores, descontentes com os salá
rios informam que no ano de 1987 tinham decidido não mais tra
ba1har, avisaram às crianças que não continuariam ensinando,
mas depois desistiram. Um deles fala: "O salário é muito bai
xo; outros professores estão desistindo de ensinar. Mas os
alunos voltaram neste ano e nio tem outro professor aqui.Daí,
a gente aceitou continuar, mas é só por mais este ano".

A análise que traçou o quadro político de Assaré e
mesmo a trajetória do OME revela que o Estado - sociedade p~
lítica tem sua presença acentuada nessa conjuntura, sobrepo~
do-se ao Estado - sociedade civil.

Essa relação que se desenvolve ao nível da supere~
trutura expressa a inexistência de uma sociedade civil org~
nizada que atribua ao OME - Estado objetivado em instituição
- o caráter de "aparelho privado de hegemonia", que segundo
Gramsci, seria o veiculador de um contra-saber, uma ideolo
gla ou ideologias que contestem a dominação da sociedade p~
lítica, expressa no Governo Municipal.

A hegemonia do poder executivo - da sociedade poli
tica sobre a sociedade civil - expressa na gestão autoritá
rIa e centralizada que decide os rumos da educação podem ser
contestados pelos' técnicos da educação e pelos grupos
sociais interessados. Decisões por mudanças efetivas na área
educacional são questões que envolvem vontade e compromisso
políticos do Estado (ou governo) com uma real democratização
da educação - do ensino básico, em particular. Envolvem tam
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bém uma compreensão por parte da população que demanda os
serviços educacionais de que historicamente têm se constituí
do em uma conquista social. Tem sido oferecidos às camadas
populares da sociedade brasileira em resposta a lutas e mobi
lizações, não obstante, sejam precários qualitativamente e
ainda mantenham grande contingente de excluídos.

Não se pretendeu, nesta análise, traçar uma carica
tura da administração municipal de Assaré, como se esta fos
se resultado de visões maniqueístas destinadas a incidir so
bre os rumos da educação do município.

A Prefeitura local sofre pressões reais para a ge~
tão do município e que perpassam a existência ,do OME: o Fun
do de Participação dos Municípios (FPM) - maior parcela de
recursos do orçamento municipal - é de Cz$ 26.638.005,00 e a
renda total é Cz$ 33.090.405,00. Com esta renda a municipali
dade se vê impelida a negociar recursos para diversos seto
res com o Estado e a União,* em condição de subserviência.

Recorre, assim, diretamente ao MEC e também a S.E.,
em busca de transferências de recursos através dos projetos
governamentais. Além do EDURURAL, a Prefeitura local recebe
recursos provenientes do Salário Educação. Desta forma,estes
vão se juntando, numa colcha de retalhos orçamentária, que
resulta, a despeito de todo o empenho de técnicos da S.E. ,em
uma colcha de retalhos de ações educacionais. A inexistência
de uma política educacional globalizante, que apresente inte
resses reais de atacar a problemática do ensino básico, 'tem
sua correspondência a nível local.

A modernização empreendida nao poderia, portanto,
deixar de adquirir a característica conservadora. Conta com
os ingredientes necessários para tal: o autoritarismo, o cli
entelismo e a alteração superficial, de fachada, do quadro
educacional municipal do meio rural.

* Conclusao a partir de depoimentos e informações do Prefeito e Tesoura
ria da Prefeitura.
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Todas as atividades do aME aqui abordadas, caracte
rizam-no como instituição que executa ações, que cumpre tare
fase Enfim, um mero executor da política educacional. a mo
mento de elaboração dessa política pertence a outras esfe
ras - ã S.E., ao MEC - e as decisões não estão também sob
seu controle. a clientelismo e o centralismo apresentam-no
como instrumento polítjco cujo objetivo é a manutenção das
relações sociais e políticas locais.



5 - CONCLUSÃO: O OME COMO LOCUS DA DOMINAÇÃO E DA POSSIBILI
DADE DE CONTRA-IDEOLOGIA

No capítulo anterior o significado político empre~
tado ao órgão vinculava-o, de forma enfática, ã hegemonia da

" sociedade política: o aME se apresentou como "locus" de rela
çõe s coerci tivas, de dominação. O "locus" no qual o ·exercí
cio hegemõnico da classe dominante se tornava perceptível na
utilização de mecanismos ideológicos de dominação, como o p~
ternalismo, evidenciando o clientelismo e o caráter autoritá
rio do Estado no Brasil.

o papel coercitivo atribuído ao aME so e possível,
porem, porque a "sociedade civil é débil e amorfa" (COUTINHO,
1985:68).

Quais elementos ou procedimentos devem ser
dos no sentido de traçar um caminho que inverta o
agora atribuído ao aME?

aponta
papel até

Os professores, eles próprios, vem encontrando cami
nhos e traçando alternativas de açao.

Em 1982, iniciou-se em Aracoiaba (CE) movimento que
culminou na criação da Associação dos Professores Municipais
do Interior do Ceará (APRmnCE).

Os professores rurais municipais realizaram, nesse
ano, discussões acerca de suas condições de trabalho, que~
tionando a remuneração que nao atingia a importância de 1 sa
lário mínimo.
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Mobilizaram-se em busca de aumento salarial junto
ao Prefeito e. ao longo do processo, foram adquirindo clare
za de que o confronto político não se dava apenas com o Go
verno - o poder executivo local - mas também com os p adr i
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nhos políticos. Em outros termos, os pro:feSsores "estavam
questionando a prática clientelística. Por 'tomarem tal ati
tude, sofreram pressoes que impuseram ao movimento um certo
recuo. Sabe-se que mesmo os professores que participaram de~
se questionamento carregavam o envolvimento político ante
rior, pois suas contratações se fizeram através de interme
diações clientelísticas.

Conquistaram aumentos salariais nesse ano de 1982
e, apesar de uma .dispersão lenta,continuaram a se reunir e a
trazer para as discussões professores representantes das 10
calidades rurais do município.

Somente em 1985 retomaram com mais força essas dis-cussoes, que foram se ampliando, atingindo um maior numero
de professores.

Contando com uma assessoria jurídica e tendo acesso
a publicações que tratavam das questões relativas a catego
ria, os professores tomaram conhecimento da Lei Calmon, que
estabelece a exigência do emprego de 25% do orçamento rnunici
paI no setor educacional.*

Passaram, então, solicitar informações sobre o orça
mento do municlplo ao Prefeito, que não os atendeu, colocan
do um vereador como intermediário na questão. Com os poucos
dados conseguidos com o vereador (Presidente da Câmara Muni
cipal de Aracoiaba) os professores concluíram que a Prefeitu
ra local não cumpria a Lei Calmon.

o que ocorreu, em seguida, foram represálias aos
participantes do movimento, com ameaças de demissões, suspen
sao de pagamento (àqueles professores que se mantinham nas
salas de aula mesmo sob ameaça) e um jogo de desinformação(o
executivo local e os políticos acusavam as lideranças de fal
sidade nas informações obtidas). Ficou, porém, um saldo des

* Â Emenda-Calmon, regulamentada em 1985, determina que a "União aplica
rã ~u~a me~os de 13%e os Estados, Distrito Federal e Municípios, 25%
no mínimo déi-',receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvi
mento do ens í.ác'".,.
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se esforço de reflexão e-prática: iniciou-se a formação da
APROMICE.

Os professores passaram a se reunir com a categoria
em outros municípios, discutindo questões a ela afetas e em
30 de novembro de 1986 foi fundada a Associação, elegendo-se
uma coordenação e o estatuto da entidade. *

A APROMICE estrutura-se a partir de Conselhos Muni
cipais que, por sua vez, são compostos por representantes de
professores das localidades rurais.

Segundo liderança da Associação, o movimento e len
to mas tem se pautado nos problemas concretos que os profes
sores enfrentam - os baixos "salários", a necessidade de ca
pacitação, e questões trabalhistas (como vem ocorrendo com
os prof essores de Milhã ,município recém-fundado, cujo Prefei
to demitiu todos os professores quando assumiu a administra
ção. Aqui, os docentes estão encaminhando a questão judicial
mente).

E necessirio enfatizar que para a conscientização
política dos professores concorrem vários fatores, dentre

* 11 ( ••• ) A APROY-ICE tem como objetivos: 1) levar ao conhecimento de to
dos os professores a organização existente no interior do Estado do
Ceara; 2) a defesa dos direitos trabalhistas da classe; 3) igualdade
da classe entre todos os municípios interioranos; 4) a moralização da
escola municipal; 5) a união da categoria.
A APRO}~CE foi criada em 30 de novembro de 1986t na cidade de Quixadát
durante o 19 Seminário de Professores Municipais. Seu Estatuto esta pu
blicado no Diário Oficial n9 14.593 de 17/06/87 com a Personalidade Ju
rídica - registro n9 65 - livro n9 lt folhas - ~ei n9 726/87 de 107
09/87. Tem sua sede e foro na cidade de Senador Pompeu (•••).
Em cada município pode ser criado um Conselho Municipal da APRO~CE
que se encarregara de resolver os problemas locais juntamente com seus
associados.
(•••) Você, professor municipal, venha juntar-se a nóst associando-se
na APROMICE.
(•••) Nós que ensinamos tantas pessoast que pouco sabem os mistérios
dos nÚmeros e das letras,precisamos aprender também a nossa: o mundo
sera melhor se você quiser, se lutar por estas mudanças". (Trecho de
uma Oarta Aberta aos Professores Municipais do Interior do Ceara dis
tribuída por representante da APROMICE no Encontro Intermunicipa1 de
t5rggos-~Úniçipais de Educação promovido pela S.E. nos dias 23 a 27/11
1987) • .\'
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eles, ã/relação que a própria categoria e os técnicos do OME
estabelecem com os da Secretaria da Educação.

As investidas da política econômica do governo, que
vem corroendo os salários e comprometendo as condições de vi
da dos trabalhadores, de um modo geral, impõem aos professo
res - corno a outras categorias profissionais - a mobilização
pelas reposições das perdas. E questões mais abrangentes da
categoria não têm sido aprofundadas. Embora o discurso das
lideranças enfatize a importância da educação num processo de
transformação social, e por conseguinte, a necessidade de ar
ticular suas lutas as lutas de outros setores da sociedade
brasileira, o movimento dos docentes ainda expressa um cara
ter corporativista, voltado principalmente para questões ime
diatas.

I! necessário tempo. para maturação de um trabalho sin
dical e político. Compete, porém, as direções e. lideranças
sindicais encaminharem uma reflexão acerca dessas questões,
sob pena de se cair em grevismo e, assim abrir flancos para
posturas conservadoras que, terminam por colocar em questão
a representatividade das instâncias e mecanismos que a cate
goria adota - como assembléias, reuniões, etc. Cabe a ela co
mo um todo refletir, inclusive, sobre esse ponto.

Estas observações sobre o movimento dos professores
têm seu sentido neste trabalho: acredita-se que uma das for
mas de se interferir na vida do OME - e, assim, atribuir-lhe
um papel diverso daquele já analisado - é fortalecer a orga
nização da sociedade civil. E segundo ARAOJO FILHO, o que faz
a força de uma organização "ê a sua competência pOlítica,sua
coesão ideológica, a participação efetiva de seus membros,
um mínimo de consenso no dissenso em torno da luta por obj~
tivos comuns e sua autonomia econômico-financeira" (1987-7).

Quanto a competência ou responsabilidade da S.E. so
bre uma mudança no perfil político do OME, já se pode notar,
a_paxtir- da implantação do EDURURAL, que vem sendo gradativa- - , -

.:" mente assumé.d a por seus técnicos.
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Um ponto que se abordou ao longo deste estudo, por
diversas vezes e que caracteriza a modernização conservadora
foi a permanência do quadro educacional e a afirmação de que
a ponta do sistema educacional não é atingida pela interven
çao estatal de forma satisfatória.

Partindo deste raciocínio pergunta-se, então, onde
••se situa o esforço realizado durante os sete anos do Progra

ma EDURURAL? a que resultou da aplicação dos seus recursos
financeiros?

a Relatório Terminal do EDURURAL conclui,ao avaliar
o Projeto de Capacitação do Programa que "os resultados mais
tangíveis do Projeto localizam-se predominantemente a nível
dos técnicos das SEs, sendo menos evidentes nos aMEs e olPOU

co perceptíveis nas escolas (THERRIEN & PEREIRA, 1987:31).

Esta observação-relativizada sua abrangência, pois
refere-se somente ao Projeto de Capacitação - sugere que se
observe os resultados do Programa sob um ângulo qualitativo.
Assim, se consegue perceber a mudança ocorrida na S.E. e na
postura de seus técnicos.

a EDURURAL constituiu-se, a despeito de todas as fa
lhas e críticas que mereçam ser efetuadas, um espaço de ela
boração de um saber comprometido com urnademocartização da
educação.

t o que se depreende de atividades que a S.E. promo
veu, principalmente nos três últimos anos do Programa (1985
a 1987).

a último encontro realizado entre aMEs* cujo obje
tivo foi "fortalecer as ações desenvolvidas pelo aME através
de estudos, debates e troca de experiências" incluiu em sua
agenda questões corno"o compromisso político do Educador",
"Associativismo" e "Realidade educacional". Deste encontro

* Encônrro ~n~ermunicipal de Otllis, realizado no período de 23 a 27/11&87,
em Caucaia(cE).
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participou também representante da APROMICE, que relatou a
experiência da entidade e debateu com os participantes a si
tuação profissional da categoria.

Neste período de transição política, em que o Con
gresso Constituinte redefine juridicamente o ordenamento eco
nômico, político e social do país, há perspectivas de altera
ções tributárias que colocarão as municipalidades em situa
ção mais favorável para arcar com o ônus da educação básica.

Isto porém, terá pouca significação se o controle
das decisões não estiver submetido a práticas democráticas,
inventadas pelos setores interessados nos serviços educacio
nais. A gestão da educação, portanto , necessita ser repensada
e redefinida.

o EDURURAL tentou repensá-Ia, já em meados de 1985.
Invocando o pensamento do então Ministro Mario Maciel e da
Lei 5.692/71, adiantou a proposta de formação de Comissões
Municipais de Educação, com o intuito de municipalizar o en
sino. Argumentava que "municipalização do ensino, no entanto
não deve ser entendida apenas como repasse de atribuições e
recursos, mas como descentralização de decisões, de modo a
permitir que os municípios exerçam efetivamente o papel de
sujeitos e agentes ativos do processo de formulação e execu
ção de suas políticas educacionais que o MEC deve apoiar".*
(EDURURAL, 1985:1).

o EDURURAL se propoe no documento, "a dar execuçao,
com a intensidade recomendada pelo Senhor Ministro, à descen
tralização aos municípios dos encargos e serviços da educa
ção do primeiro grau". Dentre as várias medidas que se pro
põe a adotar, está a criação de Comissões Municipais de Edu
caçao.

A proposta e elaborada de forma completa, acabada:
com o estabelecimento de funções, representatividade e compo

-c.

sição dessas comissões .
.'

* Documento di"stribuidoem reunião de coordenadores estaduais do Progra
ma.
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Proposta análoga foi encaminhada, no Ceará~ pela Se
cretaria de Ação Social, para a gestão d~ recursos do Plano
de Emergência (contra a seca), em 1987. Foram criados Grupos
de Ação Comunitária (GACs) nos municípios flagelados com o
objetivo de impedir que a seca continuasse a ser rendosa eco
nômica e politicamente. O controle pela própria comunidade
impossibilitaria favoritismos e clientelismo dificultando a
interferência dos caciques políticos.

Saliente-se, porém, que "comunidade" é a palavra ma
gica de que lançam mão, com regularidade, as intervenções go
vernamentais. Deve-se entender por comunidade a Prefeitura e
Câmara Municipal, o representante do Banco do Brasil, a Igre
ja, o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e
assim por diante.

Observa-se, então, que os critérios nao estão confu
sos para a composição dos GACs, como nao o estão para a com
posição,das C~ffisque propõe a participação da Prefeitura Mu
nicipal, Câmara dos Vereadores, Magistério, Associações de
Classe - todos devem representar (supõe-se) interesses co
muns.

A CME é assim definida: "um mecanismo institucional
destinado a assegurar bom relacionamento da comunidade com a
escola (...) visa expressar junto ao magistério e àsautori
dades em.geral as necessidades e anseios da comunidade no se
tor da educação e participar da solução desse problema".
(IDEM, 1985:3). As funções a ela atribuídas constitui uma p~
rola da democracia participativa: "um canal de comunicação
entre comunidade e escola" (...) "participação na formulação
do Plano Anual de Trabalho do OME" (...) "agente de pressão
junto as autoridades estaduais e municipais". E completa:
"quem supervisiona a Comissão é aquele que deve ser supervi
sionado" - o OME.

~ Esta proposta nao chegou a ser implementada mas me
rece urna.unâ li se . tanto pelo seu conteúdo, pela proposta em

.'si, de-ge~t~,o do ensino municipal, quanto pela forma ou pro
cesso de eLabo raç ão . E uma proposta de "como não se deve ge

\',
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rlr a educação".

Corno definiu-se? Ela partiu dos OME's ou da Socieda
de Civil? Ou surgiu corno o próprio EDURUFAL, a partir de ar
ticulações e avaliações tecnoburocráticas?

A proposta de criação de CMEs deve ser entendida co
mo um parâmetro de procedimento adotado pelo Estado para sua
legitimação de acordo com as mudanças conjunturais.

Interessa i Sociedade Civil encontrar propostas que
se contraponham is artificiais que o Estado apresenta, e que
vêm no sentido de incorporar aspirações e torná-Ias conces
sões perdendo-se, assim, a força e o caráter educativos da
açao.

O que se defende é, portanto, o exercício constante
e incansável da crítica no interior dos movimentos sociais e
no interior do movimento dos professores, em particular; uma
crítica que propicie condições de criação e elaboração de
formas próprias de intervenção política, formas novas, inclu
sive.

Esta prática constitui a principal garantia de que
uma proposta de política educacional estará preocupada com a
gestão democrática do ensino criando, assim, mecanismos que
definam novo perfi I ao OME e i educação rural nos municípios.
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