
Artigo

Uma vitória simbólica
EDUCAÇÃO PÚBLICA A emenda que
prevê a obrigatoriedade dos ensinos
Infantil e Médio corre o risco de
ser apenas manobra de marketing
POR ROMUALDO PORTELA DE OLIVEIRA, PROFESSOR NA FACULDADE
DE EDUCAÇÃO DA USP

inda que brevemente,
este artigo pretende
discutir as possíveis
conseqüências da pro-
mulgação da Emenda
Constitucional 59, que

L aprova o fim da Des-
vinculação de Receitas da União (DRU)
e estende a obrigatoriedade da educação
à faixa etária dos 4 aos 17 anos. A pri-
meira delas relaciona-se à DRU. Sua ori-
gem situa-se no debate em torno da vin-
culação constitucional de recursos para
a educação. O artigo 212 da Constituição
estabelece que 18% da receita de impos-
tos da União e 25% da de estados, DF e
municípios, no mínimo, deverá ser apli-
cada, anualmente, em educação. Apenas
a saúde tem mecanismo similar, ainda
que vinculada a um percentual do Pro-
duto Interno Bruto (PIB).

Com a DRU, o governo federal "des-
vinculava" parte desses recursos. To-
memos um exemplo. Se o governo arre-
cadasse 100 reais em impostos, antes da
DRU, ele deveria aplicar 18% do arreca-
dado, ou seja, 18 reais em educação. Com
a DRU, era permitido que ele "descon-
tasse" 20% antes de fazer os cálculos.
Assim, em vez de aplicar a vinculação
sobre 100 reais, os cálculos seriam fei-
tos sobre 80 reais (100 reais menos 20%
"desvinculados"), de modo a que deve-
riam ser aplicados 14,40 reais. Isso era,
evidentemente, uma forma de reduzir
os gastos nos setores sociais, permitin-
do ao governo federal utilizar os recur-
sos arrecadados de forma mais livre.

Para os que, como eu, entendem a
educação como uma prioridade nacio-
nal, o fim da DRU é uma notícia alvis-

sareira! No Brasil, fazer com que o espí-
rito da vinculação seja cumprido é uma
batalha incessante, tão amplos e varia-
dos são os mecanismos de burla encon-
trados pelos gestores públicos. Toda
iniciativa que os force a gastar mais nos
setores sociais é bem-vinda. Entretan-
to, se não houver vigilância por parte
da sociedade, não se aplicam os valores
estabelecidos em lei. Em síntese, a edu-
cação não é uma prioridade tão grande
quanto se costuma propalar.

Entretanto, a experiência e a prudên-
cia recomendam que sejamos cautelo-
sos com as "boas notícias". É adequado
examinar a novidade mais atentamen-
te. Em primeiro lugar, é um fim paula-
tino. Em 2009, permanece uma DRU de
12,5% e, em 2010, de 5%. A desvincula-
ção desaparece, completamente, ape-
nas em 2011. Ainda que se possa argu-
mentar que o impacto nas contas públi-
cas seria muito grande, se o fim do me-
canismo fosse imediato, a letra da Cons-
tituição só é restabelecida em 2011.

Da mesma forma, o fato de a desvin-
culação permanecer para a saúde não
deixa de ser preocupante. Por que não
acabar de vez com o mecanismo e ga-
rantir integralmente o que a lei deter-
mina para as áreas sociais?

Finalmente, em virtude dos com-
promissos assumidos com a educação,
novas universidades, ampliação da re-
de de ensino profissional etc., o gover-
no federal já vem gastando com a edu-
cação mais do que o mínimo previsto
aplicando-se a DRU. Isto pode signifi-
car que a emenda não venha a adicio-
nar nenhum recurso à educação. Os 10
bilhões a mais por ano de que se fala

podem ser uma miragem. Voltemos ao
exemplo numérico do início.

Se com a DRU, o governo deveria apli-
car 14,40 reais de cada 100 reais arreca-
dados e, sem ela, essa aplicação deve su-
bir para 18 reais, o que já estava ocorren-
do era, por exemplo, que o governo esta-
va aplicando digamos 19 reais. Ora, pode-
se simplesmente continuar aplicando os
19 reais e "cumprir" a vinculação sem a
DRU (de 18 reais), sem acréscimo de ne-
nhum centavo à educação! Seria uma
mudança contábil referente apenas à ori-
gem dos recursos, mas o montante des-
tes permaneceria o mesmo. Em síntese,
podemos ter tido uma vitória simbólica.
Importante vitória, mas simbólica, sem
conseqüências práticas.

Há outro dispositivo incluído na emen-
da que pode vir a ser importante. É a pre-
visão de que se estabeleça, no Plano Na-



cional de Educação, um percentual mí-
nimo do PIB a ser aplicado em educação.
Mas esta é uma batalha para o futuro.

A QUESTÃO DA OBRIGATORIEDADE
E importante destacar que a Constitui-
ção de 1988 distingue o dever do Estado
para com a educação da obrigatoriedade
do indivíduo. O artigo 208 afirma: "O de-
ver do Estado com a educação será efe-
tivado mediante a garantia de". Ou seja,
todos os incisos do artigo 208 fazem par-
te do "dever do Estado" para com a edu-
cação. Assim, o que muda com a emenda
59 não é o dever do Estado, mas a obri-
gação do indivíduo. A educação básica é
dever do Estado para quem a demandar,
mas apenas o Ensino Fundamental era
obrigatório para todos, dos 6 aos 14 anos.
Com a emenda, o dever do Estado per-
manece o mesmo, mas os indivíduos de 4

a 17 anos são obrigados a se matricular.
Ainda que reconheça a pertinência

de algumas críticas que enfatizam que
este tema não era o principal da emen-
da e, portanto, poderia ser objeto de
uma discussão separada e mais detida,
sou favorável à idéia de obrigatoriedade
dessa parte da educação básica. Enten-
do que ela amplia o direito à educação.
De um lado, por criar uma responsabi-
lidade mais enfática do poder público
(Ele não tem de atender apenas aos que
solicitarem vagas, mas a todos, com a
obrigação, inclusive, de fazer uma cha-
mada à matrícula). De outro, por nos
colocar em sintonia com a tendência
mundial de ampliar a escolarização da
população para o Ensino Médio e tam-
bém por iniciá-la a partir dos 4 anos.

Resta, entretanto, uma questão im-
portante. O eventual aporte de novos

recursos não está "amarrado" às novas
responsabilidades atribuídas ao poder
público, notadamente a estados e mu-
nicípios, os responsáveis pela educação
dos 4 aos 17 anos. Assim, podemos ter
um aumento de responsabilidades pa-
ra quem não recebeu mais recursos pa-
ra satisfazê-las. Isso, como já sabemos,
pode significar mais deterioração dos
serviços públicos na área. Dessa forma,
entendo que as duas partes da Emen-
da 59 são avanços necessários, mas ela
cria uma série de questões que preci-
sam ser explicitadas e equacionadas
pelo MEC, pelo governo federal e pe-
la Conferência Nacional de Educação
(Conae), a ser realizada em março de
2010, sob o risco de estarmos diante de
apenas mais uma manobra de marke-
ting que não alcança introduzir melho-
rias reais na educação do País. •
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