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Um Plano Estadual para uma Educação de Qualidade Social

O último ano foi especialmente
complexo e conflituoso, com
embates em diversas áreas sociais, dentre elas o campo da política educacional, no Brasil e,
especialmente, em São Paulo.
Assim, o foco deste texto é a
educação que está sendo ofertada às crianças e jovens do estado de São Paulo e a apresentação de uma proposta que visa
melhorar a situação em que se
encontra. Desta forma, vale começar por salientar as duas principais situações de conflito
ocorridas nesse ano de 201 5:
1. No primeiro semestre, os
professores da educação básica
de São Paulo lutaram por planos
de carreira, melhorias na infraestrutura das escolas e, principalmente, por reajuste salarial. Não
podemos ignorar que, com base
em estudos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos), de
outubro de 201 4, seria necessário um reajuste de aproximadamente 75% para que a média
salarial dos professores da rede

pública de educação básica, com
formação superior e jornada de
trabalho de 40 horas semanais,
atinja a média salarial dos demais
profissionais com igual formação
e jornada de trabalho.
Os professores da rede estadual da educação básica de São
Paulo, em sua campanha de data
base, reivindicaram esses 75%
de reajuste salarial e, face à ausência de negociação com o governo Alckmin (PSDB), entraram
em uma greve que foi iniciada
em 1 6 de março e encerrada em
1 2 de junho, sem que o governo
indicasse nenhuma proposta alternativa para ser negociada!
Os professores retornaram,
pois, às salas de aula sem
sequer um reajuste que repusesse as perdas inflacionárias, o
que agravou ainda mais uma situação salarial já insustentável.
2. No segundo semestre, o
governo Alckmin anunciou uma
inusitada “reorganização” das
escolas de educação básica do
Estado de São Paulo, que mereceu críticas fundamentadas, vin-
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das de professores, estudantes e
seus familiares.
De fato, essa pretendida “ reorganização escolar” foi alvo de
manifestações contrárias de unidades acadêmicas de educação
e entidades diversas da sociedade civil. Em particular, uma análise detalhada, elaborada por
docentes da Universidade Federal do ABC e divulgada no final
de novembro de 201 5, entre suas “ Conclusões e recomendações”, afirma: “Ainda mais grave,
o estudo que serve de embasamento para a afirmação de que
as escolas exclusivas têm desempenho melhor que as nãoexclusivas se mostra frágil e sem
rigor científico”.
Dada a intransigência, tanto do
então secretário da educação
Herman Voorwald quanto do governador Alckmin, estudantes secundaristas iniciaram um significativo movimento de ocupação
das escolas que prosseguiu até o
início de 201 6. No dia 30/1 2/201 5,
o jornal O Estado de S. Paulo recordava que:
“As invasões atingiram 1 96 colégios – ontem, alunos ainda estavam em 1 3. (...)

(...) Ontem, Alckmin disse esperar pelo fim das invasões.
‘Acho que em dois dias acaba,
afirmou (...)’ Apesar dos protestos, ele disse que a reorganização será mantida e discutida no
próximo ano para ser implementada em 201 7.
Para enfrentar as posições contrárias, o governador disse que
basta explicar a intenção do projeto. ‘O objetivo é melhorar a
qualidade da escola pública e não
misturar alunos de idades diferentes’. Ele afirmou ter estudos
que comprovam que dividir os
estudantes da forma pretendida
traz resultados positivos para a
educação pública. E que tudo isso
será apresentado a pais e alunos.”
Muito ainda poderia ser dito
sobre essas duas situações críticas de 201 5. Outras, de anos anteriores, serão mencionadas
mais adiante. Este texto pretende mostrar que a solução para
essas situações está associada à
construção de um Plano Estadual
de Educação (PEE) que vise formar cidadãos capacitados ao
exercício da cidadania, que possam contribuir para a consolidação da democracia em nosso
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Estado e para a construção uma
sociedade mais justa.

situação da educação no Estado
de São Paulo, tanto no nível básico quanto no superior, visando
ao enfrentamento das deficiências detectadas e ao atendimento das necessidades educacionais da maioria da população. A
partir deste diagnóstico, podem
ser estabelecidos os principais
requisitos para que a educação
atinja o desempenho desejado,
quais sejam:
1. O financiamento necessário
(que pode tomar como referência
uma porcentagem de tudo que é
produzido pela respectiva sociedade em um ano - o PIB); no caso, este precisará ser crescente
para cada um dos dez anos de
vigência do PEE e há necessidade de ser definido o quanto será
utilizado em cada nível e etapa
da educação;
2. O ritmo de inclusão das crianças, adolescentes e adultos
não atendidos no sistema educacional vigente;
3. As metas e estratégias para
oferecer uma educação de qualidade na educação básica (educação infantil, ensinos fundamental,
médio e profissional de nível médio) e na educação superior;

Você sabe o que é um
Plano Estadual de
Educação (PEE)?
Um PEE é um Plano, com vigência de dez anos, que deve ser
discutido pela comunidade envolvida nos assuntos educacionais e apresentado ao respectivo
legislativo, com o propósito de
orientar o trabalho concatenado
das várias esferas de decisão política sobre como encaminhar as
tarefas associadas ao oferecimento da educação básica e superior, visando seu contínuo
aperfeiçoamento. Para tanto, o
Plano pode - e na maioria das vezes assim o faz - orientar o desenvolvimento de ações, nas
diversas tarefas, por meio do estabelecimento de metas (e, complementarmente, de estratégias
que possibilitem alcançar tais
metas). Apresentar metas é indicar a direção do desenvolvimento desse processo e, sendo
assim, o texto precisa ser precedido por um diagnóstico, atualizado e bem fundamentado, da
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4. As políticas de carreira e de valorização dos profissionais da educação (melhoria salarial e de condições de trabalho nas escolas);
5. A gestão democrática, que
garanta a participação dos profissionais de ensino e da comunidade escolar.

idêntico; ao contrário, devem ser
respeitadas as diferenças individuais, bem como as características dos vários grupos populacionais que formam nosso país.
Esse ideal deveria aplicar-se especialmente a tudo que diz respeito ao sistema educacional,
que deveria, portanto, oferecer a
todas as crianças e jovens as
mesmas condições para que, em
uma idade mais avançada, cada
um tenha os recursos necessários para escolher seu caminho,
sua profissão e o tipo de atividade à qual vá se dedicar, podendo,
deste modo, exercer plenamente
sua liberdade e seus direitos de
cidadania e cumprir com suas
obrigações perante a sociedade.
Entretanto, o sistema educacional paulista (e brasileiro) está longe
desse ideal, pois discrimina
crianças e jovens em função de
sua origem social e econômica.
Nos segmentos mais desfavorecidos economicamente, os investimentos educacionais por criança
ou jovem podem não ultrapassar
os R$ 300 mensais na educação
básica, em muitos estabelecimentos públicos estaduais e municipais
no Estado de São Paulo. Para os

É preciso notar que há muitos
outros aspectos a considerar
para embasar um plano nacional
ou estadual de educação. Em um
texto curto, como este, não é
possível expô-los todos. Contudo, salientar alguns dos mais importantes pode dar uma ideia
ampla daquilo que se almeja alcançar e o que essa peça de planejamento deve conter para
viabilizar seus objetivos.

Uma educação
republicana igual
para todas e todos!
Um dos ideais mais importantes de um sistema republicano é
tratar a todas as pessoas, no que
diz respeito aos direitos básicos,
com igualdade e equidade. Os
conceitos “igualdade e equidade” não significam tratamento
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jovens e crianças dos segmentos
mais favorecidos, esse tipo de investimento pode ser dez ou mais
vezes maior se, além das mensalidades escolares, incluirmos complementos educacionais tais como
cursos de línguas estrangeiras, atividades esportivas orientadas, viagens educacionais, atividades
extraclasse, acompanhamento psicológico, aulas particulares, materiais educacionais complementares,
atividades que os estudantes mais
desfavorecidos economicamente
desconhecem.
Além dessa diferença entre os
investimentos mensais em sua
educação, o tempo de permanência das crianças e dos jovens
menos favorecidos na escola pode, com frequência, não ir além
dos nove anos do ensino fundamental, enquanto nos segmentos mais favorecidos a educação
se inicia já nos primeiros anos de
vida e segue até a idade adulta.
Uma das consequências dessa
enorme diferença nos investimentos educacionais é que, ao
deixarem o sistema escolar, a
formação recebida pelos jovens
será muito desigual, fazendo
com que nossa sociedade conti-

nue tão desigual quanto é hoje e
que muitos dos problemas que o
país enfrenta sejam reproduzidos
no futuro.

A educação pode
ser tratada como
mercadoria?
Essa realidade do sistema
educacional atual em que os
mais favorecidos economicamente podem receber educação
de melhor qualidade e por tempo
mais longo do que os mais pobres, pois podem pagar por ela,
é totalmente inaceitável e incompatível com a democracia e
os ideais republicanos. A todas e
todos, independentemente de
suas origens sociais, econômicas, étnicas, linguísticas, religiosas e regionais e, também,
independentemente de suas características pessoais, devem ser
oferecidas as mesmas condições
para se inserirem na sociedade.
A educação não pode ser considerada uma mercadoria, cuja
quantidade e qualidade dependem do poder aquisitivo de cada
pessoa, como ocorre hoje no
Brasil e em São Paulo. Se quiser-
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mos, no futuro, viver em um país
soberano e democrático, se quisermos superar nossos problemas mais graves – entre eles, a
concentração de renda, as desigualdades pessoais e regionais,
os bolsões de miséria e a falta de
profissionais para promover o
crescimento econômico – e garantir a todas as pessoas as condições necessárias para sua
inserção plena na sociedade, precisamos romper urgentemente
com a prática de fazer da educação uma mercadoria. Esse é um
dos problemas para o qual um
plano educacional não pode deixar
de oferecer uma solução viável.

limites legais para uma lei estadual, como é o caso do PEE, que
deve respeitar as constituições
federal e estadual e a LDB. Entretanto, esses limites não impedem que o Estado de São Paulo
faça, por lei, exigências mínimas
que devem ser cumpridas por
todos os estabelecimentos e redes educacionais no Estado.

Você sabe desde
quando o Estado
de São Paulo deveria
ter um PEE?
Desde quando a Constituição
Federal, de 1 988, e a Estadual,
de 1 989, estabeleceram a construção, respectivamente, do Plano Nacional de Educação (PNE)
para o país e dos PEE para os
Estados e Municípios. No entanto, somente em 9 de janeiro de
2001 foi assinado, pelo presidente Fernando Henrique (PSDB), o
primeiro PNE que, em seu Art.
2o, estabelecia que, “A partir da
vigência desta Lei, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios
deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais correspondentes.”

Um PEE é para
o Estado, não
apenas para
o governo estadual.
Outro aspecto importante a se
considerar é que um plano educacional não é um projeto de um
governo e, menos ainda, de um
determinado partido político: é
um plano para a educação como
um todo no Estado, incluindo
instituições estaduais, federais,
municipais e privadas. Há, claro,
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Portanto, a construção do PEE
está atrasada em 27 anos segundo a Constituição Estadual ou em
1 5 anos segundo o PNE de 2001 !

Alckmin (PSDB) de então. Assim,
as duas propostas, PEE do FEDEP e PEE do governo, tramitaram juntas em várias comissões
permanentes da ALESP (Constituição e Justiça, Educação e Cultura e Finanças, Orçamento e
Planejamento) até 2009, quando
o PEE do governo foi retirado, a
pedido do governador José Serra
(PSDB). Contudo, a partir de então, o PEE do FEDEP continuou
tramitando, nessas várias comissões permanentes, até meados
de 201 5, sem nunca ter sido encaminhado para exame pelo plenário da ALESP!

Você sabia que, apesar
dessas obrigatoriedades,
nosso Estado nunca
teve um PEE e que,
em 2016, se lutarmos
por isso, o Estado
de São Paulo poderá,
finalmente, ter um?
Pois é, os governos de São
Paulo, nestas duas últimas décadas, fizeram de tudo para não
construir e implementar um PEE.
Explicamos sucintamente: em
2003, dois anos após o PNE
2001 , duas propostas de PEE
começaram a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (ALESP). A primeira foi
construída pelo Fórum Estadual
em Defesa da Escola Pública
(FEDEP), constituído por setores
organizados da sociedade civil –
entre elas, entidades acadêmicas, científicas, sindicais e estudantis de âmbito estadual. A
segunda foi construída pela Secretaria da Educação do governo

Por que motivo esses
governos estaduais
parecem não se
interessar por um PEE?
Aparentemente, diversos governos do estado de São Paulo,
em particular os das últimas duas décadas, que têm seguindo
política educacional semelhante,
preferem gerenciar os dois níveis
da educação pública paulista arvorando-se em representantes
exclusivos da sociedade, desqualificando interlocutores legíti-
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mos, como indicamos pelos
exemplos da questão salarial dos
professores e da “reorganização”
escolar. Vamos apresentar outros
exemplos gritantes das últimas
duas décadas:
1. Em primeiro lugar, voltemos
à “reorganização escolar”; houve
outro episódio desses na educação básica, em 1 995, que levou
ao fechamento de salas de aula e
de escolas, à demissão de milhares de professores e funcionários
e na separação de estudantes de
idades diferentes. Essa “reorganização escolar’ foi apresentada
no final do primeiro ano de governo de Mário Covas (PSDB), que a
propagandeou como a grande
"reforma da década" para melhorar a educação básica pública. Era
muito semelhante à proposta de
Alckmin, de 201 5. Essa “reorganização” enfrentou também forte
oposição da Apeoesp, de familiares e estudantes, mas sua implementação já havia ocorrido
quando do início do ano escolar e
não se conseguiu revertê-la;
2. O ataque à educação técnica
e tecnológica do estado, com a
iniciativa do governador Mário
Covas, também em 1 995, de

procurar desvincular o Centro
Paula Souza da Unesp e, deste
modo, excluir os profissionais de
suas escolas técnicas e faculdades de tecnologia (Fatec) do sistema de reajustes salariais
negociados autonomamente pelas universidades estaduais. Embora tais iniciativas sempre
tenham sido recebidas com protestos de seus docentes, funcionários e estudantes e fortes
críticas de entidades acadêmicas, tal exclusão permanece até
os dias atuais;
3. A desativação das escolas
do Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), cujas atividades tiveram início em São Paulo
em 1 988, na gestão do governador Orestes Quércia (PMDB). O
CEFAM tinha a incumbência de
formar professores para as
quatro primeiras séries do ensino
fundamental, em escolas de
ensino médio de quatro anos,
em período integral. Esse processo de desativação começou
em 2000, quando o governador
Covas estava em seu segundo
mandato e, em 2003, já na gestão Alckmin, o CEFAM teve suas
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atividades encerradas, apesar da
forte crítica dos educadores à
época;
4. Uma séria agressão à autonomia universitária aconteceu em
janeiro de 2007 no início da gestão do governador José Serra
(PSDB); essa pretendida intervenção sobre o sistema universitário
paulista foi parcialmente revertida
pela greve de estudantes, funcionários e docentes daquele ano,
que se fundamentou em diversos
documentos, elaborados nas áreas acadêmica e sindical, que expuseram
criticamente
as
consequências de tal intento; essa greve acabou culminando numa ocupação da reitoria da USP
por parte dos estudantes.
Infelizmente, os exemplos acima não esgotam a lista de iniciativas governamentais desastrosas a respeito da educação
pública, que foram muito mal recebidas pelas respectivas comunidades escolares e pelas
entidades acadêmicas e sindicais,
ao longo dos últimos vinte anos.
E, a nosso ver, a ausência de um
PEE que estabelecesse parâmetros claros para a educação pública, facilitou tais iniciativas.

Dissemos que São Paulo
poderá ter um Plano, em 201 6, a
depender da tramitação de três
propostas de PEE, ou seja, de
quanto esforço a população fará
para que a discussão na ALESP
ocorra de fato e para que as melhores propostas prevaleçam. E,
o papel de cada um dos leitores
dessa Cartilha, de promover discussões em sua comunidade
educacional alertando para a
possibilidade de avanços, será
essencial no processo.

De onde surgiram
as três propostas
atualmente em
tramitação na ALESP?
A primeira dessas, tramitando
na ALESP como PL 1.035/201 5,

é a atualização do PEE do FEDEP, feita por várias das entidades que o construíram em 2003
(protocolada em 24 de junho de
201 5, e que, em agosto, também
foi anexada à proposta do governo como Substitutivo nº 1 , ao PL
1.083/201 5), e apresenta 9 metas;
a segunda é a proposta do governo estadual (PL 1.083/2015) .
Essa proposta de PEE, apresen-
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tada pelo Executivo paulista, assinada pelo governador Alckmin
(PSDB) e pelo então secretário de
educação Herman Voorwald, contém 23 metas e foi encaminhada
à Assembleia Legislativa apenas
em agosto/201 5, com mais de
um mês de atraso em relação à
exigência legal. A terceira , construída pelo Fórum Estadual de
Educação (FEE) , originalmente
incumbido de construir o PEE do
governo, contém 20 metas e forma o Substitutivo nº 2, ao PL
1 083/201 5.
O FEE apresentou seu projeto
em separado, em decorrência de
alterações importantes efetuadas
pelo governo Alckmin sobre o
texto produzido no âmbito desse
Fórum, como mudanças reduzindo exigências por melhores condições
de
trabalho
dos
professores e quanto à responsabilização pelo financiamento da
Educação. A alteração mais descabida foi o acréscimo autoritário,
sem discussão, de três metas,
que nada têm a ver com o processo de cunho democrático realizado no FEE, tentando, dessa
forma, pautar no Plano algumas
políticas planejadas pela Secreta-

ria da Educação. A meta 21 pretende invadir o espaço de
deliberação dos Municípios, ao
legislar sobre a intensificação da
municipalização do Ensino Fundamental no Estado. A meta 22
pretende incluir nesse Plano decenal, sem discussão alguma
com a comunidade educacional, a
Reforma do Ensino Médio, saída
exclusivamente do âmbito da Secretaria de Estado da Educação, à
revelia, inclusive, da discussão
nacional sobre o tema. Do mesmo modo unilateral, a Meta 23 se
destinaria a ingerências sobre a
formação do quadro docente e do
quadro de técnicos. Esses acréscimos, inclusive por conflitarem
com outras metas do próprio PEE
proposto, precisam ser rechaçados durante o trâmite parlamentar para garantir a manutenção da
coerência exigida de qualquer
proposta de PEE. O atraso com
que o PEE oficial foi depositado,
bem como o fato de o governo
haver se apropriado do trabalho
feito pelo FEE, desfigurando seu
conteúdo, ilustra a forma como o
executivo estadual entende que
deva proceder em relação à política educacional. Quando de sua
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recente determinação sobre a
“reorganização“ do Ensino Fundamental, o executivo estadual
deu mais uma mostra de seu modo autocrático de agir: determinou o fechamento de escolas, a
transferência de milhares de alunos e a demissão de muitas centenas de professores, apresentando argumentos parciais ou
mesmo falsos sobre haver evidências de que escolas de ciclo
único obtinham melhor resultado
educacional. Não tornou públicas
tais informações e muito menos
apresentou um diagnóstico consistente, justificando porque as
escolas A, B ou C deveriam ser
fechadas nos municípios, nem o
quanto essas transferências onerariam as escolas circunvizinhas,
muitas já com excesso de estudantes.

do percurso e a velocidade necessária. Tanto mais quando
pretendemos atingir metas
muito mais complexas. Portanto, um diagnóstico objetivo da
situação educacional é fundamental para subsidiar decisões
em políticas públicas. E é por
isso que a proposta atualizada
do PEE do FEDEP – o PL
1.035/201 5 - vem antecedida por
um diagnóstico atualizado e
bastante completo da situação
educacional em São Paulo.
Assim foi possível descobrir
que, em relação às suas possibilidades (isto é levando em conta
tudo que a sociedade paulista
produz em um ano – o PIB), São
Paulo é um dos estados que
menos investe em educação:
apenas 3,7% do seu PIB. Isso
significa que, em relação às suas
potencialidades, São Paulo se
preocupa ainda menos com suas
crianças e jovens do que o restante do Brasil.
O PEE do governo se esquiva
dessa discussão, copiando simplesmente o que já está proposto, há mais de um ano, no Plano
Nacional de Educação, que é
uma lei nacional, fazendo refe-

Por que um PEE
precisa de diagnóstico
atualizado?
Até mesmo quando fazemos
uma simples caminhada, ao nos
propormos uma meta de chegada, precisamos saber de onde
partimos para planejar o tempo
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rência ao investimento em educação como percentual do PIB
total do país. Ora, repetir em lei
estadual o que já está em lei nacional não tem nenhum sentido,
até por que um governador não
pode propor uma lei a ser
cumprida pelo governo federal
ou por governos de outros estados e municípios!
O descuido foi tão grande que,
no procedimento cópia-cola,
mesmo os prazos de 5 e 1 0 anos
para cumprimento da meta, já
constantes da lei nacional de junho de 201 4, não foram alterados, esquecendo-se, governador
e secretário da educação, que a
lei estadual é pelo menos um
ano e meio posterior à lei nacional e, portanto, seria necessário,
no mínimo, uma conta de subtração. Ao não fazer essa conta, a
proposta de lei torna-se ilegal,
pois prevê prazos incompatíveis
com a lei nacional.
Como veremos, o PEE do FEDEP atualizado não comete esse tipo de “engano”: explica de
forma clara o quanto do total do
PIB de São Paulo deve ser destinado a cada etapa da educação
e propõe um escalonamento pa-

ra atingir a meta em uma década. Apresenta, ainda, uma
maneira complementar, possivelmente ainda de mais fácil
compreensão, para se medir a
valorização da educação em relação às demais demandas, que
é fazer a relação entre investimento médio por estudante em
idade escolar e o PIB dividido
pelo número de habitantes, ou
seja, o PIB per capita. Assim se
mede quanto, em média, cada
habitante investirá por “ cabeça”
atendida na área da educação. O
diagnóstico evidencia que, também nessa relação, o nosso estado investe 1 0% menos do que
a média brasileira – apenas 1 8%
do PIB/capita em cada estudante, enquanto países com bons
sistemas educacionais investem
valores bem mais altos nesse
referencial, vários deles chegando a disponibilizar o dobro ou
até mais do que isso. Essa pouca ênfase colocada na educação
paulista resulta na calamidade
que presenciamos: professores
desprestigiados, com remuneração incompatível com uma vida digna, já que seu salário é
insuficiente até mesmo para sua
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sobrevivência, sem condições
de trabalho adequadas e, quase
como consequência, estudantes
desmotivados.

proposta que vise à melhoria da
qualidade da Educação oferecida
ao povo brasileiro.
A remuneração média líquida
recebida pelos professores PEB
I e PEB II da rede estadual de
ensino, em fevereiro de 201 5,
foi pouco superior a R$ 2 mil.
Esse valor é significativamente
inferior à remuneração média
dos servidores estaduais em
outras funções e/ou setores da
administração e quase metade
do que recebem outros profissionais com qualificação comparável. Assim, nessa conjuntura,
as universidades paulistas já encontram dificuldades para convencer os jovens a optarem pela
docência. Percebam, pois, que a
necessária valorização do profissional da educação básica
também se refletiria positivamente sobre a educação superior pública, com o preenchimento efetivo das vagas
ofertadas e a diminuição da evasão, ora verificada, de estudantes dos cursos de Licenciatura.
Ao contrário, há detalhes
quanto à remuneração dos profissionais da educação, que aparecem na meta 1 7 da proposta

O diagnóstico da
Educação Básica
mostra a urgência
da real valorização
dos profissionais
que nela atuam!
Em qualquer área da atividade
humana são os profissionais que
nela atuam o mais importante fator para garantir seu êxito. Um
profissional desprestigiado pelos
governantes tem dificuldade para
motivar seus alunos numa efetiva ação educativa.
Sem enfrentar, de fato, esse
nó — que precisa ser urgentemente desatado — não haverá
milagre gerencial que salve a
educação básica. Por isso a valorização efetiva dos profissionais, principalmente da educação básica — em termos de
salário, de condições de trabalho e de desenvolvimento de
uma gestão verdadeiramente
democrática — é peça-chave,
capaz de potencializar qualquer
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governamental, que mostram
bem como o governo estadual
pensa e age. Ao escreverem que
é necessário “ valorizar os profissionais do magistério das redes
públicas de educação básica de
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente”, mantiveram redação
semelhante à que aparece no
PNE de 201 4; essa, sendo lei, já
deve ser cumprida, sendo desnecessário repeti-la. O que deveria aparecer em uma lei estadual
seria adicionar, além do que já
consta de lei nacional, que esse
rendimento médio se refere ao
rendimento no estado de São
Paulo, onde não apenas as rendas das pessoas são, em média,
mais altas do que nos demais
estados, como o custo de vida
também é bem mais alto. Além
disso, deveria se tomar como referência o rendimento médio dos
demais profissionais que, com a
mesma escolarização, exercem
as profissões para as quais se
formaram. Da forma como está,
não há garantias de valorização
salarial dos profissionais da educação.

Mas há mais a estranhar: na
meta 1 7 da proposta do governo
estadual é feita uma referência
ao fato de que essa valorização
do magistério deve respeitar a
lei de responsabilidade fiscal. E
esta tem sido uma desculpa
sem fundamento para os baixos
salários que o governo estadual
paga. Por que, então, escrever
isso, exatamente no ponto referente à remuneração dos profissionais da educação?
A análise dos dados mostra
ainda que, utilizando referenciais
internacionais, além de um melhor salário, os professores têm
o direito de exigir condições de
trabalho compatíveis com a importância de sua ação educacional e isso demandará que sejam
contratados mais profissionais.
Isso porque as comparações
também revelam que, em todas
as etapas da educação, a relação
estudante por professor, no Brasil e no estado de São Paulo, é
muito superior à internacionalmente recomendada e excede,
até mesmo, o que é julgado nacionalmente como aceitável.
Muito estranho parece, pois e
novamente, a “necessidade de
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reorganizar” o sistema escolar
em São Paulo! Ao invés de demitir profissionais e fechar escolas,
São Paulo precisaria admitir mais
professores e funcionários, apesar da diminuição da taxa de natalidade. De fato, entre 2001 e
201 4, os números de crianças e
jovens nas faixas etárias correspondentes ao ensino fundamental
e médio diminuíram, mas apenas
na ordem de 1 3% e 6%, respectivamente, o que não seria motivo
para o fechamento de escolas,
contrariando os argumentos do
então Secretário de Educação e
do governador Alckmin.
As metas e estratégias do PEE
do governo também não indicam
intenção de construir uma carreira atrativa para o profissional, na
qual possa obter o devido retorno econômico por sua dedicação
à escola. O texto proposto pelo
Executivo, ao contrário, insiste
na validade da Lei Complementar
estadual nº 836, que perversamente, acabou, de fato, com a
carreira do magistério. Ainda
mais: ao fazer referência a uma
lei que diz respeito aos servidores estaduais, o governo parece
não ter entendido que o PEE é

uma lei para educação no Estado
de São Paulo, seja ela federal,
estadual, municipal ou privada.

Você sabia da
importância da
escolarização para
a primeira infância?
Há muitas outras falhas na proposta do governo, que impedem
que a educação possa estar a
serviço das mudanças necessárias para a sociedade. Uma delas,
atualmente em maior evidência,
refere-se à educação infantil, cuja
expansão foi subdimensionada
frente às necessidades e possibilidades de que São Paulo dispõe, principalmente para a etapa
da creche. É preciso salientar que
a expansão das creches é socialmente relevante para as crianças
e para as mães e pais trabalhadores. E a população sabe que,
se o atendimento é crítico - em
termos da qualidade oferecida em todas as etapas da educação
básica, ele é extremamente deficiente na importante etapa da
educação infantil, considerando
especialmente a quantidade de
vagas oferecidas. Confirmando
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essa avaliação, o diagnóstico,
que o PL 1.035/1 5 oferece, mostra que, em 201 3, na faixa etária
de até 4 anos incompletos de
idade, apenas um pouco mais de
um terço das crianças foi atendida pela oferta de vagas, tanto
diretamente pelas prefeituras
quanto, e aproximadamente em
igual número, pelo setor privado,
em grande parte por meio de
“creches conveniadas”, cujo padrão de qualidade é geralmente
inferior ao das públicas.
Vêm se avolumando estudos
que demonstram a importância
fundamental dos estímulos – cognitivos, emocionais e comportamentais - para o desenvolvimento
da criança, principalmente se forem oferecidos precocemente.
No entanto, na ausência de pais,
ambos trabalhadores na atualidade das grandes e médias cidades,
essa possibilidade somente se
concretizaria com a oferta de creches públicas com professores
competentes e bem formados.
Considerando apenas as metas
que, na proposta de PEE da Sociedade Paulista elaborado em
2003, haviam sido estabelecidas
para o fim da década, há atual-

mente cerca de 700 mil crianças
de zero a 3 anos que não estão,
mas deveriam estar, sendo atendidas por creches, no estado de
São Paulo!

O atendimento
educacional privado
aumenta apenas
quando há aporte
de verba pública!
A grande privatização que
ocorre na etapa da creche da
educação básica, na contramão
das indicações claras oferecidas
por decisões de duas Conferências Nacionais de Educação
(CONAEs: 201 0 e 201 4), é apenas superada pela que ocorre
ao nível da educação superior.
E, curiosamente, essas são
exatamente as situações em
que o setor privado é fortemente subsidiado por recursos públicos. De fato, se, na etapa de
creche, os dados mostraram
que o setor privado contribui
com quase metade das matrículas, essa situação é completamente diferente na etapa da
pré-escola, na qual, segundo o
diagnóstico, essa contribuição
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fica reduzida a um quarto do total e está, assim, próxima ao
que é observado no Ensino Fundamental e Médio.
Fica, então, demonstrado que,
fora da faixa etária correspondente às creches, onde recursos
públicos as financiam em boa
parte, matrículas do setor privado, nas demais etapas da educação básica, nunca conseguiram exceder os 25% do total,
já que, dada a péssima distribuição de renda no Brasil e no estado, a grande maioria das
famílias é incapaz de arcar com
todo custo da educação. A proposta do PL 1.035 é reverter os
recursos desviados para o sistema privado em favor do financiamento da educação pública,
que, em média, é muito melhor.

co: o abandono precoce da escola diminuiu bastante e a
quase totalidade dos jovens
atualmente conclui o ensino
fundamental antes de completar os 1 7 anos. Contudo, a evasão escolar não desapareceu,
pois cerca de 2% não concluem
esta etapa de ensino, que já era
obrigatória mesmo antes da
Constituição Federal de 1 988.
O ensino médio ainda não é
frequentado pela totalidade dos
jovens, mas, também nessa
etapa, a idade média de conclusão baixou: a grande maioria se
forma entre os 1 7 e 1 9 anos.
Adicionalmente, outro aspecto
mudou nessa etapa: ao contrário das décadas anteriores, quase dois terços dos estudantes
do ensino médio, o frequentam,
hoje, no período diurno.
Contudo, como, na prática e em
todas as etapas da educação básica, a implementação daquilo
que fora conceituado como progressão continuada pelos educadores transformou-se em uma
aprovação automática, a aprendizagem real não avançou e menos
de 2% dos concluintes, quer do
ensino fundamental quer do mé-

Progressão continuada
vira aprovação
automática?
O diagnóstico apresentado na
proposta do PL 1.035/201 5,
apoiado em dados oficiais, também mostrou efeitos da aprovação automática adotada, na
década de 90, no sistema públi-
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dio, alcançam proficiência que
possa ser considerada avançada
nas disciplinas do currículo, sendo
o desempenho particularmente
preocupante em Matemática.
Agrava este fato, a decisão que
vem sendo implantada no estado,
contrariando novamente as pesquisas sobre o tema, que é o aumento do número de alunos por
sala de aula. Mesmo depois da
denúncia dos alunos sobre a desresponsabilização gradativa do estado pelo ensino público, muito
recentemente, em janeiro de
201 6, uma decisão da Secretaria
de Educação, autorizou um aumento para até 44 alunos em salas de aula do ensino médio. Não
há milagres: sem apoio efetivo
para a implementação de condições adequadas ao estudo e ao
exercício pleno da profissão docente, os avanços serão sempre
apenas aparentes.

duais, para os alunos e alunas
com deficiência, pois os profissionais de apoio aos professores e às escolas praticamente
desapareceram. De fato, as estatísticas mostram que 55%
das matrículas dessas crianças
e jovens, em classes comuns
da rede pública, estão na rede
municipal. Quanto ao atendimento em escolas exclusivamente especializadas, este está
praticamente nas mãos de instituições privadas: das 43 mil
matrículas, 89% estavam em
instituições privadas.
É importante lembrar que,
entre 2005 e 201 3, houve algumas mudanças no sistema
educacional brasileiro que precisam ser levadas em conta.
Além de uma diminuição considerável na taxa de natalidade
e a consequente diminuição
nas coortes etárias (número de
indivíduos numa determinada
faixa de idade), ocorreram três
grandes mudanças: a matrícula
obrigatória no 1 º ano do ensino
fundamental para crianças com
seis anos de idade; a ampliação
de oito para nove anos do ensino fundamental e, a partir de

O governo estadual
continua se
desresponsabilizando...
Atente-se, também, para a
falta de condições de atendimento, hoje, nas escolas esta-
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201 6, a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 1 7 anos
de idade, ou seja, da pré-escola
ao ensino médio (conforme
Emenda Constitucional nº
59/2009). Um aspecto que já
estava delineado e que se consolidou foi a extensa municipalização do ensino fundamental,
em especial dos anos iniciais –
chamado de Ciclo I (1 ° ao
5°anos) – desta etapa de ensino. Hoje, em relação ao atendimento público do Ciclo I , o
Estado se responsabiliza por
apenas 27% das matrículas.
Se considerarmos o ensino
fundamental em cursos presenciais da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), a situação não se
modifica, pois, dos 1 90 mil alunos atendidos em 201 3, 80% foram atendidos pelos municípios.
No Ciclo II (do 6º ao 9º ano) o
atendimento continua inverso: o
Estado é responsável por 74%
das matrículas e os municípios,
por 26%. Constata-se, então,
que, assim como fez com as séries iniciais do ensino fundamental regular, o governo
estadual paulista vem se retirando, progressivamente, da oferta

direta da alfabetização e das séries iniciais de EJA desde 1 996,
delegando tal atendimento aos
municípios.
Em 1 997, a Secretaria Estadual de Educação (SEE-SP) tinha
dado início, na Capital, a uma
parceria com ONGs, em um
programa de alfabetização de
jovens e adultos, que, em 2008,
passou a chamar-se Programa
Alfabetiza São Paulo, mas foi
encerrado unilateralmente pelo
governo estadual, ao final de
201 4. O encerramento se deu
em prejuízo direto do público
que estava sendo atendido, já
que o governo estadual não
empreendeu qualquer intermediação junto a municípios ou
outras instituições educacionais
para solucionar os danos decorrentes.
Em São Paulo, as taxas de
analfabetismo são residuais para
os grupos de idade menor do
que 20 anos, mas ainda importantes para os grupos acima de
40 anos. Em 201 2, ainda existiam quase 1 ,3 milhão de pessoas
analfabetas, com 1 5 anos ou
mais (IBGE/PNAD), o que não é
um número desprezível. E ne-
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nhuma prioridade foi dada a esse atendimento.

Profissional, em especial a ofertada pelo Sistema “ S” (Senai,
Senac etc.) e sobre quem define
sua regulamentação. De fato, a
educação profissional não escapou do processo de privatização, pois dos 350 mil jovens
matriculados nesta modalidade
de ensino, 54% estavam sendo
atendidos em instituições privadas e 41 % exclusivamente em
escolas públicas.

E, a qualidade
do Ensino Médio?
Historicamente, os educadores organizados e os movimentos sociais têm defendido para
o ensino médio, última etapa
da educação básica, a organização de um currículo que integre de forma orgânica e
consistente ciência, tecnologia,
cultura e trabalho, e com isso
supere as concepções reducionistas que ora o entendem como preparatório para o nível
superior, ora o direcionam à
formação mais restrita para o
trabalho. Contudo, não é nessa
direção que caminham as propostas de mudança, nem na
esfera do estado, nem na federal. É hora de todos procurarem
informação sobre a real intenção de algumas das metas adicionais
introduzidas
pelo
governo no PEE.
Torna-se crucial, neste momento, também, a discussão
sobre a natureza da Educação

E qual é o diagnóstico
da Educação Superior?
O PL do governo é bastante
superficial, quando não omisso, tanto em relação à educação superior quanto ao ensino
técnico e tecnológico. Em especial no estado de São Paulo,
o objetivo social da Educação
Superior vem sendo, há muito,
deturpado pela crescente privatização do setor por meio de
instituições
mercantilizadas.
Essas, ao visarem o lucro como objetivo principal, desfalcam
certas
áreas
do
conhecimento e inflam outras,
ao sabor de profissões da mo-
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Você sabia que
não existe tamanha
disparidade a favor
do ensino superior
privado mercantil
em outros países?

da, incentivadas pelas próprias
instituições. Assim, certas Licenciaturas praticamente desapareceram, como a em Física,
enquanto outras, como mais
recentemente a em Educação
Física, se expandem além do
razoável. Precisamos expandir
o ensino superior público, mas
sem perder de vista que a premissa está na qualidade da universidade e do ensino
tecnológico públicos, contando
com o financiamento adequado. Ao mesmo tempo, a expansão precisa ser executada com
inclusão, observadas as cotas
sociais e raciais, que resgatam
um compromisso histórico para
o enfrentamento das desigualdades.
O diagnóstico mostrou que,
partindo dos dados de 2003,
houve grande expansão das
matrículas na educação superior, mas mostrou, também, que,
apesar de as matrículas terem
mais do que dobrado, ainda estariam bem abaixo da meta da
proposta de PEE de então, de
atender 30% dos potenciais
candidatos.

Mesmo tendo havido, no período 2003 a 201 3, um considerável aumento das vagas em
Instituições de Educação Superior públicas em São Paulo, o setor
privado mercantil continua responsável por quase 90% das
matrículas!
O diagnóstico mostra que isso
ocorre apesar do número de matrículas nas Instituições de Ensino
Superior estaduais ter mais do que
duplicado e, nas federais - partindo
de um número extremamente baixo - quase quintuplicado, com a
ampliação das Instituições de Ensino Superior já existentes e a criação da UFABC. Os demais
estados da Federação brasileira,
também vêm sofrendo esse
processo paulatino de mercantilização, mas, nesses, a contribuição
relativa das matrículas nas instituições privadas, embora continue
crescendo, ainda está em 70%.

23

Um Plano Estadual para uma Educação de Qualidade Social

Essa é uma realidade destoante frente à de outros países, onde predomina amplamente a
educação superior pública e boa
parte das Instituições de Educação Superior privadas não são
mercantis.

al é ainda menor. Assim, dos
concluintes em Pedagogia, apenas uma reduzida fração provém
de uma universidade pública.
Embora essas relações venham
se deteriorando também nos demais estados, a situação mais
desfavorável se encontra em São
Paulo, onde apenas 1 3% dos
que foram licenciados em 201 3
frequentaram uma instituição
estadual ou federal de ensino
superior.
Outro aspecto preocupante é
a evolução do Ensino a Distância
(EAD), no Brasil. Em 201 3, eram
oferecidos 1.258 cursos, sendo
589 na área da “ Educação”, 23
em “ Saúde e Bem-Estar Social”,
494 cursos de “ Negócios e Direito”, 24 para as “ Engenharias”
e 53 para “ Serviços”. Dos 1 60
mil concluintes por EAD, no
Brasil, 61 mil se formaram em
áreas da Educação, sendo, desses, 41 mil em Pedagogia, e 71
mil concluíram seus estudos na
área de Negócios, sendo, desses, 58 mil em Gerência e Administração. Aproximadamente
um terço dos concluintes em
Pedagogia cursou EAD em alguma IES pública; todos os outros

Os efeitos danosos
da atual política para
a educação superior
sobre a educação
básica já se fazem
sentir!
De fato, há vários anos, boa
parte dos novos profissionais
que ingressam no serviço público não é formada pelas universidades públicas, mas por uma
coleção de instituições privadas,
com crescente orientação mercantil. E, infelizmente, a importante área da educação não é
exceção. Hoje, no estado de São
Paulo, apenas da ordem de 1 0%
dos concluintes, em geral, fizeram curso em uma instituição
estadual ou federal. Em certas
áreas, onde o investimento nos
cursos é menos demandante de
recursos (como bibliotecas, laboratórios e outros) esse percentu-
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cursos são predominantemente
oferecidos por IES privadas.
Há que se ter muita atenção
para com os efeitos deletérios
que uma pretensa formação por
EAD, em profissões tão demandantes de habilidades relacionadas a uma interação social
positiva, como o são a Pedagogia e todas as Licenciaturas, terão sobre todas as etapas do
processo educacional. A educação superior, até para merecer
esse nome, precisa, gradativamente, ser reconvertida à sua
condição de ser ofertada predominantemente pelo setor público, como o é na maioria dos
países desenvolvidos. O ensino
na maioria das instituições privadas converte-se num simples
treinamento para a respectiva
profissão, mesmo quando é
oferecido na forma presencial.
Isso é insuficiente para construirmos uma sociedade verdadeiramente republicana, que
não pode prescindir do
desenvolvimento pessoal de
sua juventude, envolvendo
todos os aspectos sociais
importantes, também do ponto
de vista cultural. No estágio

atual, em que apenas um décimo das conclusões se dão em
universidades públicas, estamos negando à nossa juventude o direito a uma plena
formação profissional e pessoal. É urgente reverter esse rumo, em particular no que diz
respeito à formação dos educadores!
A alternativa da formação predominantemente em universidades públicas, em especial, dos
profissionais da Educação é imprescindível para que, na disputa
pela construção de uma escola
pública de qualidade social, as
apostilas e os sistemas de ensino uniformizantes do setor privado não tenham voz, nem lugar.

As propostas
da sociedade civil
As duas propostas de PEE
201 6, construídas por articulações dos setores organizados
da sociedade civil – a atualização da proposta de 2003, PL
1.035/201 5, e o Substitutivo nº 2
à proposta governamental, originária do Fórum Estadual de
Educação – têm algumas dife-
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renças importantes entre si. Entretanto, elas diferem frontalmente da proposta governamental, pois ambas concebem
a educação como um bem público, não uma mercadoria, e
que, por isso, deve ter o necessário financiamento público. A
concepção de educação implícita nas propostas da sociedade
civil é socialmente democrática
e emancipadora, ao mesmo
tempo em que mantém o objetivo de promover a formação do
cidadão e da força de trabalho
de que o estado e o país tanto
necessitam.

nia e para o trabalho, a valorização dos profissionais da
educação, o respeito aos direitos humanos, a articulação com
outras políticas públicas e a superação do analfabetismo. Esses aspectos gerais são
detalhados nas metas que fazem parte do PEE, inclusive
quanto à forma e os prazos a
serem respeitados. Além do
que já foi dito, vale a pena retomar alguns pontos e dar destaque também para outros,
chamando sua atenção especial
para esses.
Concebemos a educação como um instrumento emancipador, que supere as desigualdades entre escolas, redes e
regiões, promova a cidadania,
enfrente todas as formas de
discriminação, forme os profissionais de que a maioria da população e o Estado necessitam
para o desenvolvimento e o
crescimento da oferta de bens e
serviços e garanta a todas as
pessoas as condições democráticas necessárias para o pleno
exercício da cidadania.
A educação infantil é fundamental para o desenvolvimento

Os objetivos e as
diretrizes definem
as metas a serem
atingidas
Entre os principais objetivos,
diretrizes e princípios gerais da
educação contidos no PL
1.035/201 5, estão: a superação
das desigualdades, a universalização do atendimento, a gestão
democrática, a oferta de uma
educação de qualidade em todas as etapas, modalidades e
níveis, a formação para a cidada-
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das crianças. Assim, entre as
metas prevê-se o atendimento
de, no mínimo, 70% das crianças de até um ano, 80% das
entre 1 e 3 anos e da totalidade delas entre 4 e 5 anos, basicamente por instituições públicas.
Respeitando-se as especificidades culturais e linguísticas, a
proposta prevê a superação do
analfabetismo, no prazo máximo
de três anos, em todo o território paulista.
O abandono escolar é uma
chaga nacional e paulista. Além
de apresentar propostas para
acabar com o abandono da escola antes da conclusão do ensino fundamental, o PL 1.035/201 5
também se preocupa com a
frequência do ensino médio,
prevendo que, no Estado de São
Paulo deva haver vagas para a
totalidade dos jovens, com a
garantia adicional de um forte
crescimento da taxa de conclusão dessa etapa de ensino.
A frequência à escola cria despesas adicionais, tais como as
de deslocamento, de alimentação e vestimenta, que, em mui-

tos casos, são bancadas pelas
famílias. Se as pessoas ficam
impossibilitadas de arcar com
essas despesas, o desempenho
dos estudantes é comprometido
e, muitas vezes, leva ao abandono da escola. Assim, para que
a escola seja realmente gratuita
para todos e todas, o projeto
prevê que sejam implementados instrumentos de gratuidade
ativa que compensem, quando
necessário, aquelas despesas.
Tal instrumento é fundamental
para viabilizar a universalização
da conclusão do ensino fundamental e, muitas vezes e, em
especial, do ensino médio.
O projeto também prevê a
ampliação do número de matrículas no ensino superior público
e gratuito no Estado, propondo
dobrá-lo, aproximadamente, em
um prazo de 5 anos e triplicá-lo,
até o final de vigência do PEE.
Esse crescimento deve se dar
em consonância com a distribuição populacional no território do
Estado e respeitar as necessidades, as características e as
vocações econômicas das diferentes regiões.
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Gestão democrática

características específicas que
exijam condições especializadas. Da mesma forma, uma
educação universal e democrática não pode descuidar das crianças, dos adolescentes e dos
jovens em situação de risco, os
quais devem ser integrados ao
processo de ensino, em todos
os níveis e modalidades.

Não existe meia democracia.
Assim, se queremos uma educação democrática no acesso,
na permanência, na qualidade,
precisamos garantir que ela seja
democrática também em sua
gestão, em todos os níveis e
modalidades, de forma a representar os anseios e vontades da
população, respeitando suas
possibilidades e as necessidades do Estado. Não se conhece
sistema de ensino de qualidade
que não seja democrático, pois
a qualidade social da educação é
gestada na e pela participação
dos diferentes atores da escola
– profissionais da educação, estudantes e comunidade.
Revitalizar os Conselhos – de
escola, municipais, regionais e
estadual – para que exerçam
função deliberativa em seus
âmbitos, com autonomia relativa, de constituição, gestão e
recursos financeiros, é prioridade das propostas da sociedade
civil.
A proposta inclui também o
atendimento adequado e universal de jovens e crianças com

Financiamento
Ambas as propostas que se
contrapõem à proposta governamental entendem que o financiamento da educação
pública deve ter como base a
possibilidade econômica do
estado, ou seja, o produto interno bruto paulista – o PI B
estadual, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Estado. O PL
1.035/201 5, baseado em um
diagnóstico detalhado, quantifica esse financiamento da
educação pública exigindo que
ele cresça dos atuais 3,7% do
PI B, para 6,0% já em 201 8 e, a
partir desse ano, cresça 0,5%
ao ano até atingir, no décimo
ano, 9,5% do PI B estadual.
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Os dois projetos que se contrapõem à proposta governamental também fazem referência ao financiamento por estudante na educação básica. O PL
1.035/201 5 exige que o investimento por estudante matriculado na educação básica seja de
no mínimo 25% da renda per
capita estadual nas instituições
públicas, sejam elas municipais,
estaduais ou federais (definindo
uma forma de compensar os
municípios com baixas rendas e
baixos orçamentos per capita).
A proposta do FEE toma como
referência o conceito de custo
aluno qualidade (CAQ), o qual
calcula a necessidade de recursos financeiros para manter
uma escola, incluindo aí a remuneração dos profissionais e todas as demais despesas,
considerando uma relação adequada entre o número de estudantes por professor e os
recursos e instalações educacionais compatíveis para uma
educação de qualidade.
Vale observar que a proposta
do governo estadual omite totalmente essa questão, apenas

repetindo o que já está em lei
federal e que não tem nenhuma
consequência prática no Estado. Ao nada dizer, a intenção do
governo estadual fica clara: não
oferecer nenhuma possibilidade
para a melhoria da educação
em São Paulo.

E a remuneração
dos professores?
As duas propostas originárias
da sociedade civil consideram
fundamentais, como não poderia deixar de ser, a remuneração
e as condições de trabalho dos
profissionais do ensino, como
pré-requisito para uma educação de qualidade. Essas considerações se chocam frontalmente com o que está na
proposta apresentada pelo governo estadual.
Em particular, o PL 1.035/201 5
exige que a remuneração média
dos educadores seja de pelo
menos 80%, até 201 8, e 1 20%,
até o fim da vigência do Plano,
da renda média dos demais trabalhadores no Estado de São
Paulo que tenham o mesmo ní-
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vel de formação, mesma jornada
de trabalho e que exerçam as
profissões para as quais se formaram.

feitas com esse objetivo. A
mesma proposta limita de forma rigorosa os repasses de recursos públicos para instituições
privadas.

E o que dizer
sobre as fontes
de recursos?

Conclusão
Mas, para que a educação
possa, de fato, realizar projetos
pedagógicos e culturais que levem a uma transformação positiva e gerem uma nova qualidade
social, as metas devem ser obrigatoriamente cumpridas. Por isso, o PL 1.035/201 5 prevê
consequências caso as metas
não sejam atingidas dentro dos
prazos estabelecidos. Isso é fundamental, pois uma lei que não
preveja punição no caso de desrespeito é, na prática, inútil. O
projeto prevê, também, o acompanhamento do cumprimento
das metas por entidades públicas da sociedade civil, mantendo
a sociedade envolvida e informada sobre seu andamento.

As duas propostas que se
contrapõem à do governo se
preocupam com a definição das
fontes de recursos para o adequado financiamento da educação pública. Entre elas estão
ajustes de alíquotas de impostos sobre doações e transmissões de bens e sobre
propriedades imobiliárias e territoriais e veículos de grande valor e a criação de impostos
sobre grandes fortunas. Além
dessas fontes, o PL 1.035/201 5
prevê o combate à sonegação,
que subtrai recursos consideráveis da educação pública e dos
demais setores sociais, bem como a transparência das ações
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PL 1035/201 5 - Proposta da sociedade civil
Meta 1 - Garantia da Educação
de qualidade socialmente referenciada
Garantir a oferta, pelo Estado, pelos Municípios e pela União, de Educação pública,
gratuita e laica, de qualidade socialmente
referenciada, democrática no acesso e na
permanência, considerando as necessidades, as possibilidades e as vocações das
diferentes regiões e dos municípios paulistas, visando superar as desigualdades entre sistemas, redes e escolas, com ênfase
no desenvolvimento das potencialidades
de cada criança e jovem, na promoção da
cidadania, no enfrentamento de todas as
formas de discriminação (social, étnicoracial, de credo, de gênero e de sexualidade),
visando, também, a formação dos profissionais necessários para promover o desenvolvimento social e o crescimento econômico do Estado e do Brasil.

Visite o site da Adusp e conheça o conjunto de Metas
e Estratégias que compõem o PL 1 035/201 5:
http://adusp.org.br/index.php/pee
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