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No último Cole (Congresso de Leitura), realizado na
Unicamp, foi consensual a opinião de que a escola está
hámuitodeixandode ladooseupapel deeducarede for-
mar o cidadão. O senhor concorda?

O que eu tenho constatado e também tem sido um dos
vetores das lutas que travamos desde a segundametade da
década de 70, é uma certa tendência a deslocar aquilo que
me parece ser o papel principal da escola. Entendo que ela
temaver comosaber sistematizado, comacultura letrada,
comosabercientífico.Nãocomosensocomum,osaberes-
pontâneo,o saberdaexperiência, ouaquiloqueéchamado
de cultura popular. Por quê?Oque se pode constatar é que,
para desenvolver a cultura popular, não se precisa da esco-
la. Agora,namedidaemquesedesenvolveuumatendência
que desvalorizava ou secundarizava a cultura erudita e va-
lorizavaaculturapopulare,porcontadisso,passou-seataxar
a escola comoalienante, como instrumento de dominação
porestar ligadaànormaculta, comecei ameperguntar: em
quegrau issoé realmente transformador?Emquegrau isto
não vai fazer o jogo da dominação existente? A escola seria
uma formadohomemdopovo ter acessoao saber elabora-
do, sem o que esse tipo de saber fica privilégio das elites.

Houve reação a esta posição?
Passei amebater contra a tendência a diferenciar as es-

colas: a das massas e a das elites, esta última qualitativa-
mentemais desenvolvida. Issomecolocounumcertomo-
mentonumembatecomosseguidoresdoPauloFreire,que
viam nas minhas formulações uma contraposição a esse
educador, emboraminhacríticanãosedirigissepropriamente
a Paulo Freire, mas a essa visão de escola que secundarizava
a importância do saber elaborado.

Como o senhor reagiu?
Essa visão de escola sempre me intrigou, porque era como

se você nas escolas devesse fazer discurso político. Como esse
discurso vai se sustentar senãoexiste conteúdodas várias áre-
as queos alunos viriamadominar?Então esse discurso acaba
deixandoos trabalhadoressemprenadependênciados intelec-
tuais.Issomechocava.Osdefensoresdaescolacentradanosaber
elaboradoeramacusadoscomotendoumavisãovanguardista.
A crítica era na seguinte direção: o povo é que deve estar na di-
reçãodomovimento e os intelectuais têmque se deixar dirigir
pelasprópriasmassas.Éaíqueresideoproblema:comoasmas-
sas podem exercer a função de dirigentes se elas não estão
instrumentalizadas? A democracia deve ser buscada, mas ela
não está no ponto de partida e sim no ponto de chegada.

O senhor poderia explicar?
Quando vou, por exemplo, me relacionar com os analfa-

betos, é uma falácia acreditar-se que posso ter uma relação
democrática com a criança ou aluno. Não há democracia aí
porque ele está numa posição em que depende do meu au-
xílioparaadquirirdeterminados instrumentos.Oprocessope-
dagógico é quedeve elevá-lo. No ponto de chegada, sim.Uma
vez alfabetizado, ele se torna capaz não apenas de se expres-
sar oralmente, como tambémpor escrito. E oque funda a re-
lação pedagógica é exatamente essa diferença. Aí sim a dife-
rença é removida e a igualdade se estabelece. Aí pode ser tra-
vada uma relação democrática. É claro que essas coisas têm
níveis diferentes de análises. Foi essa discussãoque se travou
nas décadas de 1970 e 1980.

E na década de 1990?
Ao longodadécada de 1990, esses problemas tenderama se

deslocarparaumplanosecundário,ouatémesmoforamsupe-
rados. Aí surgiu esse fenômeno que está sendo constatado ago-
ra,ouseja,osprópriosagentesgovernamentaisassumindoessa
visãodequeaescoladevetermaisumafunçãoassistencialdoque
propriamente de formação intelectual, de preparo cultural.

O senhor poderia exemplificar?
A função assistencial não é específica da escola. Se você

volver o sistema. No entanto, em vez disso, o que está
acontecendo no Brasil? O MEC se vangloria de que
universalizouo acesso ao ensino fundamental. Diz que
96% das crianças estão na escola...

O senhor discorda dessa política?
Isso não é universalizar o ensino fundamental.

Universalizar significa não apenas garantir o acesso,
mas tambéma conclusão. Só acontece isso quando to-
dos não só ingressaram, mas também concluíram.
Quando o MEC concluiu que o acesso tinha sido uni-
versalizado, decidiu que precisava universalizar a con-
clusão. Mas como fazer isso sem precisar investir
muito? Aí vêm esses mecanismos todos de promoção
automática,maquiagemestatística, os ciclos... A ques-
tão passa a ser segurar as crianças nas escolas para os-
tentar índices estatísticos que preencham os critéri-
os do Banco Mundial para se obter financiamentos.

Quando essa diretriz foi adotada?
Começou com o Collor, com os Ciacs e depois teve

continuidade ao longo da década de 1990,quandoessa
política tendeu a ser incorporada ao sistema abrangen-
do a rede geral do ensino fundamental. Mas veja: fiz re-
ferênciaaessasquestõesporcontadaminhapropostade
duplicar imediatamenteopercentualdoPIBinvestidoem
educação. Mas ao fazer essa proposta passei ao seu de-
talhamento. Qual é o impacto disso? A lei que criou o
FundefdeterminaqueosEstadosemunicípiosconstituam
umfundo composto por 60%dos recursos destinados à

educação,ouseja,daqueles25%,15%vãoparao fundopara
custear o ensino fundamental. Isso significaqueosmunicí-
pios só ficamcom10%para custear a educação infantil que
aLDBdiz queéprioridademunicipal. EosEstados só ficam
com10%paraatenderaoensinomédio.Entãoeudigo: seeu
duplico, o ensino fundamental vai ter o equivalente a 30%,
não15%,portantomaisdoqueototal,quehojeseriade25%¨.
Osmunicípios,porsuavez,vãoter20%enão10%paraaedu-
cação infantil. Os Estados vão ter 20% e não 10% para o en-
sinomédio.Ora, comissovocê jápodecomeçarapensarem
terumaredeconsistentedeensinofundamental,podeteruma
rede consistente de educação infantil mantida pelas prefei-
turascomacoordenaçãoeoapoiotécnicodoEstado,ejápode
começar a pensar na universalização do ensino médio.

Os professores são contemplados nessa proposta?
Oraciocínio a ser aplicadoéomesmo.Pela lei doFundef,

60%dosrecursosdestinam-seàremuneraçãoequalificação
dosprofessores.Comaduplicaçãoproposta,chega-sea120%
dos recursos atuais. Já se pode, então, pensar em instituir a
jornada de tempo integral. É o grande gargalo. E o governo
ainda cobra que os professores participem da gestão da es-
cola,doprojetopedagógico,deapoioàcomunidade...Masque
escolas e comunidades são essas, se os professores têm de
dar aulas em três, quatro estabelecimentos?

E no nível superior?
Aíestáaqueledrama,porqueoMECargumentaquequase

todos os recursos – 75% - são para manter as 52 universi-
dades federais. E ele tem que manter também as escolas
técnicas.Mas se você duplica os recursos, você podeman-
ter as federais e a rede técnica. E comaoutrametade o que
você faz?Eupropusque fossedividida emduaspartes: com
50%, na primeira parte, o MEC cumpriria o seu papel de
apoio aos Estados e municípios mais necessitados na for-
ma de apoio técnico-financeiro aos sistemasmunicipais e
estaduais, previsto em lei. E com a outra metade, se cons-
tituiria um fundo a partir do qual se financiariamprojetos
que envolveriam fortemente as universidades federais no
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação.

Qual tem sido o comportamento do Estado?
Creio que o grande problema do ensino superior hoje é

a tentativa doEstadodedeixar de assumi-lo comoumadas
prioridadesdocampoeducacional.OpróprioMECreconhe-
ce o atraso do país, já que não chega a 12% o contingente
dos jovens de 18 a 25 anos comacesso ao ensino superior.
Isso nos coloca numa das últimas posições do ranking. E
aí o MEC propõe como meta, dentro de 10 anos, de chegar
ao nível da Argentina. Isso significa triplicar o número de
vagas, tantopúblicasquantoprivadas.Comoconseguir isso?
Não está previsto o acréscimodenenhumrecurso. Ele pre-
tende, comoprimeiramedida, racionalizaros recursosexis-
tentes. Segunda possibilidade: estabelecer parcerias com
entidadescomunitárias.Outra: instituir cursosdecurtadu-
ração; instituir curso pós-médio. O gargalo está aí: a não-
disposiçãode dimensionar asnecessidades queopaís tem
noensino superior e verificar os recursosprevistos edeque
fontespoderãoproviros recursosadicionaispara tratar com
seriedadeo assunto, que éumproblemadeordempública.

Essa política teve reflexos na educação?
Namedidaemqueaeducaçãopassaaser tratadasegundo

osmecanismosdemercado, elapassaaserassumidacomo
umamercadoria.OgovernoassumeessapolíticanoDecreto
2.306, de 19 de agosto de 1997, em que admite explicita-
mentequeas instituiçõesdeensino superior podemseror-
ganizadas na forma de empresas privadas com fins lucra-
tivos. Nesse caso, elas estarão sob jurisdição do direito co-
mercial. Nesse sentido, pode mudar inclusive o próprio
caráter dos cursos. Até meados do século 20, o ensino su-
perioreradestinadoa formarprofissionaisparaasatividades
querequeriamformaçãocientífica.Agora,ocritérioéapenas
odamercadoriavendável.Oensinosuperior jánãotemmais
aquela característica da formação de intelectuais de alto
nível, deprofissionais cujas atividades requeremumabase
científica para atuar nos chamados ramos tecnológicos ou
naquelas áreas de humanidades que envolvem uma alta
elaboração cultural, como é o caso da língua e da literatu-
ra, da filosofia e das ciências sociais. Se for analisar os ca-
tálogos de cursos que são abertos por aí, você vêumadiver-
sidade enorme em que os critérios já passam por outros
âmbitos. Não se sustentamais o caráter teórico, científico,
epistemológico e cultural. São critérios de mercado.
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Quem é
Dermeval Saviani

considera que é preciso políticas sociais nesse campo por-
que as famílias não estão mais dando conta de sobreviver,
trata-se de política compensatória que você pode fazer via
secretarias de assistência social.

OsenhorachaqueexisteessaconfusãohojenoBrasil?

Não só acho que há uma confusão, como acho que as
políticaseducacionais governamentaisnoníveldoMEC têm
estimuladoesseviésassistencialista.Achoqueháaíumcom-
ponente econômico-financeiro associado ao ponto de vista
ideológico.Dopontodevistaeconômico-financeiro,comose
trata de ajustar o país à hegemonia do capitalismo financei-
ro,queenvolve fazerajustesegarantir o serviçodadívida, os
recursos têm que ser canalizados para essas prioridades. E
comoéque você atende às necessidades sociais? Você apela
paraacomunidade,paraovoluntariado...Háumcomponente
ideológico também no seguinte sentido: entende-se que a
integraçãodapopulaçãosedariaporessesmecanismos,mais
oumenosinformais,porquenumasociedadequeatingiualto
níveldedesenvolvimentotecnológico,transfere-separaasmá-
quinasboapartedosprocessosde trabalho,deprodução,de
comunicação. E o gerenciamento dessas máquinas, assim
comoa direção do processo social, depende de umconjun-
to relativamente restrito de técnicos, de intelectuais...A po-
pulaçãodeummodogeralnãoprecisa teracessoaosconhe-
cimentos sistemáticos e nem é conveniente que tenha por-
que isso é custoso e não seria necessário.

O senhor acredita que essa política é deliberada?
Sim. Umoutro componente dessa visão ideológica é que

osconhecimentosqueapopulaçãoprecisadominarsãomais
osdodiaadia.O importantenãoéestarempregado,masser
empregável. Serempregável significa ter flexibilidadeecapa-
cidadedeadaptação.Evocêseadaptanamedidaemquevocê
convive, se relaciona. Entãoos conhecimentos sistemáticos
tendemasersecundarizados. Aquestãoquesepõe,quepre-
cisaserpensada,ése isto tenderiaaalterarsubstantivamente
o caráter da escola. Se isto é um indicador de que a socieda-
deestámudandoeque, comamudançadasociedade, ana-
tureza da escola também está mudando.

O que pode ser feito?
Termosqueresistir aessa tendênciadominante.Masessa

resistência vinha se manifestando a meu ver de forma pas-
siva e individual. Então eupostulei a resistência implicando
duas características: 1) que ela seja organizada e coletiva e
2)queelasejapropositiva.Nãoadiantaresistirnabasedonão
concordo.Ogovernobaixaumdecretoeeumanifestominha
discordância. Isso não se impõe. Quando muito, pelo que
tenho observado, se a grita é mais ou menos geral, o gover-
no faz recuo tático.Paradareficáciaaessemovimentodere-
sistência,propusaestratégiaquechameideresistênciaativa.
Eéumpouconessa linhaqueoConed–CongressoNacional
deEducação- seorganizouparadiscutiroPlanoNacionalde
Educação,contrapondoumapropostaàqueladogoverno.De
minha parte fiz algo parecido: formulei as linhas básicas do
PlanoNacionaldeEducação, aomesmotempoemquecon-
fronteiapropostadoMECcomaposiçãoquesurgiunoConed,
comaqual aminhaproposta temvárias afinidades e objeti-
voscomuns,mas temalgunsaspectosdiferenciados, sejado
ponto de vista das diretrizes e de algumas medidas...

Quais seriam?
Dopontodo financiamento,porexemplo.OConeddivul-

gouapassagempara10%doPIB investidonaeducação.Mas
aquilo era uma referência arredondada, que ia de 6,9% até
9,1%ao longo dos 10 anos. Ao divulgar 10% já provocou re-
açõesnegativas. Fizumapropostadiferente:propusadupli-
cação imediatadopercentualdoPIB investidoemeducação.
Se hoje é de 4%, passaria para 8%.

Fundamentado em quê?
Peguei os dados que o próprio MEC tinha de outros pa-

íses que mostravam que com isso o Brasil apenas se nive-
lava aospaíses quemais investiamemeducação: casosdos
EUA,Canadá,NoruegaeSuéciaqueinvestemrespectivamen-
te 7,5%; 7,6%; 8,7%e8,8%doPIB emeducação.Mas com
uma diferença: esses países já tinham o sistema consoli-
dado, alémdasdiferençasdePIBper capita.NoBrasil, nem
se implantou ainda um sistema nacional de ensino. Isto
significa, portanto, que o Brasil teria que fazer um esforço

ainda maior investindo, por um certo período, maciça-
mente em educação de modo a viabilizar a implanta-

çãodosistemaparadepois,comosrecursosorçamen-
tários definidos na Constituição, manter e desen-
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Domínios, dominadoresedominados

O professor Dermeval Saviani, da Faculdade
de Educação da Unicamp: “ O grande problema
do ensino superior é que o Estado deixou de
assumi-lo como prioridade”

em dominar aquilo que os dominantes
dominam, os dominados não chegam a se

libertar da dominação. O aforismo do professor
Dermeval Saviani era uma crítica endereçada a
teóricoseeducadoresquepregavam,nasdécadas
de 1970 e 1980, uma escola voltada às chamadas
experiências populares em detrimento do saber
sistematizado. Reconhecidocomoumdosmaiores
especialistasemeducaçãonopaís,comcontribuições
tidascomofundamentaisnaconfecçãodaLDBeda
Constituição,Savianiavaliaqueoeixodadiscussão
mudouapartir dadécadade1990, quandooensino
ficouareboque,noseuentender,doassistencialismo,
damaquiagemestatísticaedaondadeprivatizações.
Saviani,querecebenodia15deoutubro(terça-feira)
o títulodeprofessoreméritodaUnicamp,explicana
entrevista que segue por que propôs a duplicação
imediata – de 4% para 8% – do percentual do PIB
investido em educação.
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