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A LEI DE 0/RETR/ZES E BASES OA EDUCA9AO NACIONAL:
1
TRAMITA9AO LEG ISLA TIVA E ASPECTOS PRINCIPAIS

Regina Tereza Cestari de OLIVEIRA

2

RESUMO : Este artigo trata do processo de elabora<;:ao da Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;:ao Nacional (Lei
n° 9.394/96) , no periodo compreend ido entre 1988 a 1996, apresentando quest6es centrais dos projetos,
enfocando os atores neles envolvidos, bem como mostrando a interferemcia do Executivo no decorrer da
tramita<;:ao na Camara dos Deputados e no Senado Federal.
PALAVRAS-CHAVE: Legisla<;:ao Educacional; Diretrizes e Bases; Legisladores; Partidos Politicos; Camara dos
Deputados e Senado Federal.

A Constitui<;:ao de 16 de julho de 1934
Uniao
declara que compete privativamente
"tra<;:ar as diretrizes da educa<;:ao nacional" (art. 5°,
XIV). Essa declara<;:ao esta presente, tambem, na
Constitui<;:ao de 10 de novembro de 1937 (art. 16,
XXIV). Porem, a Constitui<;:ao de 18 de setembro
de 1946 (art. 5°, XV, d) confere a Uniao
competemcia para legislar sobre "diretrizes e
bases" da educa<;:ao nacional. 0 enunciado
permanece na Constitui<;:ao de 24 de janeiro de
1967, assim como na Emenda Constitucional no 1
de 17 de outubro de 1969. A atual Constitui<;:ao
Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988,
reafirma a competencia privativa da Uniao em
legislar sobre "diretrizes e bases da educa<;:ao
nacional" (art. 22, XX IV).
Por "diretrizes e bases" entende-se "fins e
meios". lsso significa que a Lei de Diretrizes e
Bases da Educa<;:ao Nacional deve estabelecer os
fins da educa<;:ao, ou seja, indicar para todo o pais
os rumos a serem seguidos e, ao mesmo tempo ,
os meios para alcanca-los, quer dizer, as formas
segundo as quais deve ser organizada a educa<;:ao
nacional (Saviani, 1988).
Mas, indicar os rumos da educa<;:ao nao e
tarefa das mais simples pois , alem de levar em
conta a situa<;:ao existente , implica "antever para
onde se quer caminhar, ou seja, delinear o tipo de
sociedade que se quer constru ir a partir do
condi<;:6es
presentes"
desenvolvimento
das
(Saviani, 1988, p. 5-6). Essa importante tarefa
politica envolve o Congresso Nacional, na medida
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em que se trata da regulamenta<;:ao juridico-politica
3
.
da educa<;:ao
No processo de elabora<;:ao de uma nova
LOB o primeiro aspecto , que e importantissimo, a
ser considerado e o surgimento do proprio projeto.
A nova Lei apresenta-se e produz-se de forma
diferente das legisla<;:6es anteriores, cujos projetos
sao derivados do Executivo, ou seja, provenientes
do Estado (sentido restrito), do aparelho
governamental, enviados ao Legislative. lsso e
importante nao somente pelo fato de o projeto de
LOB ter sido apresentado por um parlamentar, mas
porque esse projeto surge da propria sociedade
civil.
A sociedade civil durante a decada de 80,
chamada pelos economistas de "decada perdida"
devido ao aprofundamento dos problemas
economicos , acompanhado do agravamento dos
problemas sociais, demonstra uma grande
vitalidade e muitos de seus organismos se
consolidam. Registra-se um periodo de intensa
efervescencia politica expressa pela liberdade de
imprensa, pela reorganiza<;:ao partidaria, enfim,
pelo fortalecimento e aparecimento de novos
sujeitos sociais (cria<;:ao das tres grandes centrais
sindicais de trabalhadores , consideradas , pela
primeira vez, legais no Brasil e multiplica<;:ao dos
movimentos sociais urbanos e do campo) .
Os anos 80 iniciam-se, no plano
educacional, com a forma<;:ao de entidades que
congregam os educadores: ANPEd (Associa<;:ao
Nacional de Pesquisa e Pos-Gradua<;:ao em
Educa<;:ao) , criada em 1977, CEDES (Centro de
Estudos Educa<;:ao e Sociedade), constituido em
1978 e ANDE (Associa<;:ao Nacional de Educa<;:ao),
criada em
1979. Alem disso,
formam-se
associa<;:6es, transformadas posteriormente em
sindicatos, aglutinando em ambito nacional
professores dos diferentes niveis de ensino e os
especialistas em educa<;:ao .
Ap6s anos de autoritarismo , a luta pela
democratiza<;:ao faz com que os temas sociais
tornem-se centrais na agenda politica de reformas
'Como nos di z Gramsci ( 1984. p. 153), "o ' legislador ' tem um
significad o juridico-estatal prec iso. isto e. signitica aquelas
pessoas que estil.o habilitadas par lei a leg islar··.
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, democraticas. A intensa movimentac;:ao da
sociedade civil resulta, em 1986, na convocac;:ao
da Assembleia Constituinte.
A comunidade educacional organizada ,
atenta ao processo de redemocratizac;:ao da
sociedade aprova, na sessao plenaria de
encerramento da IV Conferencia Brasileira de
4
Educac;:ao (CBE) , realizada em Goiania, em
setembro de 1986, as posic;:oes dos educadores
expressas na Carta de Goiania, com vistas a
figurar na Constituic;:ao, como: educac;:ao gratuita e
laica nos estabelecimentos publicos de ensino e
em todos os niveis; ensino fundamental e
durac;:ao;
obrigat6rio
com
oito
anos
de
funcionamento autonomo e democratico das
universidades;
recursos
publicos destinados
exclusivamente as escolas publicas; garantia pelo
Estado a sociedade civil do controle da execuc;:ao
da politica educacional em todos os niveis, por
meio de organismos colegiados democraticamente
construidos .
Em Brasilia, de 2 a 5 de agosto de 1988, a
V CBE levanta discussoes e encaminha propostas
para uma nova LOB. 0 documento final
"Oeclarac;:ao de Brasilia" assinala que a nova LOB
deve ter conio eixo a universalizac;:ao do ensino
fundamental e a organizac;:ao de urn Sistema
Nacional de Educac;:ao.
Saviani (1990, p, 105) alerta para o fato
de que a noc;:ao de urn Sistema Nacional de
Educac;:ao no texto legal, "pode abrir caminho para
a construc;:ao de uma escola comum, extensiva ' a
todo o territ6rio nacional, unificada pelos mesmos
objetivos, organizada sob normas tambem comuns
e regida pelo mesmo padrao de qualidade",
Nesse contexte, o deputado Octavio
Elisio, do PSOB/MG, refletindo o dinamismo da
sociedade civil , e atendendo ao dispositive do texto
Constitucional que coloca a exigencia de uma nova
Lei de Oiretrizes e Bases da Educac;:ao Nacional,
toma a iniciativa e, com base em uma das
propostas , ou seja, a do prof Oermeval Saviani ,
denominada "Contribuic;:ao a elaborac;:ao da nova
LOB - urn inicio de conversa", apresenta , em
29.11 .88, o projeto de LOB (PL n° 1.258/88), com
83 artigos, no ambito do poder Legislative (48"
legislatura: "a legislatura da Constituinte").
Posteriormente, sao anexados a ele sete projetos
de parlamentares com a mesma amplitude e mais
18 que tratam de problemas educacionais
especificos.
Sao apresentadas , ainda, pelo referido
parlamentar, tres emendas ao projeto (Emendas de
autor), ou seja , Emenda n° 1, em 15.12.88, com 87
artigos ; Emenda n° 2, em 4.4.89, com 95 artigos; e
Emenda n° 3, em 13.6.89, com 126 artigos.
0 objetivo do projeto e 0 de criar
mecanismos suscetiveis de controlar as ac;:oes do
Executive no que diz respeito a educac;:ao. Assim
tern como pontes principais: o dever do Estado
~ As Conferencias Brasileiras de Educa<;ilo sao organi zadas por

tres ent idades de cunh o acad emico-cientitico: ANP Ed. CEDES
e ANDE.
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para com a educac;:ao; a definic;:ao de urn Sistema
Nacional de Educac;:ao; a gestae democratica; a
destinac;:ao de recursos publicos para escolas
excec;:oes
previstas
na
publicas com
as
Constituic;:ao.
A Comissao de Constituic;:ao, Justic;:a e
Redac;:ao, sob a presidencia do deputado Nelson
Jobim
(PMOB/RS),
em
29.6.89,
opina
unanimemente pela constitucionalidade, juricidade
e tecnica legislativa, nos termos do parecer do
relator, deputado Renate Vianna, ao PL , n°
1.258/88,
Ao receber o projeto, o presidente da
Comissao de Educac;:ao da Camara dos
Oeputados, deputado Ubiratan Aguiar (a epoca
PMOB/CE), institui urn Grupo de Trabalho cujo
coordenador e o deputado Florestan Fernandes
(PT/SP) , coordenador-adjunto o deputado Atila Lira
(PFLIPI) e relator o deputado Jorge Hage (a epoca
PSOB/BA). 0 Grupo de Trabalho adota como
procedimento a consulta a sociedade civil
organizada, por meio das instituic;:oes e organismos
que a representam , visando o encaminhamento de
propostas para a elaborac;:ao da LOB. Com esse
procedimento pode-se afirmar que o grupo de
legisladores sai do ambito politico-partidario, mais
prox1mo
da
sociedade
politica
(nucleo
governamental) , na medida em que procura atuar
de forma a que a elaborac;:ao da lei de ensino nao
se limite a urn numero restrito de parlamentares ,
mas sim que a sociedade civil tome conhecimento
e
manifeste-se,
apresentando
as
suas
reivindicac;:oes. Nesse sentido, coloca em pratica "o
que e caracteristico da construc;:ao da esfera
publica: a construc;:ao e o reconhecimento da
alteridade, do outro, do terrene indevassavel de
seus direitos, a partir dos quais se estruturam as
relac;:oes sociais" (Oliveira, 1988, p. 22).
Cabe ressaltar, que o conflito ensino
publico versus ensino privado vern a tona no
processo de elaborac;:ao da LOB. 0 embate politico
coloca-se entre o Forum Nacional em Defesa da
Escola Publica na LOB (FNDEP) formado por 26
entidades (cientificas , sindicais, estudantis, de
especialistas em educac;:ao, de secretaries
estaduais de educar;:ao e de dirigentes municipais
de educar;:ao) e as entidades que representam o
ensino privado , a Confederar;:ao Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) do lado
do grupo empresarial , e a Associar;:ao de Educar;:ao
Cat61ica (AEC) e a Associar;:ao Brasileira de
Escolas Superiores Cat61icas (ABESC), do lado do
grupo confessionaL lmporta registrar que esse
embate define com mais enfase a correlar;:ao de
forr;:as para a aprovar;:ao do projeto.
Ap6s a realizar;:ao de audiencias , no
primeiro semestre de 1989, com cerca de 40
entidades representativas da sociedade civi l, bem
como de encontros com educadores, professores e
especialistas na area, no segundo semestre de
1989, o relator do projeto, deputado Jorge Hage (a
epoca PSOB/BA) , analisando 978 emendas dos
parlamentares,
apresenta,
a Comissao
de
Educar;:ao , duas versoes do seu substitutive .
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As
estrategias
e
mecanismos
institucionais adotados no substitutive do relator
tern por objetivo assegurar o planejamento e a
administra<;:ao democratica, em suas diferentes
instancias, desde as unidades escolares, com seus
conselhos comunitarios, ate o Forum Nacional de
Educa<;:ao e o Conselho Nacional de Educa<;:ao.
Assim, o ponto chave e a cria<;:ao desse Conselho,
integrado ao Sistema Nacional de Educa<;:ao, como
orgao deliberative maximo e formulador da politica
educacional, formado, em sua ma1ona, por
pessoas eleitas entre os diferentes segmentos da
sociedade civil organizada e nao constituido
exclusivamente por pes~oas indicadas pelo
Executive.
0 principia basico e que a democracia em
vez de representativa no sentido convencional , tern
que ser participativa. Sob essa otica, a
representa<;:ao "privilegia a capacidade que tern os
governados de controlar a a<;:ao dos governantes e
deste modo participar do governo" (Nogueira ,
1995, p. 105). lsso quer dizer uma representa<;:ao
real, ou seja, uma tentativa de que os grupos
existentes e, de certa forma organizados, sejam
representados de fato no ambito do Estado
(sentido restrito), do governo, na tomada de
decisoes.
Na etapa de discussao e vota<;:ao pelos
membros da Comissao de Educa<;:ao da Camara
dos Deputados, entre 9 de maio e 28 de junho,
com cerca de 1 .1 00 destaques (pontes de
divergencia) apresentados pelos parlamentares
sobre 531 emendas rejeitadas, ou mesmo sobre o
texto da proposta , nas palavras do relator, "teve
inicio um dos mais proficuos e eficientes processes
de negocia<;:ao e constru<;:ao coletiva de um Projeto
de que se tem noticia na Casa" (Camara dos
Deputados. Relatorio do deputado Jorge Hage,
28.6.90 s/p).
A Comissao de Educa<;:ao, sob a
presidencia do deputado Carlos Sant'Anna
(PMDB/BA) aprova o substitutive, em sua terceira
versao, em 28.6.90, com 172 artigos, por
unanimidade. A pratica sistematica adotada e a da
"concilia<;:ao". No entanto, a presen<;:a insistente
dos organismos da sociedade civil (partidos
5
ideologicos) que acompanham o processo apresentando seus pontes de vista , sugerindo
emendas, negociando com os parlamentares sobre
temas decisivos do projeto - faz com que essa
pratica resulte, como afirma Fernandes (1990),
numa "concilia<;:ao aberta".
De acordo com Debrun (1983, p. 15 e 52)
"a concilia<;:ao no Brasil sempre pressup6s o
desequilibrio, a dissimetria dos parceiros, e nao
seu equilibria". De fato, essa pratica nao pode ser
entendida como um compromisso equilibrado e
cordial. Pode significar para muitos, "uma saida
mais ou menos for<;:ada". A "concilia<;:ao aberta",
por sua .vez, tambem nao significa um acordo entre

os atores - grupos ou individuos - de um peso mais
ou menos semelhante.
Nessa fase do processo, a "concilia<;:ao
aberta" e facilitada, por um lado, pela participa<;:ao
dos partidos ideologicos que apresentam as suas
propostas para serem debatidas, bem como
negociadas, de forma democratica. E, por outre
lado, pela atua<;:ao dos representantes dos partidos
6
politicos que fazem parte da Comissao de
Educa<;:ao, na medida em que nao se expoem ao
confronto direto. Pode-se compreender que numa
conjuntura de abertura democratica a propria
pressao exercida pela sociedade civil organizada e
fundamental e favorece a busca do consenso para
a aprova<;:ao do projeto. Dessa forma, o embate
politico nao .ocorre com grande intensidade. lsso
nao quer dizer que OS partidos politicos absorvam
da mesma forma as reivindica<;:oes da sociedade
civil, mesmo que no ambito da Comissao os
parlamentares cedam em alguns aspectos, ate
certo ponto , numa convivencia harmonica. Nao se
pode esquecer que ainda dispunham do recurso do
Plenario para a aprova<;:ao final do projeto, uma vez
que o projeto de LOB, de autoria do deputado
Octavia Elisio (PSDB/MG), da entrada na Camara
dos Deputados antes de altera<;:ao regimental.
Tendo em vista a correla<;:ao de for<;:as
existente na Comissao de Educa<;:ao, claramente
desfavoravel aos interesses da educa<;:ao publica,
a vigilancia permanente do Forum Nacional em
Defesa da Escola Publica na LOB (FNDEP)
garante que acordos importantes, entre eles, a
constitui<;:ao de um Sistema Nacional de Educa<;:ao;
a participa<;:ao da sociedade civil na administra<;:ao
desse Sistema por meio dos orgaos colegiados, o
Conselho Nacional de Educa<;:ao (deliberative) e o
Forum Nacional de Educa<;:ao como instancia de
consulta e de articula<;:ao com a sociedade; o
controle do destine de verbas publicas para as
institui<;:oes privadas consideradas sem fins
lucrativos, sejam consolidados no texto aprovado
na Comissao de Educa<;:ao. A atua<;:ao desse
Forum representa uma vitoria dos setores da
sociedade civil organizada no campo educacional.
0 Executive (governo Jose Sarney), por
sua vez, mesmo dispondo de maioria no
Congresso , abre mao de uma prerrogativa
tradicional deixando de enviar seu projeto de LOB
ao Legislative. Dessa forma , nao interfere
diretamente no processo assumindo uma posi<;:ao
condescendente em rela<;:ao ao Congresso
Nacional.
Na Comissao de Finan<;:as e Tributa<;:ao a
relatora, deputada Sandra Cavalcanti (PFL/RJ) ,
alem de reter o projeto por quatro meses, ou seja,
exatamente os meses que correspondem ao
periodo eleitoral, modifica algumas de suas
questoes fundamentais que retratam os interesses
privados, isto e, do setor confessional. Nessa
instancia, a "concilia<;:ao aberta" e suspensa e o

; 0 partido ideo16gico e o partido como ""ideologia gcral.
superior aos varios agrupamentos mai s imediatos·· (Gramsci.
1987. p. 204-205)

"()partido politico e cntcndido ··como organiza~ao pratica (llll
tendcncia pn\tica). isto e. como instrumento para a soluv<lo de
Lllll problema ou de um grupo de problemas da vida nacional c
intcrnacionai"' (Gramsci. 1987. p. 205).
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projeto e aprovado, dada a urgE'mcia do tempo para
evitar o seu arquivamento, em 12.12.90, com as
subemendas por ela introduzidas.
As elei<;:6es de 1990 alteram o quadro do
Congresso Nacional. Com uma nova composi<;:ao
parlamentar (49 3 legislatura), cujo perfil e mais
conservador que a composi<;:ao da legislatura
anterior, o projeto vai a plenario da Camara dos
Deputados em maio de 1991 e recebe 1.263
emendas dos parlamentares.
Verifica-se que quase a totalidade dos
artigos do projeto recebem emendas aditivas,
supressivas, substitutivas ou modificativas. Sem
falar na emenda substitutiva (n° 456) apresentada
pelo deputado Paes Landim (PFLIPI) que se
constitui , na verdade, num substitutive ao projeto.
Assim, o projeto retorna as Comiss6es
Tecnicas (Comissao de Educa<;:ao, Comissao de
Constitui<;:ao, Justi<;:a e Reda<;:ao e Comissao de
Finan<;:as e Tributa<;:ao), sob a alega<;:ao do numero
excessive de emendas. · Essa razao nao se
caracteriza impedimenta para a tramita<;:ao de
outras leis. "0 motivo nuclear relacionava-se com a
tentativa de selecionar e restringir dispositivos que
se chocavam com o 'espfrito conservador' da
maioria" (Fernandes, 1992, p. 525).
Vale registrar que na Comissao de
Constitui<;:ao, Justi<;:a e Reda<;:ao , o deputado
Edevaldo Alves da Silva (PDS/SP) apresenta urn
substitutive, alegando inconstitucionalidades do
projeto de LOB , voltado claramente para o
atendimento dos interesses do ensino privado, de
0
setor empresarial.
modo especial , do
substitutive, criticado severamente pelo FNDEP e
apoiado pela CONFENEN, nao chega a ser votado
pela Comissao.
Nesse momento, ja havia assumido o
governo o presidente Fernando Collor de Mello
(1990-1992), eleito pelo voto direto, como apoio de
um minuscule partido criado especialmente para
formalizar a sua candidatura , o PRN (Partido da
Reconstru<;:ao Nacional), ancorado em um discurso
de "radical combate a infla<;:ao e "rapida ida ao
primeiro mundo". 0 governo empreende uma
politica em que a privatiza<;:ao tern um Iugar de
destaque, podendo ser identificada com teses do
7
neoliberalismo , cujo objetivo eo Estado minimo.
p.
9),
o
Para
Anderson
(1995,
neoliberalismo constitui-se numa "rea<;:ao te6rica e
politica veemente contra o Estado intervencionista
e de bem-estar". A concep<;:ao neoliberal baseia-se
nos principios : da liberdade e da primazia do
mercado sobre o Estado; do individual sobre o
coletivo e, derivadamente , do Estado minimo, ou

7

A criti ca mai s accnt uada dos neoli bera is ao Estado. qu e tem
como ponto de part ida o ataqu e ao Estado de Bem- Estar Soc iaL
amp Iia-se. em seguid a. para abran ger toda a co n ce p ~ao
keynes iana de interven ~ ao ptibli ca na econ omi a e de
rc di s tribui ~ ao soc ial. Trata-se da teo ria eco n6mi ca de John
Maynard Keynes ( 1883 -1 946) que, na decada de 1930. epoca
da Grande Depressao cconiimi ca mundi al ( 1929- 1933). procura
anali sar a conjuntu ra de seu tempo e apontar said as pani a crisc
do capital .
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seja , aquele que nao intervem no livre jogo dos
agentes econ6micos (Draibe, 1993).
Alem de pautar-se na visao neoliberal de
Estado, que propaga a retirada da a<;:ao do Estado
e exalta a moderniza<;:ao vinculada a privatiza<;:ao,
o governo Collor pauta-se na visao de democracia
representativa, isto e , "um processo de tomada de
decisao efetivo, baseado na eficiencia politica da
participa<;:ao restrita aos poucos eleitos , e na
estabilidade garantida pela passividade assumida
pela maioria" (Belanger, 1995, p. 628). Em outras
palavras , essa perspectiva indica que 0 que cabe a
sociedade , pela media<;:ao dos partidos politicos , e
eleger os seus representantes . Uma vez eleitos ,
cabe-lhes tomar as decisoes.
As resistencias ao projeto de LOB por
parte do Executive sao intensas e nao deixam de
estar relacionadas com a perspectiva da
democracia representativa ou, mais efetivamente,
com a representa<;:ao formal, evidenciando-se,
principalmente,. nas interferencias empreendidas
pelo min istro da Educa<;:ao, prof. Jose Goldemberg
que, apresentando questoes pontuais, como a
critica ao detalhismo do projeto, e a cria<;:ao do
Conselho Nacional de Educa<;:ao , considerando-o
corporativista, praticamente interrompe o processo
de negocia<;:ao.
0 ator principal dessa articula<;:ao e 0
deputado Eraldo Tinoco (PFL/BA), representante
do governo e lider do Bloco Parlamentar (formado
a epoca pelo PFL, PRN, PSC, PMN). A principal
tatica adotada e a do esvaziamento, quer dizer, a
ausencia as reuni6es dos parlamentares dos
partidos aliados ao governo, mais identificados
com as propostas neoliberais, que atuam como
instrumentos da sociedade politica. lsso mostra
que o Executive exerce de forma direta a sua
hegemonia
sobre
esses
partidos
que,
compartilhando da visao da "inser<;:ao do Brasil no
primeiro mundo", respondem, prontamente, a sua
orienta<;:ao.
0
PFL, que passa a fazer da
moderniza<;:ao neoliberal do Estado sua principal
bandeira politica e ideol6gica (Sader, 1995b) , tern
uma participa<;:ao efetiva no governo Collor.
Exemplo disso e que com a saida do prof. Jose
Goldemberg do Ministerio da Educa<;:ao, em agosto
de 1992, assume o cargo o deputado Eraldo
Tinoco (PFLIBA). No entanto, a sua atua<;:ao agora
como ministro, visando bloquear o desenrolar das
negocia<;:6es para a vota<;:ao do projeto de LOB , e
de curta dura<;:ao devido ao afastamento do
presidente Collor de Mello em setembro de 1992.
Antes disso, em maio de 1992, o senador
Darcy Ribeiro (PDT/RJ) apresenta no Senado
Federal o seu projeto de LOB (PL n° 67/92)
assinado, tambem , pelos senadores Mauricio
Correa (PDT/OF) e Marco Maciel (PFLIPE),
exatamente no contexto de aproxima<;:ao do PDT
(oposicionista) com o governo Collor, absorvendo
medidas e aspira<;:6es que o Executive deseja que
sejam adotadas. 0 senador afirma , em sua
introdu<;:ao ao projeto , ter sido assessorado pela
equipe do ministro da Educa<;:ao, particularmente
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por Eunice Ribeiro. Porem, isso nao e suficiente
para afirmar, com certeza, que haja um acordo
fechado entre o PDT (partido de centro-esquerda)
e o Executive com rela~ao politica educacional.
0 PL n° 67/92 , que a sociedade brasileira
nao tern conhecimento, e aprovado, em 2.2.93, na
Comissao de Educa~ao (Parecer n° 30/93) , com os
votos contraries dos senadores: Joao Calmon
(PMDB/ES), Wilson Martins (PMDB/MS) e Eva Slay
(PMDB/SP) . Com isso, a Comissao desenvolve
uma a~ao arbitraria que nao expressa uma vontade
coletivaB Devido a a~ao do FNDEP e a interven~ao
de alguns senadores , o projeto nao e votado em
Plenario.
Embora o projeto do senador Darcy
Ribeiro (PL n° 67/92) nao atenda, explicitamente,
aos interesses privatistas, acaba favorecendo-os,
na medida em que deixa de lado quest6es
fundamentais e polemicas no decorrer do processo
de discussao do projeto de LOB na Camara dos
Deputados
como : gestao
democratica
da
educa~ao; estabelecimento de condi~6es para o
funcionamento das escolas privadas; destina~ao
dos recursos publicos . Tambem desconsidera a
cria~ao do Conselho Nacional de Educa~ao, tao
criticado pelos ministros do governo Collor, e do
Forum Nacional de Educa~ao.
Com o impeachment do presidente Collor
assume a presidencia !tamar Franco compondo o
seu governo com as for~as politicas que, dado o
momento delicado de sua posse, se disp6em a
isso, incluindo partidos que haviam governado com
Collor, bern como os setores de esquerda
disponiveis.
0 ministro da Educa~ao do governo
!tamar Franco , prof. Murilio Hinge!, mesmo que
manifeste discordancias, cria condi~6es para o
andamento da vota~ao do projeto no Plenario da
Camara dos Deputados. No entanto , adota
medidas paralelas , investindo, por exemplo, na
elabora~ao do Plano Decenal de Educa~ao, o que
revela uma postura decorrente das orienta~6es
internacionais.
A vota~ao do projeto de LOB na Camara
dos Deputados tem inicio no dia 25 de novembro
de 1992 e ocorre por meio de acordo entre as
lideran~as dos partidos politicos num processo em
que prevalece a estrategia da "concilia~ao".
Como afirma Debrun (1983, p. 72) , no
Brasil a estrategia da concilia~ao "nunca foi um
arranjo entre iguais , mas o reconhecimento, por
parte de um polo social ou politico menor, da
primazia de outro polo, mediante algumas
benesses e sobre o pano de fundo constituido pela
exclusao da grande massa da popula~ao " .
E de certa forma nessa linha que procede
a vota~ao da LOB na Camara dos Deputados. A
concilia~ao nao se da segundo as bases de um
dialogo e alian~a entre parceiros. Os partidos
politicos, que expressam interesses diferenciados,

a

c

' Gram ~ci ( 1984. P ~ 155 ) atirma que cada legi slador exprime
--tuna detcrminada vo ntacl e co letiva di sposta a tornar fatu al a
sua ·vontade '. que e ·vontacle's6 porqu e a co letiv idade estit
di spos ta a dar-lhe fatu alid ade".
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a olhos vistos, nao estao dotados de for~a mais ou
menos semelhante. Os partidos dominantes
9
(classificados de direita) , como o PFL, o PPR, o
PRN, o PTB, e uma minoria parlamentar (partidos
de esquerda), como o PT, o PSB, o PC do B, e o
luta
desigual,
PPS,
contrap6em-se ~ numa
posicionando-se, os primeiros , em defesa do
ensino privado, e os segundos , em defesa do
ensino publico . A "concilia~ao" de interesses
desiguais e contraditorios , permite que, mediante a
concessao de certas vantagens ao ensino publico,
sejam preservados os interesses do ensino
privado.
No processo de negocia~ao alguns pontos
importantes do projeto sao modificados. Por
exemplo , altera-se a concep~ao de Sistema
Nacional de Educa~ao do projeto original para
organiza~ao da educa~ao "sob forma sistemica";
retira-se a atribui~ao principal do Conselho
Nacional de Educa~ao como orgao formulador e
coordenador da politica educacional para ser urn
orgao destinado a subsidiar a formula~ao de
polfticas educacionais; diminui-se o controle do
repasse dos recursos publicos ao setor privado;
perde-se a contribui~ao social do salario-creche,
como fonte adicional de financiamento da
educa~ao infantil publica oferecida em creches e
pre-escotas; perde-se no que se refere ao ensino
fundamental , que e dividido em duas etapas, a
primeira com dura~ao de cinco anos e a segunda
com dura~ao de tres anos, conferindo-se ao
termino de cada etapa certificado de conclusao
(trata-se , este ultimo, de uma proposta do PDT).
0 projeto e aprovado, em sua versao final ,
no dia 13 de maio de 1993, com 152 artigos , sob a
relatoria da deputada Angela Amin (PPR/SC), que
apresenta subemendas revelando os interesses do
ensino privado, com os votos contraries dos
deputados Cyro Garcia (PT/RJ) e Ernesto Gradella
(PSTU/SP) .
·
Ao ser enviado ao Senado Federal (Casa
revisora do projeto), em maio de 1993, o projeto
recebe o n° 101/93 e o senador Cid Saboia de
Carvalho (PMDB/CE) e indicado para relata-to.
Apos a realiza~ao de audiencias publicas , em
setembro de 1993, o relator apresenta o seu
parecer, analisando 262 emendas dos senadores ,
acbmpanhado de um substitutive, com 131 artigos .
Retoma o projeto original - unificando o ensino
fundamental em oito anos , eliminando ; assim , a
divisao em etapas , - bem como mantem os pontos
principais do projeto oriundo da Camara dos
Deputados (PL n° 1.258-C/88) .
0 embate politico entre o ensino publico e
o ensino privado volta a aflorar nessa fase da
tramita~ao legislativa. 0 FNDEP posiciona-se a
favor do PL n° 101/93, enquanto a CONFENEN
critica o projeto da Camara dos Deputados ,

" Entende-se qu e a direita se compoe de partidos
conservadores. ou seja. aqueles qu e desejam a reprodu ~ao e
manuten~ao do sistem a cap italista vigente. enquanto a esquercl a
se caracteriza por integrar aqueles partidos que almejam a
ev olu ~ ao e a s upe ra ~ao desse sistema (Sader. 1995 h. p. 21 ).
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posicionando-se, claramente, a favor do projeto do
senador Darcy Ribeiro (PDT/RJ).
A Comissao de Educagao do Senado
aprova, em 30.11.94, o parecer do relator (Parecer
250/94). lncluido na ordem do dia da sessao do
Plenario em 30.1 .95 (ultima sessao daquela
legislatura), deixa de ser votado .por falta de
quorum , esperando uma data para sua discussao e
vota<;:ao obviamente na proxima legislatura (50•)
que, por sua vez, tem inicio em primeiro de
fevereiro de 1995.
E precise salientar que com a posse do
presidente Fernando Henrique Cardoso, do
PSDB/SP (eleito pela coligagao PFL, PSDB, PTB) ,
retoma-se com for<;:a a visao neoliberal. De acordo
com Ianni (1996), sao muitas e evidentes as
interpreta<;:6es, as propostas e as reivindicagoes
que se sintetizam na ideologia neoliberal: reforma
desestatizagao
da
economia ,
do
estado ,
privatizagao de empresas produtivas e lucrativas
governamentais, aberturas de mercados, redugao
de encargos sociais relatives aos assalariados por
parte do poder publico e das empresas ou
corporagoes privadas , informatizagao de processes
decisorios, produtivos, de comercializagao e
outros , busca da qualidade total, intensificagao da
produtividade e da lucratividade da empresa ou
corpora<_;:ao nacional e transnacional.
Na rela<;:ao Estado/mercado, Sader (1996,
p. 12) acentua que Fernando Henrique Cardoso
opta pelo privilegio deste ultimo, "fonte do
dinamismo, da modernizagao, dos gastos racionais
- o mercado como 'melhor alocador de recursos',
em
contraposigao
ao
Estado
ineficiente,
desperdi<;:ador, irracional".
Sader (1996) observa, ainda , que o PSDB
era o partido que apoiava mais categoricamente o
Estado de direito , os valores liberais, o
parlamentarismo, porem, quando chega ao
governo, abandona suas teses de descentralizagfw
politica e governa de forma autoritaria, lan<;:ando
mao de inumeras medidas provisorias , esvaziando
o Parlamento , tendo como presidente alguem que
chega a dizer que "as pessoas estao cansadas de
partidos politicos".
lsso significa que com o governo de
Fernando Henrique Cardoso retoma-se , tambem, a
visao de democracia representativa repousando no
entendimento de que o governo uma vez eleito
pelo voto popular considera-se o legitime
representante. Nas palavras do presidente , "eu
acho que essa ideia, isso e o fundamental.
Governa quem ganhou a eleigao, mas tem
problemas para enfrentar" (Cardoso, 1996, p. 52).
Por isso, as decisoes devem estar em suas maos e
o programa vitorioso nas urnas deve ser
executado.
Segundo Oliveira (1995b), esse programa
e composto por privatizagao, retirada do estado da
economia , desregulamenta<;:ao de alto a baixo,
e
humanos,
soc1a1s
ataque
aos
direitos
desregulamenta<;:ao do mercado de for<;:a de
trabalho ,
"desconstitucionalizagao"
. da
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Constitui<;:ao-cidada de Ulysses Guimaraes, enfim ,
um programa que se insere no projeto neoliberal.
A
perspectiva
da
democracia
representativa colide frontalmente com a ideia de
participagao, que implica a representa<;:ao real dos
setores organizados no interior do Estado , e, desse
modo, contrapoe-se ao projeto aprovado na
Camara em que se ditava que as decisoes sao
compartilhadas pela sociedade politica e pela
sociedade civil. A esse respeito e elucidativa a
afirmagao do ministro da Educa<_;:ao, Paulo Renata
de Souza: "A LOB tem que ser geral, tem que fixar
apenas as diretrizes e deixar a politica educacional
para quem esta incumbido de fazer politica" (Folha
de Sao Paulo , 6.1 0.96, p. 4).
Tendo em vista implementar o seu
programa , o goverrio empreende agoes pontuais
por area. As a<;:6es voltadas para a area da
educagao, assinalam que a correlagao de forgas
para a aprovagao da lei sofre mudangas. Assim, a
tramitagao do projeto de LOB tem continuidade no
Senado Federal com indicios de grandes embates.
0 primeiro passo e dado pelo senador Beni Veras
(PSDB/CE), que encaminha requerimento (n° 174)
solicitando que seja ouvida a Comissao de
Constitui<;:ao, Justi<;:a e Cidadania sobre o PL n°
101/93 e sobre o PL n° · 45/91, de auto ria do
deputado Florestan Fernandes (PT/SP) , referente a
concessao de bolsas de estudos e pesquisa aos
pos-graduandos.
A situagao em torno da LOB altera-se
quando o senador Darcy Ribeiro (PDT/RJ) , como
relator do projeto na Comissao de Constitui<;:ao,
Justi<;:a e Cidadania do Senado, apresenta parecer
pela rejei<;:ao do substitutive ao PL n° 101/93 do exsenador Cid Saboia de Carvalho, sob o argumento
de inconstitucionalidades do texto, e apresenta o
seu proprio substitutive. Apos a apresenta<;:ao de
varias versoes, bem como de acordos envolvendo
membros da Comissao e o ministro da Educa<;:ao,
o parecer do relator, nos termos do substitutive que
oferece, com 82 artigos , e aprovado pela Comissao
(Parecer n° 301/95), em 4.5.95, com o voto
contrario do senador Lauro Campos (PT/DF) .
0 parecer do relator recebe 57 emendas
de Plenario e retorna as Comissoes de
Constitui<;:ao, Justi<;:a e Cidadania e de Educa<;:ao,
sendo o senador Darcy Ribeiro (PDT/RJ)
designado. mais uma vez , relator para a analise
das emendas.
Apesar do numero significative de
manifestos desfavoraveis ao substitutive do
senador Darcy Ribeiro (PDT/RJ) , recebidos dos
organismos em defesa do ensino publico , o
parecer do relator sobre as emendas de Plenario ,
acompanhado de um outro substitutive, com 85
artigos, e aprovado pela Comissao de Constitui<;:ao ,
Justi<;:a e Cidadania (Parecer n° 596/95) , em
28.6.95, com 12 votos a favor e dois contra, do
senador Espiridiao Amin (PPR/SC) e do senador
Jose Eduardo Dutra (PT/SE).
0 parecer e aprovado , tambem , pela
Comissao de Educa<;:ao (Parecer n° 597/95), em
31.8.95, com o voto contrario dos senadores :
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Emilia Fernandes (PTB/RS), Espiridiao Amin
(PPR/SC), Lauro Campos (PT/DF), Benedita da
Silva, (PT/RJ), Marina Silva (PT/AC) e Eduardo
Suplicy (PT/SP).
.
0 governo, par seu lado, aiE~m de apoiar,
explicitamente, o substitutive do senador Darcy
Ribeiro (PDT/RJ) exerce diretamente a sua forc;:a
sabre os senadores dos partidos politicos aliados,
para que o mesmo seja aprovado. Com isso,
impossibilita que se encontre urn denominador
comum entre os dois substitutivos por meio da
pratica da "conciliac;:ao".
Ao se conciliarem com o poder executive,
os senadores, em 25.1 0.95, optam pel a rejeic;:ao do
substitutive apresentado pelo ex-senador Cid
Sab6ia de Carvalho, e, em conseqi.iencia,
aprovam, o substitutive do senador Darcy Ribeiro
A posic;:ao que a maioria dos senadores
assume revela uma mentalidade oligarquica ,
autoritaria e conservadora, que ainda se faz
presente mesmo num periodo em que a
democracia busca se afirmar no pais. Assim, o
Senado Federal, por meio dos partidos politicos
que o comp6em, invalida o trabalho que envolveu
a participac;:ao dos organismos da sociedade civil,
voltando as costas de forma chocante a sociedade
brasileira, atitude essa nao compativel com as
exigencias democraticas.
Como
explicita
Saviani
(1986)
a
democracia
implica
necessariamente
a
participac;:ao efetiva dos seus membros nas
decis6es sobre os destines da sociedade, o que se
da quando estao eles capacitados para questionar
aquelas decis6es, apresentar · suas propnas
opinioes e contrasta-las com opinioes diferentes. ~
A medida que o substitutive apresentado
pelo senador Darcy Ribeiro e o vencedor, varies
parlamentares, principalmente dos partidos de
esquerda, procuram discutir o seu conteudo, quer
dizer, as quest6es de merito, apresentando
emendas que visem aperfeic;:oa-lo e, dessa forma,
tentar garantir alguns avanc;:os.
0 substitutive vai para votac;:ao no
chamado turno suplementar e recebe 315
emendas dos senadores. 0 parecer do relator
sobre as emendas e aprovado de forma conjunta,
em 17.1.96, nas Comiss6es de Educac;:ao e de
Constituic;:ao, Justic;:a e Cidadania (Parecer n°
8/96). No Plenario do Senado, o substitutive do
senador Darcy Ribeiro e aprovado em 8.2.96, com
91 artigos (Parecer n° 30/96) e, em 29.2.96, sua
redac;:ao final (Parecer n° 72/96).
Embora
o
substitutive
tenha
sido
aperfeic;:oado em alguns aspectos, perde-se
conteudo: gestae democratica; concepc;:ao de
Universidade; constituic;:ao de urn Sistema Nacional
de Educac;:ao; Conselho Nacional de Educac;:ao
como 6rgao deliberative, encarregado de elaborar
o Plano Nacional de Educac;:ao. As atribuic;:oes
desse Conselho sao transferidas para a Uniao.
Alem do Forum Nacional de Educac;:ao como 6rgao
consultive, composto pelos varios segmentos da
sociedade, que deveria ser ouvido par ocasiao da
elaborac;:ao do Plano Nacional .de Educac;:ao. Enfim,
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perde-se urn trabalho desenvolvido de forma
democratica e aprova-se urn substitutive, que
define a sociedade politica como autoridade
educacional, inserido no quadro da politica
educacional brasileira calcada no projeto neoliberal
de Estado, cujos principios sao veiculados, entre
outros, pelo Banco Mundial.
Ao retornar a Camara dos Deputados, o
projeto de LOB permanece por urn periodo de dez
meses sem discussao. Em sessao do dia 9.12.96 o
parecer do relator, deputado Jose Jorge (PFLIPE),
e lido em plenario. Em 11.12.96 e aprovado o
requerimento do deputado Pedro Wilson, na
qualidade de lider do PT e outros. solicitando a
retirada do projeto de pauta (Diario da Camara dos
Deputados - DCD, 12.12.96, p. 32831 ). Em sessao
do dia 17.12.96 e rejeitado 0 requerimento do
deputado Humberto Costa, na qualidade de lider
do PT, solicitando a retirada do projeto de pauta da
ordem do dia e aprovado 0 requerimento do
deputado Inocencio Oliveira, lider do Bloco
PTB/PFL e outros, solicitando o encerramento da
discussao, contra os votos do PT e do PC do B.
Assim, o parecer e aprovado pelo Plenario, com
350 votos a favor, 73 contra e quatro abstenc;:oes,
ressalvados OS destaques. No mesmo dia e
aprovada a redac;:ao final (DCD, 18.12.96,
p.33.600) com alterac;:oes nao substanciais
(mantem-se a estrutura e o conteudo) em relac;:ao
ao projeto do Senado Federal.
Em 20.12.96 e sancionada, sem vetos,
pelo presidente da Republica, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educac;:ao Nacional (Lei n° 9.394/96).
A lei aprovada revoga as disposic;:6es da
Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e da Lei
n° 5.540, de 28 de novembro de 1.968 (ensino
superior), nao alteradas pelas Leis n°s 9.131, de 24
de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro
de 1995 e, ainda, as Leis n°s 5.692, de 11 de
agosto de 1971 (ensino de 1° e 2° graus) e 7.044,
de 18 de outubro de 1982, e as demais leis que a
modifitaram e quaisquer outras disposic;:oes em
contrario (art. 92).
Ao revogar a legislac;:ao vigente, a LOB
excetua a Lei n° 9.131/95, acatando o Conselho
Nacional de Educac;:ao, com func;:6es normativas,
deliberativas e de assessoramento .do Ministerio da
Educac;:ao, segundo o que estabelece a presente
lei.
lsso quer dizer, por urn lado, que se
restringe a participac;:ao da sociedade civil na
elaborac;:ao e avaliac;:ao das politicas educacionais,
na medida em que o Conselho Nacional de
Educac;:ao esta subordinado a ac;:ao executiva do
Ministerio da Educac;:ao e do Desporto, e, por outro
lado, que e fortalecido 0 poder da sociedade
politica (aparelho governamental).
Alem disso, excetua, tambem, a Lei n°
9.192/95, que altera dispositivos da Lei no 5.540/68
referentes ao processo de escolha de dirigentes
universitarios.
A LOB apresenta uma estrutura composta
de 92 artigos distribuidos em nove titulos: I. Da
Educac;:ao; II. Dos Principios e Fins da Educac;:ao
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Nacional; Ill. Do Direito a Educat;:ao e do Dever de
Educar; IV. Da Organizat;:ao da Educat;:ao
Nacional; V. Dos Niveis e Modalidades de
Educat;:ao e Ensino; VI. Dos Profissionais da
Educat;:ao; VII. Dos Recursos Financeiros; VIII. Das
Disposit;:6es
Gerais;
IX.
Das
Disposit;:6es
Transit6rias.
Com relat;:ao a organizat;:ao da educat;:ao
nacional estabelece: "A Uniao, os Estados, o
Distrito Federal e os Municipios organizarao , em
regime de colaborat;:ao, os respectivos sistemas de
ensino (art. S0 ). Assim, define OS Sistemas de
Ensino: urn "sistema federal de ensino" (art. 16), os
"sistemas de ensino dos Estados e do Distrito
Federal" (art. 17) e os "sistemas municipais de
ensino" (art. 1S). Porem , nao assegura essa
organizat;:ao sob a forma de urn Sistema Nacional
de Educat;:ao, levando em conta que esse Sistema
"implica uma organizat;:ao politica que, respeitadas
as press6es legitimas e democraticas, conduza ao
estabelecimento de normas comuns a todos"
(Cury, 1992, p. 1SS).
A Uniao cabe "a coordenat;:ao da politica
nacional de educat;:ao articulando os diferentes
niveis e sistemas e exercendo funt;:ao normativa,
redistributiva e supletiva em relat;:ao as demais
instancias educacionais" (art. S0 , §1°). Essa e uma
atribuit;:ao que, na realidade , cabe ao MEC , como
6rgao centralizador, considerando o que determina
a Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995: "0
Ministerio da Educat;:ao e do Desporto exerce as
atribuit;:6es do poder publico federal em materia de
educat;:ao, cabendo-lhe formular e avaliar a politica
nacional de educat;:ao zelar pela qualidade do
ensino e velar pelo cumprimento das leis que o
regem" (art. 6°).
Ao definir as competencias da Uniao, dos
Estados e dos Municipios (arts . 9°, 10 e 11 ),
responsabiliza o Estado prioritariamente pelo
ensino medio (art. 10, VI) e os municipios pelo
ensino fundamental (art. 11, V). Os sistemas
pela
municipais
de
ensino,
introduzidos
Constituit;:ao Federal de 19SS (art. 211 ), podem
"optar, ainda , por se integrar ao sistema estadual
de ensino ou compor com ele urn sistema unico de
educat;:ao basica" (art. 11, paragrafo unico) . A
atuat;:ao dos Municipios em outros niveis de
ensino, medio ou superior, e condicionada ao
atend imento pleno das necessidades de sua area
de competencia , ou seja, o ensino fundamental
com prioridade e a educat;:ao infantil (creches e
pre-escolas) e, ainda, com recursos acima dos
minimos
estabelecidos
pela
percentua is
Constituit;:ao
Fede ral
a
manutent;:ao
e
desenvolvimento do ensino (art. 11, V). Sobre esse
ponto , a Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
instituiu o "Fundo de Manutent;:ao do Ensino
Fundamental e de Valorizat;:ao do Magisterio",
implantado a partir de primeiro de janeiro de 19SS.
No que se refere a composit;:ao dos niveis
escolares (cap . I) a LDB divide a educat;:ao escolar
(art. 21, I e II) em educat;:ao basica, formada pela
educat;:ao infantil, ensino fund~mental e ensino
medio e em educat;:ao superior.
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Quanto ao ensino fundamental determina
que tera durat;:ao minima de oito anos e sera
obrigat6rio e gratl.iito na escola publica (art. 32).
Porem, faculta aos sistemas de ensino a decisao
de desdobra-lo em ciclos (art. 32 , § 1°), e, em
consequencia, a decisao sobre o numero dos
ciclos.
Esse dispositive, entre outros, indica, por
urn lado, o carater de flexibilidade da lei , na medida
em que descentraliza competencias e atribuit;:6es ,
para os Estados, municipios e instituit;:6es
escolares. No entanto, por outro, os pontos
deixados em aberto dependem de normas e
orientat;:6es, ou seja, de regulamentat;:ao pelos
sistemas de ensino.
A comunidade educacional precisa estar
atenta a isso, lutando para que os Conselhos de
Educat;:ao, tanto estadual quanto municipal, sejam ,
de fato, representatives, alem de exercer urn
severo acompanhamento sobre o destine das
verbas publicas, alargando e intensificando, ao
mesmo tempo, as at;:6es sobre o Parlamento
Nacional, exigindo o maximo de visibilidade aos
objetivos democraticos de desenvolvimento e
expansao da educat;:ao publica de qualidade.
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