
POLÍTICA

NOVOS PLANOS
PARA A EDUCAÇÃO
Governo prepara novo Plano que vai incluir desde o nível básico
até o superior. Presidente Lula fala em trocar dívida das instituições
privadas por bolsas de estudo

O
governo do presidente
Luiz Inácio Lula da Sil-
va prepara uma ofensiva
direta na área da Educa-

ção, com a qual espera mobilizar so-
ciedade civil e Poder Público para
cumprir metas estabelecidas pelo Mi-
nistério da Educação. O Plano Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação
foi apresentado ao presidente pelo
ministro Fernando Haddad no início
de março. A proposta agora fica aber-
ta à análise de especialistas.

A estratégia do governo é a de
priorizar a educação básica, como for-
ma de irrigar as mudanças para os ou-
tros setores. Detalhes do plano não fo-

ram divulgados, mas o presidente Lula
declarou, em evento no começo do
ano em São Paulo, que o governo es-
tuda uma forma de "resolver" o pro-
blema do endividamento de universi-
dades privadas. A idéia é que as enti-
dades troquem suas dívidas por bol-
sas de estudo. "[Alberto] Goldman
[vice-governador de São Paulo], nós
queremos resolver o problema das dí-
vidas das universidades privadas, tro-
cando a dívida por uma bolsa [de es-
tudo] . Tem universidade que deve há
dez, 15 anos, para o governo. Não vai
pagar mais. Então, se não dinheiro, pa-
gue com uma bolsa. Nos entregue de
volta um doutor, nos entregue de vol-

ta uma pessoa formada", declarou o
presidente em discurso. O presidente
prometeu também aumentar o alcan-
ce do Programa Universidade para
Todos (ProUni).

O Plano Nacional de Desenvolvi-
mento, que inclui 42 projetos, trata de
todos os níveis da Educação, desde a
alfabetização de jovens e adultos até
o ensino superior. Entregue ao presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva no co-
meço de março pelo ministro Fer-
nando Haddad, a proposta agora será
discutida por um grupo de especialis-
tas e educadores para ser criticada e
eventualmente modificada. A próxima
reunião do presidente Lula com os 27
governadores, prevista para junho,
deve tratar exclusivamente sobre edu-
cação. O governo prevê o anúncio ofi-
cial do Plano para abril. As propostas
vêm sendo chamadas de "PAC da
Educação". O PAC é o Programa de
Aceleração do Crescimento, que reú-
ne uma série de medidas para estimu-
lar a economia do país, no período
2007-2010. Segundo o ministro Fer-
nando Haddad, o Plano deve signifi-
car cerca de 0,4% a 0,5% do Produto
Interno Bruto, o que representa cerca
de R$ 8 bilhões. "Algumas medidas,
no entanto, só exigirão recursos a par-
tir de 2008. Para este ano, já estão as-
segurados R$ 500 milhões. Podem ser
obtidos mais R$ 450 milhões de
suplementação", declarou o ministro
em entrevista à imprensa após reunião
com o presidente Lula. Segundo
Haddad, as ações foram apresentadas
ao presidente Lula com a especifi-
cação de quais já têm orçamento sufi-
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ciente para sustentá-las, além de ou-
tro conjunto que dependeria de
suplementação. "A maior parte das
ações que dependem de suplemen-
tação tem uma necessidade de recur-
sos adicionais mais forte a partir de
2008", explicou.

Dentro do plano, que segundo o mi-
nistro está estruturado em quatro te-
rnas, está o programa "Compromisso
Todos pela Educação", onde serão
estabelecidas metas para o sistema de
ensino público. Professores, famílias,
governadores e prefeitos serão incita-
dos a participar do esforço pela qua-
lidade do ensino.

As metas serão estabelecidas pelo
Ministério da Educação de acordo com
o índice de desenvolvimento da educa-
ção básica, calculado pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Anísio
Teixeira (Inep) com base no desempe-
nho e rendimento escolar.

O Plano Nacional de Educação é
um instrumento da política educa-
cional que estabelece diretrizes, ob-
jetivos e metas para todos os níveis e
modalidades de ensino, para a forma-
ção e valorização do magistério e
para o financiamento e a gestão da
educação, por um período de dez
anos. Sua finalidade é orientar as
ações do Poder Público nas três es-
feras da administração (União, Esta-
dos e municípios), o que o torna uma
peça-chave no direcionamento da
política educacional do país.

O Plano Nacional da Educação tem
respaldo legal na Constituição de 1988
e na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDB), aprovada em
dezembro de 1996. A LDB, em sintonia
com a Declaração Mundial de Educa-
ção para Todos, determinou a elabora-
ção de um plano nacional de educação
no prazo de um ano, a contar da data

da sua publicação. Entretanto, depois
de três anos de tramitação no Congres-
so Nacional e muito debate com a so-
ciedade civil organizada e entidades da
área educacional, o PNE foi sanciona-
do em janeiro de 2001.

Mesmo assim, o Plano aprovado
não contemplou a vontade da socie-
dade civil organizada, que também
havia elaborado e apresentado uma
proposta de plano ao Congresso, que
por sua vez buscou fundir a proposta
da sociedade com a do Poder Execu-
tivo. O resultado dessa fusão foi de-
nominado pelas entidades da área edu-
cacional, que trabalharam ativamente
na elaboração do Plano Nacional da
Educação da Sociedade, de "mera car-
ta de intenções" do governo para a
área da educação.

Agora, o governo do presidente Lula
pretende mobilizar a sociedade em tor-
no do tema. Resta esperar. •
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