




zes impedem a parceria. "O M E C exige 
que se comprove o domín io do terre
no, t a m b é m há uma área m í n i m a exi
gida. Em algumas áreas urbanas isso 
é impossível, é muito difícil conseguir 
terreno disponível e que seja possível 
legalizar em pouco tempo", aponta. 
Ela sugere que sejam mudados alguns 
mecanismos do programa para que se
ja possível o financiamento da cons
trução de mais creches. 

Custo Aluno Qualidade 
O eixo que debateu a questão do finan
ciamento aprovou por maioria uma 
proposta para instituir o Custo Aluno 
Qualidade (CAQ). A ideia desse meca
nismo é estabelecer um valor mín imo de 
investimento por aluno em cada etapa, 
levando em conta vários insumos, como 
a infraestrutura da escola, livro didático, 
capacitação de professores e outros fato
res que determinam a qualidade do en
sino. "A discussão sobre a qualidade tem 
que sair da perspectiva ideológica e par
tir para referenciais concretos", aponta 
Daniel Cara, que idealizou o CAQ. 

De acordo com ele, é possível im
plementar o CAQ em um curto pra
zo, desde que se alterem alguns dispo
sitivos da lei do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). Segundo os cálcu
los da Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação, para atender os padrões mí
nimos de qualidade para todos os alunos 
que estão hoje na rede pública seria ne
cessário aumentar em 1% do PIB os in
vestimentos em educação, o que está den
tro dos patamares aprovados pela Conae. 

Cotas nas universidades para 
alunos da rede pública 
Uma das propostas que causou mais 
debate na plenária final da Conae foi 
a que determinou a reserva de 50% 
das vagas de insti tuições públicas de 
ensino superior para alunos de es
cola pública. Estas vagas deverão ser 
distr ibuídas respeitando-se a propor
ção de negros e indígenas da popula
ção de cada Estado. O texto diz que o 
mecanismo deve vigorar por no m i n i -

A Conae traçou as bases do próximo 
Plano Nacional de Educação (PNC) 
que deve ser elaborado pelo MEC e 
enviado ao Congresso Nacional pa
ra que seja votado. Além das pro
postas aprovadas na conferência, 
o Conselho Nacional de Educação 
(CNE) também elaborou uma lis
ta com os 10 desafios para a á r ea 
que devem orientar o Futuro plano. 
Conheça quais s ã o eles: 

1) Extinguir o analfabetismo no País, 
inclusive o analfabetismo funcio
nal: 

2) Universalizar o atendimento pú
blico, gratuito, obrigatório e de 
qualidade da pré-escola ao ensi
no médio, além de ampliar signi
ficativamente o atendimento em 
creches: 

3) Democratizar e expandir a oferta 
de vagas no ensino superior, so
bretudo da educação pública: 

4) Expandir a educação profissio
nal de modo a atender as de
mandas produtivas regionais, em 
consonância com o desenvolvi
mento sustentável e com a inclu
s ã o social: 

5) Garantir oportunidades, respeito 
e a tenção às demandas específi
cas de estudantes com deficiên
cia, jovens e adultos defasados 
na relação idade-série, indíge
nas, afro-descendentes, quilom-
bolas e povos do campo: 

6) Implantar a escola de tempo in
tegral na educação básica, com 
projeto político-pedagógico que 
melhore a prática educativa: 

7) Implantar o Sistema Nacional de 
Educação, integrando, por meio 
da ges t ão democrática, os pla
nos de educação dos diversos 
entes federados, em regime de 
colaboração: 

8) Ampliar o investimento em edu
cação pública em relação ao PIB, 
de forma a atingir 10% a t é 2014. 

9) estabelecer padrões de qualida
de para cada etapa da educação, 
com definição dos insumos neces
sários à qualidade e utilizando o 
Custo Aluno Qualidade como pa
râmetro o financiamento; 

10) Valorizar os profissionais da edu
cação, garantindo formação ini
cial e continuada, além de salá
rio e carreira compatíveis com sua 
importância social. 
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mo dez anos e enfatiza a impor tância 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) como forma de ingresso no en
sino superior. Atualmente, cada un i 
versidade pública define a sua política 
afirmativa, definindo percentuais es
pecíficos e reservas de vagas com cri
térios raciais ou sociais. 

Para o presidente da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes), 
Alan Barbiero, a decisão da Conae é uma 
importante sinalização dos anseios da co
munidade educacional. Mas ele defende 
que cada universidade deve ter autono
mia para implantar as políticas mais 
adequadas para sua região. "A auto
nomia univers i tár ia está garantida na 
Consti tuição Federal. Hoje temos mais 
de 60 experiências de ações afirmativas, 
adequadas à região e à maturidade de ca
da universidade. Qualquer padrão que gene
raliza para o País não colabora com a autono
mia", acredita Barbiero, que também é reitor 
da Universidade Federal de Tocantins (UFT). 

A proposta que foi aprovada na Conae 
é semelhante ao projeto de lei 180/2008 que 
tramita hoje no Senado Federal e está pa
rado na Comissão de Constituição e Justiça 
há mais de um ano. A decisão da conferên
cia pode reacender o debate no Congresso e 
acelerar a tramitação do projeto. 

Regulação do setor privado 
Os participantes da conferência reafir
maram a necessidade de um maior con
trole, por parte do Estado, do setor pri
vado da educação. A recomendação vale 
tanto para a educação básica como para 
a superior. "Se queremos criar um siste
ma nacional de educação, não se admi
te uma regulação que não atinja a oferta 
privada. Isso precisa ser muito aperfei
çoado no Brasil", defende o deputado 
federal Carlos Abicali l , que coordenou 
as discussões do eixo I (que tratava da 
organização e regulação do ensino). 

Ele aponta que algumas avaliações 
do governo federal, como o índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), não chegam às escolas parti
culares. "Mesmo o Enem é facultativo 
e só agora chega com força nas esco
las em função da adesão das universi
dades. O controle da qualidade é uma 
obrigação constitucional", aponta. 

Inclusão da temático LGBT nos 
livros didáticos 
O Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD), que distribui obras para todos 
os alunos da rede pública, deve determi
nar, imediatamente, critérios elimina
tórios para obras que veiculem qualquer 
preconceito referente à orientação sexual. 
Foi o que decidiram os participantes da 
Conae. Mais do que impedir que obras 
com teor discriminatório cheguem até os 
alunos, o texto aprovado pela conferência 
quer que a temática LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais) se
ja incluída nos livros didáticos e nos cur
rículos das escolas. "Queremos que os l i 
vros didáticos mostrem todos os tipos de 
família, porque aquele modelo tradicio
nal só existe no ideário das pessoas. Não 
existe só um modelo. É preciso que apare
ça uma família formada por um casal de 
lésbicas, uma família formada só por um 
pai, aquela que não é chefiada nem pe
lo pai e nem pela mãe", exemplifica Toni 
Reis, presidente da Associação Brasileira 
de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais 
(ABGLT). 

Reis diz que tem consciência de que 
a mudança não será rápida, mas que o 
movimento vai se mobilizar para que 
a ideia não fique só no papel. "O mo-

vimento LGBT no Brasil amadureceu, 
hoje sabemos o que significa contro
le social. Temos um grupo de trabalho 
dentro do M E C e uma das pautas das 
nossas próximas reuniões será a im
plantação dessas deliberações", afirma. 

Formação e valorização dos 
profissionais da educação 
A valorização de professores e profis
sionais da educação foi um dos temas 
dominantes durante a Conae. Algumas 

O Plano Nacional de Educação (PNC) que está nascendo chega para substituir 
um plano que não registrou os avanços esperados na época de sua aprovação, 
em 1999. O plano que ainda vigora a t é dezembro deste ano era formado por 
295 metas. Conheça algumas delas: 

Analfabetismo: o PNC determinava que o analfabetismo deveria ser erradicado 
a t é 2010. O Brasil ainda tem 14 milhões de pessoas que não sabem ler e escre
ver, cerca de 10% da população acima de 15 anos, segundo dados de 2008. 

Atendimento em creche: de acordo com o plano, 30% das crianças de 0 a 3 anos 
de idade deveriam estar matriculadas em creches a t é 2010. Mas dados de 2008 
do IBGE mostram que a taxa de atendimento está em 18%. 

Acesso à pré-escola: a meta está muito perto de ser cumprida. O plano determi
nou que 80% das crianças de 4 e 5 anos deviam estar na escola. O MEC prevê 
que a t é o fim de 2010 o atendimento chegará ao patamar estabelecido, já que 
em 2008 a taxa era de 73%. 

Universalização do ensino fundamental: em 2008, 97,9% das crianças entre 7 e 
14 anos estavam na escola. O número, perto de 100%, poderá atingir este ano 
a meta de universalização desta etapa prevista no plano. O PNE também deter
minava que fosse implantado o ensino fundamental com nove anos de duração, 
mudança que está sendo consolidada pelas redes em 2010. 

Ensino Superior: a t é o final da década , a meta era ter 30% da população de 18 
a 24 anos inserida no ensino superior. De acordo com números de 2008 do IBGE, 
o percentual ainda está abaixo de 15%. 
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propostas importantes foram aprova
das para a categoria, especialmente 
sobre as pol í t icas de va lor ização do 
piso nacional do mag i s t é r i o , estabe
lecido por lei em 2008. Atualmente , 
a m a t é r i a es tá sendo contestada no 
Supremo Tr ibunal Federal (STF) por 
cinco governadores, o que fez com 
que sua i m p l a n t a ç ã o ficasse com
prometida em muitas redes de en
sino. 

Os delegados t a m b é m votaram 
a favor de uma proposta para criar o 
"ano sabático" para os professores da 
rede pública: a cada sete anos traba
lhados, o profissional poderia tirar l i 
cença por um ano para estudar, man
tendo a remuneração . Também ficou 
decidido que a formação inicial de pro
fessores, em cursos de pedagogia ou l i 
cenciatura, só poderá ser no formato 
presencial. Deverá ser aceita a forma

ção de professores a dis tância somente 
em localidades em que não há acesso a 
cursos de graduação presenciais, como 
ocorre em Estados como o Amazonas. 

Para o presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), Roberto Leão, a for
mação inicial é fundamental para que 
tenhamos um bom profissional em sala 
de aula. "É ela que garante uma forma
ção sólida e consistente", ressalta. 

Nesta entrevista à Profissão Mestre, Mozart Neves Ramos, presiden
te do Movimento Todos pela Educação, analisa as discussões da 
Conae e a té que ponto as propostas poderão se concretizar no futu
ro e, se colocadas em prática, quais suas consequências para a qua-
dade da educação brasileira. 

Dos dez desafios da educação paro o próximo década, que Foram lista
dos pelo Conselho Nacional de educação, quais na sua opinião podem 
ser realmente cumpridos? 
Acredito que grande parte deles, mas lembrando que todos depen
derão muito do financiamento. Mas uma ques tão que não vai ser sim
ples é o aumento da taxa de inclusão dos jovens de 18 a 24 anos 
no ensino superior. Este desafio será muito difícil porque para am
pliar o acesso você não depende só de dinheiro, mas muito da qua-
dade da educação básica. Há dez anos a taxa já era em torno de 12% e 
se avançou muito pouco. 

Das propostas debatidas durante a Conae, quais dificilmente sairão do papel? 
Duas s ã o especialmente muito difíceis. A primeira é sobre a dest inação de 50% dos recursos do pré-sal para a educação. 
Claro que eu sou favorável a propostas, mas levando em conta todos os lobbies das outras á reas , ela vai ter muita dificulda
de de aprovação quando chegar no Congresso Nacional ou mesmo na á r ea econômica do governo. Outra que eu não sei se 
será incorporada é sobre a regulação do setor privado. Tanto na educação básica quanto no ensino superior, esse setor tem 
lobbies muito fortes. C na minha opinião, também não sei se é a regulação que vai resolver o problema da qualidade do en
sino. Talvez o melhor caminho seja estabelecer mecanismos eficazes de supervisão daquilo que é oferecido à sociedade. 

Quais metas debatidas durante a conferência podem de fato fazer a diferença na qualidade da educação se forem in
cluídas no PNE - e cumpridas? 
Cm primeiro lugar, e s tá na hora do País ter um sistema nacional de educação . R q u e s t ã o do regime de colaboração 
precisa ter um formato jurídico próprio. Outra proposta importante é a criação de uma lei de responsabilidade educa
cional. Hoje, se um determinado resultado não acontece na educação , você n ã o tem a quem responsabilizar. Isso tu
do precisa ser moldado em planos estaduais e municipais de educação , tendo como base o PNC. C esses três vértices 
precisam do financiamento adequado, s e n ã o incorremos no mesmo problema do PNC atual. Outra coisa é que o novo 
plano tem que vir com muita força na q u e s t ã o da qualidade. O PNE atual é muito moldado em quantidade. C a ques
tão da qualidade passa necessariamente pelo desafio da valorização do professor, que foi muito debatida na Conae. 
C isso inclui não só a lei do piso, mas planos de carreira e uma formação sólida. Além disso, uma proposta muito im
portante aprovada na conferência é o Custo Aluno Qualidade. Não só pela melhora do financiamento, mas pela equi
dade, o CAQ define p a d r õ e s mínimos de qualidade a partir dos insumos. Hoje você tem escolas muito dispares, às ve
zes em um mesmo bairro. 

Quais as chances para que o Sistema Nacional de Educação seja realmente criado? O que impediu sua criação? 
O Brasil demorou a acordar do ponto de vista do que seria esse Sistema Nacional de Educação. Apesar de o PNE ter sido 
aprovado há 10 anos, não houve um acompanhamento das metas, ficou um plano esquecido, somente agora que ele foi 
acordado. Menos de 10% dos municípios tiveram seus planos instituídos em forma de lei. Não houve um cumprimento do PNC 
e nem a articulação com os entes federativos que s ã o quem faz a educação acontecer. Todos esses pontos minaram a cria
ção do Sistema Nacional de Educação. Mas agora há uma clareza muito grande no País, já que a economia está consolida
da, que a prioridade nos próximos 10 anos é a educação. Há uma consciência diferente na sociedade, se a gente não ven
cer esse desafio não poderemos usufruir das janelas de oportunidade que a economia está abrindo. 
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