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Conferência Nacional da Educação levanta propostas restritivas à atuação do ensino privado, 
mas resoluções ainda terão de enfrentar outros fóruns políticos 

 

  
Palco de cabo de guerra política, a
Conferência Nacional da Educação (Conae), 
realizada entre o final de março e o começo 
de abril, em Brasília, chegou ao final de uma 
semana de discussões com propostas para o 
Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 
no fiel da balança. Se por um lado diversos 
setores representativos da educação 
fundamental conseguiram ecoar demandas 
históricas, por outro, o ensino privado 
recebeu, com surpresa, resoluções restritivas 
à sua atuação. Entre as deliberações dos 

delegados participantes estão as propostas de fim dos convênios público-privados para creches 
e escolas de educação especial, o veto para a formação inicial de professores a distância e o
estabelecimento de que a educação privada seja considerada concessão do Estado sob a
supervisão de uma agência reguladora.  
 
As resoluções encaminhadas pela Conae, entretanto, ainda precisam enfrentar mais discussões
para serem agregadas ao Plano Nacional de Educação. O documento contendo as deliberações
finais deve ser disponibilizado na internet até a metade de maio. Depois disso, será
encaminhado aos poderes e entidades ligados ao processo, incluindo o próprio governo.
Propostas como as de destinação de 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação (sendo 
30% para o ensino superior) devem ser avaliadas com as áreas econômicas, num embate
entre os Ministérios da Educação, Fazenda e Planejamento. Depois de se chegar a um
consenso sobre todas as demandas, um projeto de lei será encaminhado ao Congresso
Nacional. Isso tudo num ano de eleições e Copa do Mundo. "Se o Plano Nacional de Educação
for enviado ainda neste ano ao Congresso Nacional, há grande chance de ser aprovado. Se
ficar para a próxima legislatura, aí vai depender das urnas", avalia o pesquisador da Unicamp
Dermeval Saviani, um dos principais defensores do Sistema Nacional Articulado de Educação,
um dos motes da Conferência. 
 
Apesar de ter lotado o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, com mais de
quatro mil pessoas deslocadas dos rincões do país defendendo interesses diversos, num jogo 
político difícil de ver em Brasília fora do eixo governamental, o resultado final da Conferência
provocou algum desconforto, inclusive entre os participantes. Mozart Neves Ramos,
presidente-executivo do Movimento Todos Pela Educação, organização que teve várias de suas 
demandas contempladas, avalia que a Conferência foi positiva, mas relativizada por algumas
questões: o processo de constituição de delegados e a avaliação de que muitas das decisões
tiveram um caráter acentuadamente corporativista. 
 
"Entre os pontos negativos, não concordo com a regulamentação do setor privado, pois o setor
público depende muito do setor privado e não tem fôlego para assumir as suas funções. O
setor público tem de supervisionar a qualidade e atuar quando ela não está sendo exercida. 
Também discordo das restrições ao ensino a distância. Quando não existe o profissional
específico da área, é melhor usar as tecnologias do que remendar", disse Mozart à revista
Educação, ressaltando que essas questões não tiram a legitimidade da Conferência. 
 
Ocaráter da leitura sob a ótica da educação pública ficou claro em alguns Colóquios realizados
durante a Conferência (entenda o processo de deliberação ao lado). Durante a discussão sobre
o "Setor Privado e Educação: Participação, Regulação e Papel Social", a professora de
educação da PUC-SP Madalena Guasco Peixoto causou polêmica ao defender que a educação
seja considerada um bem público e uma concessão do Estado e dividiu a plateia, que teve de

 

Participantes da Conferência: mais de dois mil delegados 
inscritos, sendo 25% da educação superior 



acompanhar as discussões de pé, por falta de estrutura para acomodar todos os interessados
no tema. Também coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores de
Estabelecimentos de Ensino (Contee), Madalena defendeu ainda eleições diretas e paritárias
para os diretores das instituições de ensino superior privadas. "Não se ensina cidadania sem a
prática democrática", justificou. 
 
Aluna da Universidade Católica de Salvador e diretora de Escolas Particulares da União
Nacional dos Estudantes (UNE), entidade amplamente representada na Conferência, Joanna 
Parolli informou que a Une está criando comissões para acompanhar os resultados do ProUni e
defendeu que o Sistema Nacional Articulado de Educação abarque o setor privado. "Também
defendemos a abertura das contas das instituições e o prazo de 120 dias de debates antes do 
aumento de mensalidades", disse. 
 
Na palestra de abertura da Conferência, na qual explicou a necessidade do Sistema Nacional
sob o argumento de que "as diferenças viram desigualdades no sistema da autonomia
municipal", Saviani defendeu ainda um Fundo de Manutenção do Ensino Superior nos moldes
do Fundeb. "Os recursos da educação deveriam se vincular ao PIB [Produto Interno Bruto] e
dobrar imediatamente no ensino superior, que hoje não tem parte garantida e não chega a 1%
no ensino superior", argumentou em entrevista à revista Ensino Superior, explicando que o
valor destinado à educação superior ainda teria de ser analisado.  
 
A deliberação quanto à formação educacional de nível superior pela iniciativa privada ser
concebida como concessão pública controlada por uma agência reguladora provocou reações
do setor privado. O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado de São Paulo (Semesp) divulgou nota na qual se posiciona a favor da
agência, desde que "seja totalmente independente, como os organismos desse tipo que atuam
em países da América do Norte, da Europa e mesmo da América Latina, evitando que fiquem à
mercê dos interesses políticos e ideológicos a cada governo". 
 
O Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Privado se reuniu no final de abril
em Florianópolis para traçar propostas para o Plano Nacional da Educação. Agora, é esperar
para ver para onde a balança penderá. (Com informações de Rubem Barros, editor da Revista
Educação.) 
 

 
Entenda o processo da Conae 

A Conferência Nacional de Educação congregou 
2.422 delegados, sendo 621 referentes ao ensino 
superior, dos quais 344 eram estudantes. Também 
estiveram presentes observadores, que não tinham 
poder de voto nas Plenárias.  
 
A Conae foi precedida de Conferências Municipais, 
realizadas no primeiro semestre de 2009, e de 
Conferências Estaduais e do Distrito Federal, que 
ocorreram no segundo semestre.  
 
As contribuições e propostas ao Documento-
Referência, que norteou as discussões da Conae, 
foram aprovadas nas Conferências Municipais e/ou 
Intermunicipais de Educação. Para a elaboração do 
Documento-Base, as Comissões Organizadoras das 
Conferências Estaduais e Distrital de Educação 
consolidaram relatórios com as emendas ao 
Documento-Referência. Do Documento-Base 
constaram três tipos de emendas: aditivas; 
substitutivas e supressivas (parciais ou totais). 
 
Na Conferência, após dois dias de Colóquios 



divididos em seis eixos, os delegados se reuniram 
em três dias de Plenárias paralelas para chegar às 
recomendaçõs finais do documento, que deve ser 
disponibilizado em maio. 

 
As principais decisões 

Em seus seis eixos temáticos, a Conferência colocou 
em votação emendas sobre grande parte dos 287 
artigos do texto-base, com questões que versaram 
do financiamento à educação à garantia das 
relações étnico-raciais. A seguir, um resumo de 
algumas das questões que mereceram mais atenção 
dos participantes da Conae. 
  
Investir 10% do PIB em educação até 2014 
Quando o atual PNE foi elaborado, em 1999, já 
continha metas de investimento prevendo a 
aplicação de 7% do PIB em educação no decênio 
2001-2010. O artigo foi aprovado pelo Congresso 
Nacional, mas vetado por FHC. Na Conae, os 
movimentos sociais e entidades da área voltaram à 
antiga reivindicação. A proposta aprovada neste ano 
prevê 7% até 2011 e 10% a partir de 2014. Os 
dados mais recentes do MEC, referentes a 2008, 
apontam que o investimento público em educação 
está em 4,7% do PIB. O ministro Haddad já 
defendeu que o ideal seria que o país atingisse o 
patamar de 6%, média de investimento dos países 
desenvolvidos. Resta saber o que acham as forças 
que dão sustentação ao governo no Congresso e o 
que pensa a área econômica. 
 
Financiamento: aumento da participação de 
estados, municípios e União 
 
Uma das novas fontes de recursos para ampliar os 
investimentos em educação seria o aumento dos 
percentuais repassados por municípios, estados e 
União. Atualmente, os dois primeiros investem 25% 
dos impostos e a União 18%. Proposta aprovada na 
Conae advoga a participação do governo federal em 
25% e de estados e municípios em 30%. Além 
disso, os delegados determinaram que seja incluído 
na conta tudo que foi arrecadado, somando 
contribuições e impostos. Uma das principais 
reclamações dos dirigentes municipais de educação 
durante a Conae foi de que eles são responsáveis 
pela maior parte dos investimentos - apesar de a 
União ser o ente que mais arrecada.  
 
Lei de responsabilidade educacional 
 
Os delegados aprovaram proposta para que seja 
criada uma Lei de Responsabilidade Educacional, 
seguindo os moldes da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Governos das três esferas que não 
investirem corretamente os recursos na área 
poderiam ser punidos. O mesmo valeria para 



aqueles que não atingissem metas de acesso e 
qualidade. Em contraponto, secretarias poderiam 
receber auxílio e capacitação técnica para gerir 
melhor o orçamento. Projetos de lei semelhantes já 
tramitam no Congresso Nacional e poderiam ser 
adaptados a partir das deliberações da conferência. 
Quem participou da Conae crê que a aprovação da 
lei não será fácil, pois pode ser vista como uma 
ameaça aos gestores e à autonomia dos entes 
federados. 
 
Implantação do Custo Aluno-Qualidade 
 
Uma das propostas aprovadas por ampla maioria no 
eixo que debateu o financiamento foi a implantação 
do Custo Aluno Qualidade (CAQ). A intenção do 
mecanismo, idealizado pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, é estabelecer um valor 
mínimo a ser investido por aluno em cada etapa e 
modalidade de ensino. Essa conta leva em conta 
insumos como a capacitação dos professores, a 
infraestrutura da escola e outras variáveis. De 
acordo com a Campanha, a implantação do CAQ é 
simples e pode ser feita alterando artigos da lei do 
Fundeb. No prazo de 3 anos seria possível implantar 
o CAQ. Para isso, seria necessário aumentar os 
investimentos em 1% do PIB. O mecanismo tem o 
aval do Conselho Nacional de Educação.  
 
Fim dos convênios público-privados 
 
A proposta que saiu da Conae estabelece que as 
matrículas em creches e escolas de educação 
especial conveniadas sejam congeladas em 2014 e 
os convênios extintos até 2018, de modo a 
obedecer o princípio do artigo 213 da Constituição 
(de que os recursos públicos devem ser destinados 
a instituições públicas). O ProUni ficou fora da 
decisão, pois a ampliação do ensino superior foi 
considerada emergencial. Ao mesmo tempo, os 
municípios deverão ampliar a oferta de vagas para 
crianças de 0 a 3 em 50% até 2012 e atender à 
toda demanda até 2016. Se não houver recursos 
necessários para que os municípios construam 
novos equipamentos, a equação não vai fechar - 
hoje não há infraestrutura adequada para atender 
toda a demanda.  
 
Cotas com recorte racial 
 
Proposta aprovada com folga. Os delegados da 
Conae decidiram que 50% das vagas de instituições 
públicas de ensino superior devem ser reservadas 
para alunos que concluíram o ensino médio em 
escola pública. Elas deverão ser distribuídas 
respeitando-se a proporção de negros e indígenas 
da população de cada estado. O texto é bastante 
semelhante ao do projeto de lei sobre as cotas que 
tramita no Congresso Nacional e está há mais de 



um ano parado no Senado. Além do legislativo, o 
STF também está debruçado sobre o tema e deve 
julgar em breve uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) impetrada pelo partido 
Democratas (DEM) contra o sistema de cotas da 
Universidade de Brasília (UnB). Reitores das 
universidades federais dizem que a ideia fere a 
autonomia da universitária.  
 
Eleição para diretores das escolas públicas 
Proposta bancada pela CNTE, sem que houvesse 
grande adesão em estados e municípios. Na Conae, 
a emenda acabou aprovada logo na primeira rodada 
de debates. O sistema já é adotado por algumas 
redes de ensino, como no Distrito Federal. Decidir 
sobre a forma de escolha dos diretores é uma 
atribuição do Conselho Estadual de Educação - uma 
lei de alcance nacional poderia ser contestada por 
ferir a autonomia dos entes federados. Cada um 
deles deverá agora fazer a sua discussão. 
 
Formação inicial de professores só presencial 
Segundo o que foi aprovado pela Conferência 
Nacional de Educação Básica (Coneb), em 2008, a 
formação inicial de professores deveria ser feita 
preferencialmente em cursos presenciais. A Conae 
alterou apenas uma palavra dessa determinação - e 
foram mais de 40 minutos para atingir um 
consenso. Pela decisão dos delegados, a formação 
será presencial e somente em casos excepcionais 
será feita a distância, como onde não há acesso a 
graduações em cursos presenciais, como em 
municípios do Amazonas. Estudantes e 
representantes do ensino superior a distância que 
estavam na conferência se sentiram discriminados e 
não gostaram dessa alteração.  
 
Autonomia para administrar os recursos da 
educação 
 
Os secretários presentes na Conae comemoraram a 
proposta que determina que os recursos da área 
deverão ser administrados pelos gestores da 
educação, e não pelas secretarias de Finanças dos 
municípios. Parece óbvio, mas em muitos 
municípios a secretaria de educação não possui 
conta própria e nenhum controle sobre seu 
orçamento. Os secretários não acreditam que essa 
será uma ação espontânea das prefeituras, já que a 
autonomia de gestão orçamentária está prevista na 
LDB e não era cumprida. Será necessário uma 
legislação mais dura para uma mudança efetiva - 
por exemplo condicionando os repasses federais à 
adequação. (Amanda Cieglinski) 

 
Fonte: Ensino Superior, maio 2010. Disponível em: 
<http://revistaensinosuperior.uol.com.br>. Acesso em: 10 jun. 2010. 


