


está de portas abertas e tem recebido 
no ensino fundamental quase 100% 
dos que a procuram e aumentado a 
oferta da educação infantil. Mas isso 
não foi acompanhado pelos investi
mentos, então há um descompasso 
entre a procura e as condições para 
satisfazê-la", acredita. 

Metas 
Como um dos principais objetivos 

da Conae era discutir propostas que 
podem fazer parte do novo PNE, os 
participantes incluíram no documento 
final algumas metas de atendimento, 
especialmente para a educação infan
til e o ensino superior. As propostas 

aprovadas na conferência não têm 
força de lei, mas podem servir de 
orientação para políticas públicas ou 
de indicativo para criação de legisla
ções específicas. 

Com a aprovação no ano pas
sado da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 59, que estende 
a obrigatoriedade da oferta e da 
matrícula para crianças de 4 e 5 
anos na educação infantil e jovens 
de 15 a 17 anos no ensino médio, 
os movimentos sociais temem que 
diminuam os esforços para ampliar 
o atendimento de crianças de 0 a 
3 em creches. "O Brasil não pode 
correr o risco de deixar de priorizar 

o aumento de matrículas na etapa 
da creche em favor da expansão da 
pré-escola", diz o documento final. 
A recomendação da Conae é que haja 
um aumento das vagas nas creches 
em 50% até 2010 e que toda a de
manda seja universalizada até 2016. 
Os participantes esperam que a meta 
seja incluída no novo plano. 

Para o coordenador-executivo da 
Rede Primeira Infância, Vital Didonet, 
a PEC 59 é "o caminho do retrocesso" 
porque vai afetar a ampliação da oferta 
de vagas em creches. "Essa percepção 
é bastante clara. A obrigatoriedade 
acrescentou uma imposição maior 
para o município atender 100% das 
crianças de 4 e 5 anos. Ele vai ter de 
correr atrás para conseguir isso, não 
há como não dar prioridade absoluta 
para essa faixa etária. Como não obri
garam a oferta em creches, vai atender 
quando puder", avalia. 

Hoje, menos de 20% das crianças 
de 0 a 3 anos estão matriculadas em 
creches. Caso a meta determinada 
pela Conae seja incluída no PNE ou 
em outra legislação, os municípios já 
avisaram que só conseguirão cumpri-
la com a ajuda do governo federal. 

E há ainda outro fator complica
dor: os participantes da conferência 
também decidiram pelo fim das 
creches conveniadas. Nesse modelo, 
muito utilizado para garantir a oferta 
em alguns locais, estabelecimentos 
de ensino privados recebem recursos 
públicos para atender a população. A 
Conae determina que essas matrícu
las devem ser congeladas em 2014 e 
que a extinção dessa modalidade de 
parceria ocorra até 2018, tendo de ser 
obrigatoriamente assegurado o aten
dimento da demanda diretamente na 
rede pública. 

Crescer a oferta de vagas públicas 
e ao mesmo tempo extinguir a matrí
cula em creches conveniadas vai ser 



uma conta difícil de fechar, avalia 
Leocádia. "A mudança está corretís
sima, mas é preciso dar condições. 
O custo para construir e manter uma 
creche é muito alto", afirma. 

Público x privado 
O atual PNE tinha como meta 

incluir 30% da população de 18 a 
24 anos no ensino superior até 2010. 
Mas a taxa de atendimento ainda 
está entre 12% e 14%. O documento 
da Conae afirma que "a expansão 
ocorrida na última década não foi 
capaz de democratizar efetivamente 
esse nível de ensino" que continua 
"elitista e excludente". 

Os participantes definiram no
vas metas de acesso que esperam 
ver incluídas no novo PNE. Mas 
o documento não determina em 
quanto devem crescer as matrículas, 
mas de que forma: prioritariamente 
pelo ensino superior público. Hoje, 
as instituições particulares respon
dem por 74% das matrículas desta 
etapa. O documento final da Conae 
recomenda que essa proporção seja 
invertida até 2020 quando as univer
sidades públicas deverão responder 
por 60% das matrículas e o setor 
privado por 40%. 

Na avaliação do presidente da 
Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação 
(CNE), Paulo Speller, a proposta 
é boa, mas para ampliar o ensino 
superior público será necessário 
combinar "outros elementos" além 
do aumento de vagas em universida
des federais. Entre eles, resgatar "as 
boas experiências das universidades 
comunitárias" e ampliar a educação 
a distância. 

"As tecnologias da informação 
e da comunicação estão rompendo 
com a dicotomia entre educação a 
distância e a presencial. Temos de 
discutir essa incorporação que pode 

efetivamente contribuir para um 
acesso maior", defende. Mas Speller 
lembra que ainda há muito precon
ceito em relação a essa modalidade, 
inclusive no próprio documento da 
conferência, que fala em "incremen
tar a expansão da educação superior 
pública presencial". 

"Não é a modalidade que garante 
a qualidade. Você tem experiências 
de educação a distância maravilho
sas. Com a incorporação de tecnolo
gias dá para se discutir metas ousa
das para o PNE. Mas tem de rever 
um pouco esse conceito", afirma. 

Cotas 
Ainda no ensino superior, os 

participantes da Conae aprovaram 
proposta para instituir cotas no ensi
no superior para estudantes de escola 
pública, com recorte racial. Metade 
das vagas de instituições públicas de 
ensino superior deve ser reservada 
para alunos que concluíram o ensino 
médio em escola pública. Elas deve
rão ser distribuídas respeitando-se a 
proporção de negros e indígenas da 
população de cada estado. 

A briga para que essa proposta 
da Conae se torne realidade deve ser 
grande.0 texto é bastante semelhan
te 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 Democratas 
(DEM) contra o sistema de cotas 
da Universidade de Brasília (UnB). 
Apesar da pressão dos movimentos 
sociais, as próprias universidades 
federais são contra: os reitores di
zem que a ideia fere a autonomia 
universitária e defendem que cada 
uma delas deve definir quais ações 
afirmativas devem adotar. 

Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 13, n. 161, p. 62-64, set. 2010.




