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A escolha do palhaço e deputado
Tiririca (PR-SP) para integrar a
Comissão de Educação da Câmara
dos Deputados (CEC) teve pelo
menos um efeito didático. Ao es-
colher um parlamentar que quase
perdeu o mandato por não saber
ler e escrever, os líderes partidá-
rios jogaram luz sobre um espaço
de poder considerado menor nas
negociações por postos estratégi-
cos na Câmara. Qual a função
dessa instância? Quem faz parte
dela? Quais são os interesses em
jogo? Além do humorista — que
foi indicado pelo PR para valori-
zar o passe de seu maior puxador
de votos —, outros 37 deputados
farão parte da Comissão.

Historicamente, ela é polariza-
da em dois grupos diametral-
mente opostos. De um lado, os
representantes dos sindicatos dos
professores, e do outro, os donos
de instituições de ensino. Pela
atual formação, o PT ficou com a
prerrogativa de indicar o presi-
dente. O partido, cujo perfil é
mais próximo dos trabalhadores,
seguiria com a maioria do grupo.
Exceto a polêmica em torno da
inusitada escolha de Tiririca — e
do ex-atacante Romário (PSB-
RJ), que é suplente — tudo cami-
nhava para um desfecho sem sur-
presas. Mas, deputados da oposi-
ção iniciaram uma manobra para
tirar da CEC sua joia da coroa: o
novo Plano Nacional de Educação
(PNE), documento apresentado
pelo governo que estabelece 20
metas para a área até 2020.

A ideia, apresentada pela lide-
rança do PSDB, é criar uma co-
missão paralela apenas para dis-
cutir o PNE. Um técnico da Câ-
mara explica que comissões ex-
traordinárias são usadas, em ge-
ral, para agilizar o rito processual
de uma lei considerada impor-
tante, caso do Plano Nacional de
Educação, que ainda terá de pas-
sar por outras duas comissões
além da CEC antes de chegar ao
plenário: a de Finanças e Tributa-
ção e de Constituição e Justiça. E o
cronograma já está atrasado.

O novo PNE deveria ter en-
trado em vigor este ano, para

substituir o plano anterior, que
estabeleceu as metas dos últi-
mos dez anos. Entre as discus-
sões em torno do tema, está, por
exemplo, a questão do piso sala-
rial para professores, que hoje é
estabelecido à margem do PNE,
mas que pode ser integrado a ele
(leia mais na página 6).

Os petistas, porém, enxergam
motivações menos nobres da ma-
nobra da oposição e temem per-
der espaço em um debate que tem
holofotes garantidos. Escolhida
para presidir a CEC, a deputada
Fátima Bezerra (PT-RN) tinha
agendado a posse dos titulares da
comissão quando foi informada
da estratégia do PSDB. Decidiu,
então, adiar a cerimônia e deixar
tecnicamente em aberto as vagas.
“Vamos analisá-la (a Comissão
Especial) com todo carinho e
atenção. A decisão de criá-la ou
não depende da CEC, mas da
mesa diretora da Casa. Caso ela
seja instalada, a preferência seria
dada aos integrantes da CEC por-
que não podemos perder de vista
que é a Comissão de Educação que
tem a responsabilidade de fazer o
debate”, diz Fátima.

Porém, nem todos consideram
a iniciativa do PSDB ruim. Paula
Louzano, consultora de educação
da Fundação Lemann, diz que os
partidos brasileiros não tem tra-
dição de apresentar projetos pró-
prios para a área. “Quando o Fun-
deb [Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação] foi apro-
vado, a oposição foi feita pelos
movimentos educacionais”, afir-
ma. “Nas discussões do Conae
[Conferência Nacional de Educa-
ção], a linha divergente do gover-
no foi puxada por sindicatos e pe-
los movimentos. Por isso, pensar
que os partidos de oposição que-
rem ter voz sobre os rumos da
educação brasileira é positivo”.

O problema é o tempo que isto
pode levar. “Não acho que quan-
to mais tempo se discute mais
democrático é o processo”, afir-
ma Paula. “E se formos na linha
do debate que tivemos sobre o
salário mínimo, a oposição só vai
emperrar ainda mais um projeto
que está atrasado.” ■ Com infor-
mações da Agência Brasil

Disputa política
pode atrasar novo
Plano de Educação
Tiririca e manobra da oposição para ficar com PNE garantem
holofotes para um tema considerado de menor prestígio

Por causa da
manobra do PSDB
e das negociações
em torno da nova
comissão, a eleição
da nova mesa
diretora da Comissão
de Educação da
Câmara foi adiada
para a próxima
quarta-feira

NA AGENDA DA EDUCAÇÃO

PNE
O governo federal encaminhou
para o congresso um plano
com 20 metas para a educação
no país. Elas devem ser
cumpridas no prazo de dez anos.
O plano anterior, que vigorou até
2010, contava com 295 metas,
consideradas ambiciosas
demais pelo Executivo. A maior
parte das metas da última
década nunca se concretizou.
O novo plano deve passar por três
comissões antes de ser votado.

CEC
A nova Comissão de Educação
e Cultura da Câmara (CEC) é
responsável por analisar e dar
os primeiros pareceres sobre
o PNE. A comissão é formada
por 32 deputados e 33 suplentes.
O PT conta com a maioria das
cadeiras — nove deputados.
O PMDB conta com cinco
titulares, seguido pelo PSDB
e DEM, ambos com três
deputados cada um. O PSB
tem com dois representantes.

Deputado Tiririca garante vaga
na CEC mesmo com suspeita de
que não soubesse ler ou escrever
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LEIA MAIS Discussão em torno da
adoção de piso salarial

único para os professores
visa equiparação dos salários
aos de outros profissionais
com mesmo nível de estudo.

Professores gaúchos
têm pior piso do país, de

R$ 862,80 para jornada
de 40 horas, sem perspectiva de
solução a curto prazo. Tocantins
é o que mais valoriza a categoria.

Nenhuma universidade
brasileira ficou entre as 100

melhores do mundo, pelo estudo
da consultoria inglesa THE. País
foi o único entre os emergentes
a não participar do ranking.

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Estreante na Câmara, a deputa-
da Maria Auxiliadora Seabra Re-
zende (DEM-TO), que foi secre-
tária estadual de Educação e
Cultura do Tocantins entre 2000
e 2009, é uma das defensoras da
comissão especial para agilizar
o novo Plano Nacional de Edu-
cação (PNE). Mais conhecida
como Professora Dorinha, ela
diz que é possível votar o plano
ainda este ano.

A nova comissão quer
substituir as funções da CEC?
O objetivo da comissão especial
não é ser paralela à CEC. A pro-
posta é democratizar a discus-
são. Como encarregada da área
de educação do meu partido, eu
analisei o PNE e nossa proposta
para agilizar é criar sub-relato-
rias por temas — hoje o plano da
deputada Fátima Bezerra é ter
apenas um relator, no caso o
deputado [Angelo] Vanhoni, do
PT. Por mim, cada etapa de en-
sino, infantil, fundamental,
médio e superior, deverá ter um
relator responsável por falar
com as entidades civis.

Isto vai atrasar ainda mais
a aprovação do PNE?
Temos de ter cuidado, porque o
primeiro PNE foi discutido por
três anos e não temos este tem-
po. Acredito que temos condi-
ções de fechar neste ano.

O PNE anterior foi considerado
uma lei que não pegou. O que
fazer para que isto não se repita?
A sociedade tem de entender que
precisamos de um plano que seja
um pacto entre os partidos e a
nação. Todos falam da educação
da Finlândia, mas os mesmos
projetos educacionais estão em
vigor há mais de 30 anos naquele
país. No Brasil, tivemos dez anos
de um plano nacional cujo docu-
mento que fora mandado para o
Congresso não tinha diagnósti-
co. Foram três anos de discussão,
entre os governos Fernando
Henrique Cardoso e Lula, para a
criação de um documento de ga-
veta. No final, não sabemos de
fato o que foi cumprido.

A alegação do governo é de que
as metas eram muito ambiciosas.
O plano tinha metas ambicio-
sas, como o item do financia-
mento da educação, que acabou
vetado pelo presidente Fernan-
do Henrique. O governo Lula
entrou com o compromisso de
anular o veto e nunca o fez. E o
resultado: o ex-ministro da
educação Tarso Genro criou
seus próprios projetos, Paulo
Renato teve seus projetos e Fer-
nando Haddad também. É um
eterno recomeço.

Uma das questões polêmicas
do PNE é novamente o aumento
de recursos para a educação. O
Brasil tem condições de investir
mais de 5% do PIB em educação?
A Conae validou um aumento
de 10% do PIB para a educação.
No documento mandado ao
Congresso, o governo colocou
7%. Temos de saber o motivo,
dar uma satisfação para a so-
ciedade. Ver se poderemos fa-
zer este aumento gradativo e
em quanto tempo. A comissão,
se for plural, terá esta função,
ouvir e debater as metas, pon-
derar com o que foi pedido pela
conferência, que uniu profes-
sores, estudantes, governo.

O fato de a CEC unir temas tão
amplos como educação e cultura
em um só pacote não atrapalha
o avanço dos projetos?
A separação dos temas em co-
missões independentes é uma
coisa a se pensar. ■

“O primeiro PNE
foi discutido por
três anos, e não
temos este tempo”
Proposta é ter um relator para cada etapa de
ensino — infantil, fundamental, médio e superior

ENTREVISTA PROFESSORA DORINHA Deputada federal

Emendas
Insatisfeitas com o formato atual
do novo plano de educação,
entidades ligadas ao ensino, como
a União Nacional dos Estudantes
(UNE), a Confederação Nacional
dos Trabalhadores de Educação
(CNTE) e a Campanha Nacional
pelo Direito à Educação,
estão encaminhando emendas
ao projeto, que devem ser
analisados pela CEC ou pela
comissão especial que será
montada para discutir o tema.

Justiça
No próximo dia 17 de março, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
deve julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade 4.167 (ADI)
que contesta alguns pontos
da Lei do Piso dos Professores.
Hoje, apesar de o governo
federal estipular um piso para
a categoria, vários estados não
cumprem a lei. Se a Ação for
definitivamente julgada em favor
dos professores, o valor mínimo
terá de ser pago em todo o país.

Pauta
A expectativa é que o ano comece
para os projetos de educação
em tramitação no Congresso
na próxima semana, quando
devem ser votadas as MPs
508/10, que abre crédito extra
de R$ 968 milhões ao Ministério
da Educação para reforço a
programas de apoio ao transporte
e à alimentação escolares.
O governo estima que o PNE
demore pelo menos um ano
para ser discutido e votado.

Ag. Câmara

Sexta-feira e fim de semana, 11, 12 e 13 de março, 2011

Para
deputada,
sem plano
estratégico,
educação
vive
eterno
recomeço

Ag. Câmara
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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