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O Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), encaminhado
pelo Executivo no final do
governo de Luiz Inácio Lula
da Silva, arrasta-se no Con-
gresso Nacional há dois
anos e meio, deixando um
vácuo nos objetivos, metas
e diretrizes das políticas
educacionais do País. Na
Câmara dos Deputados, o
PNE tramitou durante um
ano e meio e recebeu mais
de 2,9 mil emendas. Caso as
mudanças do relator do pla-
no, José Pimentel, sejam
aprovadas no Senado, a ma-
téria retornará à Câmara,
que precisará analisar as
alterações feitas.

Enem 2013. Inscrições come-
çam hoje e vão até o dia 27
Saiba como se inscrever no exame.
A prova será em 26 e 27 de outubro
Escola da Família. 7 mil bolsas
para universitários paulistas
Alunos interessados em atuar como
educadores em escolas públicas
estaduais nos fins de semana têm
até hoje para fazer a inscrição

Inovação. Ministérios da Ciên-
cia e da Educação e CNI criam
associação de pesquisa
A Associação Brasileira de Pesquisa
e Inovação Industrial (Embrapii)
terá R$ 1 bilhão para investimentos
Compartilhe. O Estadão.edu
está nas redes sociais
No Twitter: @EstadaoEdu. Ou pelo
facebook.com/estadao.edu

Entregue na quinta-feira, o pa-
recer de José Pimentel também
sugere outras alterações em re-
lação ao texto que foi aprovado
na Câmara dos Deputados.

O senador reduziu, progressi-
vamente, a idade máxima para
que todas as crianças brasilei-
ras sejam alfabetizadas.

O texto aprovado pela Câma-
ra estabelecia como prazo o fim
do 3.º ano do ensino fundamen-
tal, quando os alunos têm, em
média, entre 8 e 9 anos.

Agora, o parecer fala em “alfa-
betizar todas as crianças, no má-
ximo, até os 8 anos de idade, du-
rante os primeiros cinco anos
de vigência do plano; no máxi-
mo até os 7 anos de idade, do
sexto ao nono ano de vigência
do plano; e até o final dos 6 anos
de idade, a partir do décimo ano
de vigência do plano”.

Pimentel também modificou
a meta 4, que trata da universali-
zação da educação inclusiva. Di-
ferentemente do texto aprova-
do na Câmara, o senador afirma

que há sim necessidade de lau-
do para justificar a opção pelo
atendimento especializado, fo-
ra da rede regular, para determi-
nado aluno com deficiência.

Outra mudança foi a incorpo-
ração ao texto da destinação ex-
clusiva de royalties do petróleo
para a área de educação. Proje-
to de Lei 5.500, enviado pela pre-
sidente Dilma Rousseff no dia 2
ao Congresso, fazia vinculação
semelhante. A proposta de Pi-
mentel, no entanto, vai além.

“A única ressalva de mérito

que fazemos ao PL 5.500 diz res-
peito à formulação que exclui
dos recursos vinculados à edu-
cação aqueles gerados por extra-
ção (de petróleo) que não seja em
mar”, diz o parecer. “Modifica-
mos o projeto de modo a desti-
nar à educação, igualmente, ro-
yalties e participações especiais
decorrentes de novos contra-
tos de concessão e partilha de
produção, independentemente
do local onde ocorra a extração
de petróleo, gás natural e ou-
tros hidrocarbonetos fluidos.”

Metrópole

Parecer reduz progressivamente
idade máxima para alfabetização

CRECHES

Geraldo Alckmin, GOVERNADOR, SOBRE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

● Procurado pela reportagem, o
Ministério da Educação defendeu
o parecer de José Pimentel, argu-
mentando que o novo texto permi-
te que sejam considerados pro-
gramas “vitais, que promovem a
inclusão”, como o Ciência sem
Fronteiras, o ProUni, o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec) e
o Fundo de Financiamento Estu-
dantil(Fies). Em nota, o MEC afir-
mou que o PNE é considerado
prioritário para o governo. / R.M.M.

BETO BARATA/ESTADÃO – 26/6/2012

WILTON JUNIOR/ESTADÃO–15/3/2012

Falta de vagas. A capital tem
111.321 crianças na fila por
uma vaga em creche municipal,
a maioria nas zonas sul e leste.

PARA ENTENDER
Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

Após lutar contra a meta de
10% do Produto Interno Bru-
to (PIB) para educação, o go-
verno federal optou por uma
manobra contábil para ma-
quiar a conta. O novo parecer
do relator do Plano Nacional
de Educação (PNE), José Pi-
mentel (PT-CE), altera a reda-
ção aprovada na Câmara dos
Deputados, que previa 10%
de investimento federal em
educação pública. Agora, o
texto cita “investimento pú-
blico em educação”.

A mudança, com a supressão
do adjetivo “pública”, fará com
que sejam incluídas na conta,
por exemplo, a renúncia fiscal
com o Programa Universidade
para Todos (ProUni), que con-
cede bolsas em instituições par-
ticulares de ensino superior, e
os investimentos do Ciência
sem Fronteiras (CsF), que en-
via estudantes brasileiros a fa-

culdades fora do País.
O PNE estabelece 10 diretri-

zes e 20 metas para serem cum-
pridas dentro de dez anos. A lei-
tura do parecer de Pimentel de-
ve ocorrer amanhã, na Comis-
são de Assuntos Econômicos
(CAE) do Senado, mas a mudan-
ça nos termos e suas implica-
ções já são contestadas por enti-
dades ligadas à educação.

“Da forma como está, o pare-
cer fragiliza a concepção de que
a educação pública é o caminho
para o desenvolvimento do
País”, criticou o presidente da
União Nacional dos Estudantes
(UNE), Daniel Iliescu.

Outra mudança que consta
no parecer é a eliminação da
chamada meta intermediária.
O texto que saiu da Câmara esta-
belecia que se devia chegar a um
patamar de 7% do PIB no quin-
to ano de vigência do PNE e a
10% ao final do decênio. O pare-
cer de Pimentel, porém, elimi-
na a meta intermediária, livran-
do a presidente Dilma Rousseff

de cobranças, caso seja reeleita.
O coordenador-geral da

Campanha Nacional pelo Direi-
to à Educação, Daniel Cara, cri-
tica a medida. “A meta interme-
diária era um objetivo para o
governo Dilma Rousseff, e a
sua eliminação a isentou da res-
ponsabilidade”, afirmou o coor-
denador-geral.

“A gente considera o ProUni
e o Pronatec (programas de bol-
sas para os ensinos técnico, profis-
sionalizante e superior) políticas
transitórias. Dinheiro público
deve ser investido em educa-
ção pública”, disse Cara.

O Estado não conseguiu en-
trar em contato com Pimentel
na sexta-feira, mas, em outras
ocasiões, ele havia dito que o
texto da Câmara sobre o PNE
“inviabilizava o ProUni e o Ciên-
cia sem Fronteiras”.

Se em 2011 o investimento pú-
blico em educação já conside-
rasse como despesa em educa-
ção as bolsas do CsF e o dinhei-
ro do Fundo de Financiamento

Estudantil (Fies), o porcentual
investido – que foi de 5,3% – pas-
saria para 6,1%.

Tentativa anterior. Em 2012, o
deputado Ângelo Vanhoni (PT-
PR) tentou manobra contábil
semelhante quando relatava o
PNE na Câmara, mas a pressão
de entidades e sindicatos o fez

recuar. Nos bastidores, o Palá-
cio do Planalto atuou contra os
10% do PIB – o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, chegou
a dizer que o PNE ia “quebrar” o
Estado brasileiro. Depois, o go-
verno mudou de estratégia e op-
tou por aderir à campanha, res-
saltando que é preciso garantir
fonte de financiamento.

EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO–4/11/2012

“Não queremos o Big Brother
da TV nem o autoritário do
romance de George Orwell,
mas tranquilidade para ensinar.”

Manobra maquia gastos com educação
Parecer do relator do Plano Nacional de Educação (PNE) no Senado, José Pimentel (PT-CE), altera texto aprovado na Câmara e
permite a inclusão de gastos com programas como Ciência sem Fronteiras para que governo atinja investimento de 10% do PIB na área

PARALISAÇÃO

Volta às aulas. Após pararem
por 3 semanas, professores da
rede estadual encerraram a
greve na sexta-feira.

Senador protege
programas, diz MEC

Debate já dura
2 anos e meio

INFORME PUBLICITÁRIO

Os números do Censo Escolar 2011 são preocupantes: faltam 250 mil professores nas redes
públicas de educação nos níveis fundamental e médio. Por outro lado, o ensino superior
privado passa por um momento de alta concentração nas mãos de poucos grupos de capital
internacional, o que tem levado a demissões de professores e fechamento de cursos de
Licenciaturas em detrimento da qualidade. Como resolver esse problema? Investindo na
formação de docentes. Na condição de instituição 100% brasileira, a UNIESP tem
cumprido seu papel e assumiu meia centena de faculdades e centros universitários no
período de um ano. Todas essas instituições tinham uma situação em comum: enfrentavam
graves dificuldades financeiras, com atrasos de salários, falta de recolhimento de impostos
e dívidas vencidas junto aos bancos e fornecedores. Portanto, estavam condenadas ao
fechamento. Nem é preciso imaginar as consequências sociais da falência de uma
faculdade, muitas vezes a única da cidade. Nesse momento, entra em cena a UNIESP para
garantir a sobrevivência dessas instituições, ampliar as oportunidades de trabalho, criar
novos cursos de Licenciatura e recuperar impostos. Somente em tributos federais, o
passivo alcançava R$ 164 milhões.
Renegociadas as dívidas, já foram pagos
mais de R$ 20 milhões em impostos junto a
Receita Federal do Brasil e à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Por conta das
aquisições e da abertura de novos cursos
com foco na formação de docentes, a
UNIESP teve um crescimento de 301% em
seu quadro de pessoal no período de
fevereiro de 2011 a abril desse ano,
passando de 2.570 para 7.736 funcionários
entre professores e administrativos. Além
disso, tem privilegiado o acesso do jovem de
baixa renda à faculdade por meio de uma
parceria com as exitosas políticas públicas
do Governo Federal como o Prouni -
Programa Universidade Para Todos e o
FIES - Fundo de Financiamento Estudantil.
"Não admitimos que uma faculdade feche
porque isto significa que alguma coisa está
errada. Fechar uma faculdade é pedir para
abrir uma nova prisão para a juventude.
Por isso, nosso compromisso é com o
desenvolvimento do Brasil e a nossa missão
é levar educação para todos", afirma
Fernando Costa, presidente da UNIESP.

ENSINO SUPERIOR

UNIESP assume novas faculdades, amplia mercado
de trabalho para professores e recupera impostos

8 anos. Câmara havia dado
prazo maior para alfabetizar

MARCIO FERNANDES/ESTADÃO

Campanha. Aprovação do PNE na Câmara foi comemorada

Hoje na web
estadão.com.br

Senador sugere que
crianças tenham de
aprender a ler e escrever
até 6 anos, a partir do 10º
ano de vigência do plano

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




