Conae propõe a criação de um sistema nacional para a
Educação
A Conferência Nacional de Educação (Conae) segue até quinta-feira, dia 1º
Universidade pública gratuita e de qualidade, educação sem homofobia, 50% dos fundos do pré-sal para
educação, implantação efetiva do piso salarial pelos estados. As faixas com solicitações forraram o
auditório principal do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Vindos de todo o país, 2 mil
delegados trouxeram sugestões e conceitos para a primeira Conferência Nacional de Educação (Conae).
A Conae é uma consulta pública. Os delegados representam seus estados e municípios. No final do
evento, na próxima quinta-feira, 1º de abril, será formulado um documento que subsidiará as políticas
públicas de educação no país.
O painel de abertura do evento
Construindo o sistema Articulado de Educação: o plano nacional de educação, diretrizes e estratégias de
ação – trouxe uma questão central. A exemplo do que acontece na saúde, com o Sistema Único de
Saúde (SUS), a sugestão é criar também um sistema nacional para a educação. Um dos debatedores do
tema, Demerval Saviane, defendeu que o financiamento não dependa da adesão aos programas.
“Teríamos mais autonomia se a liberação de recursos não dependesse da adesão”, argumentou.
Para a conselheira Regina Vinhaes, da Universidade de Brasília (UnB), o sistema nacional articulado de
educação deve levar em consideração dívidas históricas da sociedade. “Fomos colônia, escravocratas e
ainda hoje somos dependentes”, afirmou. Já o deputado Carlos Abicalil (PT-MT) acredita na mobilização
da sociedade para uma educação melhor. “Lembremos de Paulo Freire e de sua frase célebre: vamos
encher o Brasil de marchas”, pontuou.
As muitas vozes e sugestões marcaram este primeiro painel. A conferência segue até quinta-feira, dia 1º.
Serão 52 colóquios e mesas-redondas. Os debates são transmitidos ao vivo pela TV MEC, a partir das
8h30.
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