SE - Educação como política pública em debate
Assunto foi o eixo principal de discussão na audiência pública sobre a Conferência Nacional de
Educação.
Marize Dias defende educação como política de Estado e não de governo. Profissionais de educação e
membros da sociedade civil marcaram presença na audiência pública sobre a Conferência Nacional de
Educação (Conae) que aconteceu na manhã de hoje, 10, na Sociedade Semear, em Aracaju. Em debate,
a educação como política pública e as perspectivas do Conae em Sergipe para melhorar a educação
básica, superior, profissional e tecnológica.
Educação como política pública
A primeira palestrante foi Marize Dias, pró-reitora do Instituto Federal de Sergipe (IFS), que argumentou
sobre a importância de classificar a educação como política pública. No discurso, críticas ao atual modelo.
“É preciso que a educação seja educadores e sociedade civil eram o público-alvo encarada como política
de Estado e não de governo. Mudam-se as ideologias dos governos e há uma descontinuidade nas
ações”, acredita.
Para a pró-reitora do IFS, o debate contribui de forma extremamente positiva aos objetivos do Conae.
“Levantaremos esse ponto para reflexão da sociedade civil organizada e educadores do estado, pois as
políticas em educação elas só se consolidam se houver um dialogo e participação efetiva da população”,
comenta Marize.
O Conae em Sergipe
Sobre o atual panorama do Conae no Estado, falou a Ivanize Gomes, coordenadora do Conae em
Sergipe coordenadora da conferência em Sergipe, Ivanize Gomes. “O que se pretende é avaliar o plano
nacional de educação, identificar as lacunas, perspectivas e alterações que se fazem necessárias. O
objetivo principal é elaborar um documento norteador de toda a política educacional brasileira”, revela.
Audiências públicas municipais sobre o Conae em Sergipe vêm ocorrendo desde maio deste ano em
nove microrregiões do estado. Elas são preparatórias para a conferência estadual, que por sua vez é uma
prévia da nacional que ocorrerá no inicio de 2010 em Brasília. Ao todo são três mil delegados em Sergipe
dos quais 400 irão ao evento na capital federal.
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