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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jofran Frejat) - Declaro abertos os trabalhos
da reunião de audiência pública conjunta com a Comissão e Educação e Cultura em
que será debatido o tema “Esclarecimentos sobre o financiamento da União para o
atendimento das crianças de 0 a 5 anos”, requerida pelo Deputado Eduardo
Barbosa.
Foram convidadas para participar desta audiência pública as seguintes
autoridades: Ana Lígia Gomes, Secretária Nacional de Assistência Social do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Cleusa Rodrigues
Repulho, Diretora de Fortalecimento Institucional e Gestão Educacional da
Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação; e Vander Borges,
Coordenador-Geral de Operacionalização do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação — FUNDEB.
Convido S.Sas. a comporem a Mesa.
Como já anunciei, esta audiência pública conta com a participação da
Comissão de Educação e Cultura. Já esteve aqui o Presidente da Comissão,
Deputado João Matos.
Comunico aos membros desta Comissão que os convidados têm o prazo de
15 minutos para fazerem suas exposição, prorrogáveis a juízo desta Presidência,
não podendo ser aparteados.
Os Deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo
estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o
interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e tréplica pelo mesmo
prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes.
Dando início às exposições, passo a palavra ao Dr. Vander Borges,
Coordenador-Geral de Operacionalização do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação — FUNDEB.
Tem V.Sa. 15 minutos para fazer sua exposição.
O SR. VANDER BORGES - Bom dia, Sr. Presidente, Deputado Jofran Frejat,
Srs. Parlamentares presentes. Eu fui prejudicado pela memória, porque saí do
Ministério com a proposta de fazer uma exposição em PowerPoint, resumida,
evidentemente, porém esqueci o pen drive no computador. Pedi para passar por email, acho que já chegou, mas ainda não está à disposição para projetar. Vamos
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adiantando o assunto até que seja possível fazer a exposição, porque há alguns
números e gráficos para melhor ilustrar a abordagem que pretendemos aqui fazer.
Está prevista a participação de outra colega do Ministério que trabalha na
Secretaria de Educação Básica — deve estar chegando — para tratar de forma mais
específicas das políticas.
No que tange ao financiamento do segmento da educação infantil, cabe-me
trazer alguns dados relacionados ao FUNDEB de forma específica, visto que, em se
tratando de financiamento da educação básica, é o mais significativo instrumento de
repasse de financiamento das ações educacionais junto aos Estados e Municípios.
Nesse bojo encontra-se inserida a educação infantil, recém-incluída nesse
mecanismo que, até então, não era contemplada no antigo FUNDEF. A partir de
2007, portanto, passamos a contar com essa clientela também nos mecanismos de
distribuição dos recursos.
O FUNDEB, comparativamente ao FUNDEF, em grandes números, no ano de
2007, movimentou 47 bilhões de reais. Para o FUNDEF, no seu último ano, 2006, o
total de recursos foi de 36 bilhões de reais. Portanto, houve um significativo aumento
em face do propósito do próprio FUNDEB de incluir toda a educação básica,
trazendo para o mecanismo novas fontes de financiamento, além de elevação dos
percentuais de contribuição dos Estados e municípios para a formação do próprio
fundo. Daí a razão dessa elevação.
Mas o FUNDEB não se implantou de imediato em 2007. Em 2007, 2008 e
2009, nesses 3 primeiros anos, ele se encontra ainda em processo de implantação.
No corrente exercício de 2008, há perspectiva de que alcancemos 62 bilhões de
reais, sendo que a parte da União, a título de complementação ao fundo, que foi de
2 bilhões em 2007, em 2008 estamos repassando 3 bilhões e 200 milhões de reais.
No FUNDEF, no seu último ano, essa participação foi de apenas 300 milhões de
reais, evidenciando, assim, o significativo incremento na componente de recursos
federais do financiamento da educação básica via FUNDEB.
Pois bem, os alunos contemplados nesse mecanismo eram de 30 milhões e
200 mil, em 2006, no último ano do FUNDEF; em 2007, alcançou-se o patamar de
quase 36 milhões de alunos e, no corrente ano, estamos trabalhando no FUNDEB
com o universo de 40 milhões de alunos da educação básica.
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Repito: o FUNDEB não está plenamente implantado. Se estivéssemos com o
FUNDEB plenamente implantado no ano de 2008, estaríamos com 46 milhões de
alunos, dentro do mecanismo de distribuição automática dos recursos que se
processa por essa via.
A inserção ou a consideração desse alunado nesse mecanismo se dá
também de forma gradual. No primeiro ano do fundo consideramos, em relação à
educação infantil, um terço dos alunos; no segundo ano, dois terços; e a partir do
ano que vem faremos com todo o universo de alunos, no mecanismo de distribuição
de recursos. Isso é válido para a educação infantil, o ensino médio e a educação de
jovens e adultos, segmentos que passaram a compor também o novo FUNDEB.
Além do mecanismo de escala de implantação do fundo, é importante
destacar que a dinâmica operacional, que assegura o repasse dos recursos de
forma automática, prevê tratamento diferenciado do aluno da educação básica no
contexto do fundo. De maneira que são fixados fatores de ponderação, ano a ano,
para subsidiar a transferência de recursos, de tal sorte que cada aluno tem um valor
diferenciado no mecanismo de repasse.
Destaco aqui que os fatores de ponderação para 2008 estão publicados, mas
também já temos a definição dos fatores para o exercício de 2009. Aqui, o destaque
é uma mudança com relação à educação infantil, o que nos interessa de maneira
específica.
O fator de ponderação da pré-escola em tempo integral é de 1.15 em 2008 e
será de 1.20 em 2009. Ou seja, o diferencial de 15% no aluno da pré-escola em
tempo integral passará a ser de 20% no ano que vem. Na pré-escola de tempo
parcial, o fator era 0,9 e será, em 2009, de 1. Ou seja, o valor por aluno/ano da préescola parcial será igual, em 2009, ao valor do aluno/ano do ensino fundamental
urbano. São modificações que ocorrerão neste ano comparativamente ao próximo
exercício de 2009.
Pois bem, em 2008, a educação infantil, agora de forma mais específica,
reúne um total de 3 milhões e 400 mil alunos que estão sendo considerados no atual
FUNDEB. Esse alunado se distribui entre alunos da creche e educação infantil, que,
por sua vez, se desdobra em alunos de escolas públicas e alunos de escolas
conveniadas.
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No caso da educação infantil, de 3 milhões e 400 mil, 850 mil alunos são da
educação de creches, e quase 2,6 milhões são alunos da pré-escola. Verifica-se aí a
predominância do alunado da pré-escola no atendimento da educação infantil dentro
do FUNDEB. Em percentuais, 800 mil alunos em relação a 3 milhões, dá em torno
de 5.
Verifica-se também predominância pública nesse atendimento, entre escola
pública e conveniada. No caso da creche, a escola pública atende 86% do alunado
da educação infantil dentro do FUNDEB; no caso da pré-escola, a escola pública
atende 95% do alunado considerado. Evidencia-se aí predominância da escola
pública infantil dentro do FUNDEB, que é uma parcela reduzida.
Do ponto de vista dos recursos, se olharmos o Fundo...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jofran Frejat) - Chegou sua apresentação.
O SR. VANDER BORGES - Ela me ajudará bastante, porque falar de
números desta maneira é um tanto difícil para se assimilarem. Com gráficos...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. VANDER BORGES - Não, 86% da creche. Vou mostrar o gráfico, fica
melhor de o senhor assimilar. Na pré-escola é maior, 95%.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. VANDER BORGES - Isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jofran Frejat) - Como o senhor quer fazer?
O SR. VANDER BORGES - Sim, por favor, passe um pouco mais à frente. Ali
são os fatores de ponderação.
(Segue-se exibição de imagens.)
Este gráfico, na parte mais acima, evidencia os números sobre os quais estou
falando, justamente o alunado entre creche... No primeiro gráfico à direita visualizase que a escola pública tem percentual de 55 na educação integral e de 31 na
educação parcial. Juntando os 2, chega-se aos 86% de participação da escola
pública no segmento da creche. A conveniada, aquela fatia rosa na parte superior do
gráfico, junto com aquela outra à direita, menor, tem 14%.
O gráfico da esquerda é relativo à pré-escola. Vejam a grande fatia, em
vermelho: 88%, é escola pública em tempo parcial. Vale destacar que o tempo
parcial considerado para efeito da dinâmica do financiamento via FUNDEB é 7 horas
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de presença do aluno diariamente. A fatia azul representa 7%. Juntando as duas
chega-se a 88%, mais 7% de escola pública, 95% de atendimento da escola pública
no segmento da pré-escola, dentro do atual FUNDEB.
Lembro apenas que estes números são relacionados ao FUNDEB de 2008,
no qual estamos com dois terços do alunado. Só no ano que vem vamos estar com
o total do alunado sendo considerado dentro do FUNDEB.
Este gráfico é sobre educação infantil dentro do FUNDEB no seu todo, ou
seja, os recursos do Fundo que estão sendo trabalhados nesse exercício. A fatia
azul indica educação infantil pública, 7% do total da educação infantil considerada
dentro do Fundo; a fatia vermelha, menor, indica 1%, e é a educação infantil
conveniada. Então, pública e conveniada — uma, 7%, outra, 1% — as duas, 8% do
total da educação infantil dentro do FUNDEB, do ponto de vista de recursos.
Lembro que o FUNDEB total, como disse, é de 62 bilhões, em termos de
previsão para o corrente exercício de 2008. A educação infantil estaria absorvendo,
juntando pública e privada, as fatias azul e vermelha, 4,8 bilhões de reais dentro de
60 bilhões de reais.
Este gráfico se refere à educação infantil pública conveniada. Dos 8 bilhões
de reais, evidenciam-se 358 milhões de reais para a educação conveniada e 4,5
bilhões de reais para a educação pública, que é vista de outra forma.
Destaco que do total de 4,9 bilhões de recursos da educação infantil no
FUNDEB, 235 milhões são provenientes da complementação da União ao Fundo.
Como disse, neste ano de 2008, a União injetou 3 bilhões e 200 milhões de reais de
recursos federais no FUNDEB.
O gráfico seguinte é uma abordagem relacionada à receita do FUNDEB para
2008, seccionada por segmento da educação básica, ou seja, com quanto cada
segmento conta de recursos do FUNDEB. Do lado esquerdo, pode-se observar o
conjunto de segmentos da educação pública e, do lado direito, o conjunto de
segmentos da educação conveniada. A primeira coluna da esquerda se refere à
educação pública de creche em tempo integral, que corresponde a 780 milhões de
reais; a segunda coluna, um pouco menor, refere-se à educação pública de creche
parcial; a terceira coluna se refere à educação pública para escola integral e a
quarta coluna, que se diferencia das demais, é a predominância no atendimento

6

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Conjunta - Seguridade Social e Família / Educação e Cultura
Número: 1525/08
Data: 13/11/2008

como um todo da educação pública na pré-escola em tempo parcial. A sexta coluna
mostra o total da participação, evidenciando a predominância, como já havia
mencionado, da educação pública comparativamente à educação não-pública ou
conveniada, que se encontra atualmente no FUNDEB.
Vale destacar que a educação infantil, consideradas as conveniadas do
Fundo, tem diferenciado tratamento para creche e pré-escola de forma separada.
Para a pré-escola o atendimento se faz aos alunos captados no Censo de 2006, e
esse número de alunos fica congelado durante os 4 anos em que a pré-escola
estiver inserida no FUNDEB. Esse período seria de 2008 a 2011, na forma da
legislação vigente.
Em 2007, a educação conveniada não participou do FUNDEB porque a
inserção desse segmento no Fundo só ocorreu com a Lei nº 11.494, decorrente da
Medida Provisória nº 339, que entrou a vigor em meados daquele ano. Portanto,
esse segmento da educação conveniada participa do Fundo a partir do ano de 2008.
Ou seja, os 4 anos da educação pré-escolar passaram a ser, conseqüentemente, de
2008 a 2011.
Mostrarei o último gráfico, tendo em vista que meu tempo se esgotou, que
evidencia o percentual de participação da educação infantil conveniada relativa ao
total da educação infantil constante do FUNDEB.
Observem que a coluna destacada pela cor vermelha representa a média. Ou
seja,

aproximadamente

7%

da

educação

infantil

conveniada

está

sendo

contemplada, se a compararmos com a educação conveniada como um todo. Então,
93% se referem à educação pública.
Ali estão as UFs, os Estados, para que se visualizem essa participação de
7%, porém com variação de Estado para Estado. No gráfico eles figuram em ordem
decrescente: Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, e assim por diante,
que têm participação da educação conveniada mais significativa, o maior deles na
faixa de 14% e chegando no Pará com atendimento abaixo de 2%.
Esses são os números básicos da educação infantil pública e conveniada do
FUNDEB, para que os senhores possam perceber como está o financiamento por
essa via, repito, que é o mais importante mecanismo da atual educação básica.
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Devemos evidenciar, por fim, que não se resume a isso o atendimento à
educação infantil, porque nós temos um programa de financiamento específico,
dentro do FUDEB, chamado Pró-Infância, voltado para o financiamento da rede
física junto aos entes governamentais, os municípios, na perspectiva de permitir um
efetivo atendimento desse segmento dentro do Programa de Desenvolvimento da
Educação do Ministério da Educação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jofran Frejat) - Agradeço ao Dr. Vander
Borges pela sua exposição.
Concedo a palavra, também por 15 minutos, à Dra. Ana Lígia Gomes,
Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.
A SRA. ANA LÍGIA GOMES - Bom dia Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.
Cabe-me aqui falar um pouco sobre o significado do nosso trabalho hoje, no
processo de conclusão que se iniciou em 2005, na transição da chamada Rede
Histórica da LBA de Creches, que começa desde o Projeto Casulo para, de fato, se
conformar à legislação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma década
depois, que é considerar como educação infantil tanto creche e pré-escola. Nós
começamos esse trabalho criando, inclusive, um grupo interministerial com os
Ministérios da Educação e do Planejamento.
(Segue-se exibição de imagens.)
Eu tenho a intenção, primeiro, de mostrar um pouco os serviços da nossa
área de assistência social porque entendemos que, para além da educação infantil,
há que também a assistência social ter um serviço de apoio às famílias, às crianças
com vulnerabilidade, e a inserção dessas crianças, inclusive criando condições para
que elas estejam na educação infantil. Foi um longo trabalho que se conclui agora
em 2008, e o FUNDEB proporcionou efetivamente essa transição. A Lei Orgânica da
Assistência Social prioriza o atendimento às crianças também, vocês sabem disso,
por vulnerabilidade.
Depois temos a Política Nacional de Assistência Social. Transitoriamente,
continuamos a assumir as creches da Rede Histórica da LBA até que elas passem
para a Educação, mas isso mostra muito claramente que as nossas atenções são no
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território, nos Centros de Referência de Assistência Social e com serviços de apoio
às crianças e suas famílias.
A norma operacional da Assistência Social deixa claro e reconhece, como a
LDB, que as creches que herdamos da LBA são educação infantil. Essas creches,
que são muitas, vamos ver isso rapidamente, são da rede filantrópica sem fins
lucrativos e há de se fazer um processo o mais adequado e discutido possível de
transição. O Plano Decenal da Assistência Social estipula um prazo para a
conclusão dessa transição, que é 2008.
Agora eu mostro no próximo slide, apenas para que vocês tenham um
conhecimento rápido para não perder essa oportunidade, como funciona o Sistema
Único de Assistência Social. Temos classificado em duas proteções sociais a
proteção básica e a especial.
A proteção especial é mais complexa, de níveis mais especializados; atende a
situações de vulnerabilidade e de risco já postas, bem como a situações de extrema
violação de direito dos cidadãos. Ela cuida, principalmente, de abrigo, acolhimento,
de quem não tem condições de cuidar de si e perdeu o vínculo com a família e a
condição de convívio com ela, e também das medidas socioeducativas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Esse é outro quadro. Além das centrais de acolhimento, há toda a nossa rede
de abrigos, albergues e instituições de longa permanência. Temos também um
equipamento estatal central, que é o Centro de Referência Especializado de
Assistência Social.
A proteção básica, por outro lado, cuida de reforçar os vínculos familiares,
dando apoio à família na sua responsabilidade, assim como trata de projetos de
geração de renda. Há também serviços e benefícios. Esses são os benefícios de
transferência de renda, os socioeducativos e os assistenciais, serviços nos
domicílios.
É na proteção básica que estão localizados os serviços de apoio às crianças
de até 6 anos, o que entendemos ser uma ação da assistência social,
diferentemente da ação educacional, de cuja transição estamos tratando.
Ela considera fatores sobretudo de pobreza, violência, violação de direito.
Trata, ainda, de vulnerabilidades para além da pobreza, como a deficiência, a
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situação de rua, o trabalho infantil. Aqui podemos falar também de abuso e
exploração sexual e de outras vulnerabilidades a que as crianças estão o tempo
todo sujeitas.
Serviços complementares ao trabalho com a família são prestados a que tem
crianças de até 6 anos, exatamente para lhes dar apoio no cuidado com suas
crianças.
Esse é o objetivo, que se estrutura em 3 eixos: trabalhar em situações de
vulnerabilidade, fortalecer vínculos familiares e promover autonomia pessoal, familiar
e comunitária. A função da proteção básica é exatamente prevenir a ocorrência de
violações de direitos antes que as crianças sejam vítimas de maus-tratos, abusos e
todo tipo de violação de direito que nós conhecemos.
Ela se estrutura no território e tem como centralidade a família e a criança.
Quanto aos serviços e ações para crianças de até 6 anos, eles foram
organizados e reunidos nos Centros de Referência de Assistência Social, aqueles
equipamentos estatais de que eu tratava ainda há pouco — mostrei rapidamente —
e visam a garantir a integração e a articulação entre os 2 grandes equipamentos
públicos e estatais, que são o mais complexo e especializado e o básico, o CRAS e
o CREAS.
Sempre deve ser feito um trabalho de vigilância social no território, para
prevenir as situações de risco e de vulnerabilidade, o qual deve ser destinado à
criança pequena e sua família.
Deve-se priorizar os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, que
são 442 mil, nessa faixa etária — nesses casos, entretanto, faixa etária não é o
fundamental.
Como eu disse, esse trabalho deve ser continuado, deve fortalecer vínculo,
ter ação integrada, garantir a formação dos profissionais e se comprometer com o
impacto e avaliação.
Com relação a creches e pré-escolas, vou mostrar rapidamente os
fundamentos da transição.
Desde a Constituição Federal até o Estatuto da Criança e do Adolescente,
trata-se da prioridade de se assegurar o atendimento. Depois, a LDB diz o mesmo.
Portanto, estamos tratando da conclusão da transição mais de uma década depois
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do momento em que foi determinada. Agora, finalmente, há a Lei nº. 11.494, a Lei do
FUNDEB, já citada, que inclui no financiamento as entidades comunitárias
confessionais e filantrópicas, de que tratávamos.
Vejam nesse histórico que esse trabalho começou com a LBA, por meio do
Projeto Casulo. Depois veio a Creche Manutenção. Posteriormente, tornou-se
Serviço Continuado e foi criada uma modalidade, em 2002, de apoio e de serviço
socioeducativo a essas crianças junto a suas famílias.
Depois regulamos, com o SUAS, um piso básico, que chamamos de transição
exatamente por considerar a sua transferência para a educação infantil.
Citamos, então, o Plano Decenal, que marca um tempo para concluirmos
esse trabalho, e definimos o lugar da assistência social para as crianças de até 6
anos, ou seja, o que nos compete, o trabalho e as ações da assistência social para
crianças dessa idade, que não podem substituir de modo algum as ações da
Educação.
Buscamos regular tudo isso a partir do piso básico de transição. Aqui, é
importante dizer que atendemos também a idosos.
Essa portaria orienta o processo de transição. Foi quando eu disse que
criamos o grupo interministerial.
Vejam alguns dados disponíveis, relativos a 2006: 65% da rede financiada
com recursos da assistência social estava no Censo Escolar. Esse foi um trabalho
iniciado em 2005 e cujo primeiro passo era colocar a rede no Censo Escolar, mas
ainda havia a indefinição da própria votação do FUNDEB.
Os senhores estão vendo que há 892 mil crianças, e esse é o número de
instituições da rede cadastrada.
Da rede cadastrada, 80%, mesmo financiada pela assistência social, era de
instituições públicas, estatais. Vemos também que 73% das crianças estavam
freqüentando escola, quase a metade, em tempo integral. Apenas 35% das
instituições estavam no Censo, mas não conseguimos identificá-las.
Esse trabalho evidenciou que precisávamos de informações sobre essa rede
histórica, de mais de 50 anos. Foram colhidas, ao longo do tempo, informações mais
precisas sobre isso. Desde 2005, junto com a Educação, orientamos e mobilizamos
os municípios para que participem do Censo Escolar, de modo que, a partir daí,
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possamos fazer os pareamentos e a transição com cuidado e de modo mais
adequado.
Produzimos material de orientação. Criamos uma comissão de gestores na
Assistência Social, e o próprio Conselho Nacional de Assistência Social se envolveu
nesse trabalho conjunto com o MEC e o Ministério de Planejamento.
Assim, realizamos seminários, relatórios, resultados de como estava esse
processo e de quais eram as indicações para encaminhar ao processo de transição.
Daí em diante, todo o trabalho feito foi articulado com a Educação.
Apesar de pareado com o Censo, decidimos colocar no ar um questionário,
para termos toda a certeza do que cada um faz, a fim de que não haja nenhum
problema e nenhuma surpresa nos espere. Assim, esperamos poder orientar essa
transição da melhor maneira possível.
Enviamos esse questionário, e todas as entidades o estão respondendo, no
campo da assistência social. Temos conhecimento do que elas fazem. Muitos
municípios já fizeram toda a transição para a Educação e carrearam os recursos
para outras ações. Por exemplo, há municípios que criaram CRAS com esses
recursos.
Fomos conhecer a realidade para podermos regulá-la direito. Portanto, em
novembro, colocamos o questionário no ar para o pessoal respondê-lo. Em
dezembro, sistematizaremos as informações e passaremos a normatizar a forma
como será tratada, na Assistência Social, essa questão das crianças de até 6 anos,
as quais, com certeza, estarão ligadas ao Centro de Referência da Assistência
Social.
Há municípios em que o único financiamento do Governo Federal é nessa
área — com exceção do BPC e o Bolsa Família, que estão em todos os municípios.
Precisamos ter CRAS nessa área para que possa haver uma centralidade de
referência e de apoio ao trabalho de estruturação do sistema. É por isso que
estamos fazendo, com todo o cuidado, o reconhecimento de quem entrou e quem
não entrou no censo, bem como o que está fazendo.
Aí está o co-financiamento.
Esse slide não entrou na apresentação, mas, com relação à criança, nós
repassamos, por mês, 1.194.704 reais e atendemos a 521.876 crianças. É claro que
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nessa rede também há idosos. Para o idoso, o valor repassado mensalmente é bem
menor: 366.738 reais desse piso de 22 milhões. O maior percentual dos recursos é
destinado à área de crianças e adolescentes.
Eu tenho informações adicionais sobre financiamento, que sei ser uma
preocupação das Comissões que promovem esta audiência pública.
Quanto as valores do financiamento por Unidade da Federação, o maior
percentual de investimento nessa área que se chamou de creche e pré-escola é
destinado ao Nordeste, onde atendemos a cerca 400 mil crianças e famílias, com
valor mensal de 7,5 milhões e anual de 90 milhões. O Estado que recebe o maior
investimento é Minas Gerais, para o qual o Governo repassa um valor mensal de
referência que chega a 2,5 milhões.
Eu tenho todos os valores de financiamento desse piso, tanto com relação ao
que repassamos para o idoso como com relação ao que destinamos às crianças.
Nós estamos dispostos a enfrentar essa situação de transição e ter todas as
informações necessárias para que, a partir do ano que vem — e termos esse acerto
com o MEC —, não financiemos mais a educação infantil. Finalmente, será feita a
transição determinada pela LDB e ela será financiada pelo FUNDEB.
Resta-nos um trabalho importante na área de criança pequena, cujo
planejamento nós estamos fazendo e mostramos um pouco para os senhores.
Segundo ele, toda a área de educação infantil passará para a Educação. Muitos
municípios e Estados não deram a devida atenção a essa transição, mas o nosso
trabalho é para que, de fato, ela seja assumida como financiamento público e com a
cobertura a maior possível, plena e universal, a fim de que possamos realocar os
recursos que hoje destinamos a essa área, pois existem muitas necessidades a
suprir, principalmente porque havia esse financiamento para ações em municípios
nos quais a Assistência Social não está organizada e nem centros de referência
existem.
Eu estou à disposição para responder aos questionamentos e ouvir as
contribuições dos Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - Obrigado, Secretária
Ana Lígia.
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Passamos a palavra à Sra. Cleuza Rodrigues Repulho, Diretora de
Fortalecimento Institucional e Gestão Educacional da Secretaria de Educação
Básica, do Ministério da Educação.
S.Sa. dispõe de 15 minutos.
A SRA. CLEUZA RODRIGUES REPULHO - Em primeiro lugar, bom dia.
Peço desculpas pelo atraso. Eu estava dando uma aula para jornalistas na UnB.
Eu fui Secretária de Educação durante 7 anos na cidade de Santo André, São
Paulo, e Presidente da UNDIME. Agora estou com a responsabilidadede gerir os
sistemas.
O Vander falou da política de financiamento. Eu vou tratar, em linhas gerais,
das políticas públicas de formação e de melhoria da qualidade.
O Ministério da Educação tem procurado dar todo o suporte aos municípios
nessa fase de transição, pois, embora isso já devesse ter sido feito, sabemos que a
maioria deles ainda não conseguiu implementar essa transição, e os que a fizeram
ainda têm dúvidas em relação ao financiamento, à gestão de convênios etc. Nós
estamos trabalhando nisso.
Uma das ações fortes é a criação e organização de indicadores para a
educação infantil. Nós já temos os indicadores do ensino fundamental, os quais
definem o que uma creche de qualidade precisa ter para atender às crianças. Esse
trabalho de criação e organização já está na sua fase final, caminhando para o préteste junto a alguns municípios e a algumas redes, tanto conveniadas como
próprias. A partir daí, será feita a publicação dos indicadores e será dada uma
formação para os gestores.
Outro grande movimento é a formação, em nível médio, dos educadores ou
professores de educação infantil, que eram da Assistência Social e passarão para a
Educação. Esses educadores não tinham formação em nível médio para atuar na
área. Já estamos trabalhando via UAB, e, portanto, estamos conseguindo atender a
um número bem maior de profissionais, em parceria com os Estados — o MEC dá o
curso e quem certifica é o Estado, porque se trata de um curso de nível médio e, por
isso, os municípios não podem certificar.
No ano passado foi contratada a construção de 995 creches, por meio do
Programa Pró-Infância. Os municípios receberam o projeto arquitetônico adequado
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aos seus terrenos — antes, tiveram que nos enviar o tipo de terreno e a
dominialidade. Também fornecemos a eles o edital para licitação, para facilitar a sua
vida. Eles vão receber também os equipamentos para as creches. A idéia é que
consigamos ampliar essa rede, pois, para que o município consiga receber os
recursos do FUNDEB, ele precisa ter as crianças matriculadas.
Além disso, no Pró-Infância está sendo tratado o atendimento no conjunto, e
os gestores estão sendo formados. Para os municípios que ainda não têm rede de
educação infantil para administrar, o Ministério da Educação providenciou o que
chamamos de memorial da gestão. Todos os atuais gestores devem preencher o
memorial da gestão com as informações relativas a todas as modalidades —
educação infantil, fundamental e, quando for o caso, ensino médio —, para que o
próximo gestor possa dar continuidade ou, se assim entender, fazer as modificações
necessárias.
Todos esses municípios já têm também o Plano de Ação Articulada — PAR,
no qual nós levantamos a demanda de atendimento de creche, e, com base nele, o
município pode receber uma, duas ou três creches. Foi o caso já.
Outra política diz respeito a auxiliar os municípios na organização dos
convênios. A maioria deles está transferindo as creches da Assistência para a
Educação. Para que eles possam ser inseridos no Censo, deve haver um convênio
para a utilização dos recursos da Educação e, por isso, até em parceria com a
UNDIME, estão sendo disponibilizadas referências de convênios de creche para os
municípios.
Nesse sentido de política pública, hoje, no Ministério da Educação, mais
especificamente na SEB, estas são as principais ações do Ministério. Ainda estamos
trabalhando para que pelo menos mais mil creches possam ser construídas no
próximo ano.
Uma das maiores dificuldades que enfrentamos é a dominialidade do terreno,
que a maioria dos municípios não tem, e esse é fator imprescindível para começar o
processo de liberação de recursos.
No PAR, os municípios também podem colocar a necessidade de reforma ou
ampliação das creches e escolas de educação infantil. E, na medida em que as
plantas e outras exigências forem chegando, nós vamos liberando recursos.
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Em linhas muito gerais, é isso. Estou à disposição para apresentar os
detalhes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - Vou usar de 2
prerrogativas: estou presidindo a Mesa e sou autor do requerimento pela Comissão
de Seguridade — o Deputado Lobbe Neto, que acabou de chegar, é autor do
requerimento pela Comissão de Educação.
Farei a introdução dos debates e das perguntas e depois passarei a palavra
aos demais Deputados.
Em primeiro lugar, quero situar todos os nossos convidados acerca do
objetivo da audiência pública: conhecer, de fato, os passos dados a partir da
aprovação da Lei do FUNDEB, que contempla o financiamento da educação infantil
e, como foi aqui colocado, mostrar como as coisas estão de fato acontecendo para
fazer cumprir o que a legislação determina. Acho que isso foi demonstrado pela
Mesa de forma muito clara e competente.
O outro objetivo é atender à preocupação que nos transmitem as próprias
entidades comunitárias que historicamente trabalham com creches, porque, em
razão desse processo transitório, no entendimento dessas organizações e dessas
entidades, muitas delas não estariam ainda contempladas, no ano de 2009, com a
cobertura de um financiamento por parte da Educação.
Isso se dá por vários motivos. O primeiro deles é o fato de que a organização
dos municípios em relação à implantação de uma política de educação infantil é bem
diferenciada. A própria Secretária Ana Lígia expôs aqui que há municípios que têm
interesse e, às vezes, a iniciativa de serem propositivos no processo de organização
dessa rede, identificando serviços e, inclusive, subsidiando e assessorando para que
esse processo se dê.
O segundo motivo é o fato de que toda a lógica do Ministério da Educação —
que é correta — para a organização do sistema e o financiamento parte do Censo
Escolar. Ou seja, eu só posso identificar um serviço se essa organização
educacional tiver feito parte de um processo do Censo Escolar, que caracteriza
matrícula, tipo de serviço, faixa etária e, inclusive, a regularização daquele serviço
junto aos órgãos competentes do Estado. Geralmente, um sistema educacional tem
que ter uma autorização de funcionamento, e cada Estado tem uma legislação
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específica acerca disso. Com base nisso, podemos ter conhecimento, a partir do
Censo, de qual seria essa rede real e também do tamanho do alunato que aparece
na informação do Censo.
No entanto, o que percebemos — e o que nos chega — é que nem todas as
creches — isso ocorre principalmente com elas — conseguiram ter esse mecanismo
de informação através do Censo Escolar, também por vários motivos: falta de
informação, falta de acesso — hoje, temos todo o processo do censo informatizado
— e falta dos documentos exigidos, o que ocorre com várias dessas entidades. Um
dos documentos exigidos para credenciamento de entidades é o registro do CNAS,
órgão no qual estão represadas várias solicitações de entidades que não tiveram
analisados os seus processos. Isso é impeditivo, porque, quando se entra na página
do Censo, uma das primeiras coisas que a entidade tem que demonstrar é o seu
registro no Conselho. Só a partir dessa informação é que se abrem, inclusive, os
outros campos para preenchimento. Então, se ela não tem o registro, também não
informa outros dados.
Resultado: ao mesmo tempo em que é uma constatação, é também uma
pergunta. Segundo os dados que foram apresentados a nós, existe previsão, por
exemplo, uma troca de informações entre a assistência e a educação dessas
instituições que fazem esse atendimento? Esse alunado está sendo visto? Ele está
sendo identificado? Existe um número real? Por exemplo, Ana Lígia disse que 35%
das creches não foram identificadas. Qual o contigente dessas crianças? Qual é o
número absoluto dessas crianças? Qual é o significado disso para a interrupção de
algum tipo de atendimento que possa vir a ocorrer a partir de 2009?
Há outra questão importante, e quanto isso acho que Ana Lígia poderia
comentar um pouco mais, é que temos várias creches comunitárias que dão atenção
integral. Foi identificado por mim que algumas dessas creches já foram
contempladas com o envio dessas crianças, em um turno, para a creche pública;
mas, no outro turno, a criança volta à creche comunitária, inclusive em função das
necessidades da família. A mãe trabalha e tudo o mais. Em contraturno, a criança
estaria na creche comunitária não pelo fim educacional, mas pelo fim de assistência
à família, em função de preencher principalmente essa necessidade da mãe.
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Essas questões são muito delicadas, porque essas entidades vivem com
contribuição da comunidade e com esses recursos que eram oriundos da LBA. Não
existe outra forma de financiamento, com exceção de algumas cidades que têm
complementação de financiamento quando estabelecem convênio com essas
entidades para esse plano de atendimento.
O que queremos com esta audiência pública é identificar a não-ruptura. Foi
sinalizado claramente que, a partir de 2009, o financiamento da Educação será feito
pela Educação, mas temos esses casos de instituições que não foram identificadas
pelo censo, que não estariam num programa de financiamento. Existem creches que
fazem o atendimento contraturno por necessidade, sem cobertura de financiamento,
pelo menos a princípio. Apesar disso, na concepção da política de assistência social,
o município estaria em condições de prever esse tipo de financiamento. A prática,
contudo, não é bem assim. O Sistema Único de Assistência Social está sendo
organizado e, como na área da Assistência os recursos são poucos, quando um
município recebe um recurso e tem liberdade de aplicação, ele nem sempre vai
aplicar naquela rede histórica existente. Ele tem mil demandas, inclusive o
funcionamento interno dos próprios CRAS.
Não queremos criar uma situação de perda de atendimento de creche que já
era convencional, tradicional, já existia e com a qual a comunidade já tinha
identidade. Como isso está sendo pensado, para que não tenhamos rupturas em
relação a essas entidades?
Eu gostaria de obter informações também acerca dos números absolutos de
atendimento dessas entidades. Houve predominância da questão pública, mas o que
significa esse percentual, em número real de matrículas, nas creches de entidades
comunitárias?
Os Deputados já querem formular as perguntas e eles respondem em bloco,
ou não? (Pausa.)
Acho que todos poderiam comentar ou responder. Estejam à vontade para
começar.
O SR. DEPUTADO LOBBE NETO - Sr. Presidente, quero cumprimentar
V.Exa. e o Deputado Eduardo Barbosa pelo requerimento desta audiência pública,
que fazemos em conjunto.
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É muito importante esclarecer que, embora infelizmente nem todos tenham
comparecido — principalmente os mais interessados, os Prefeitos, que agora têm
uma responsabilidade muito grande, devido ao FUNDEB —, todos poderão ter
acesso às notas taquigráficas desta audiência, que trata de tema tão importante.
Quero só complementar o que o Deputado Eduardo Barbosa abordou quanto
a essa questão das entidades, principalmente das que cuidam de crianças em
atendimento especial. Indago como é a relação dos Ministérios quanto a isso. A
APAE e a Pestalozzi também dão atendimento naquela faixa etária. Eu gostaria de
saber como essas instituições se relacionam com os Ministérios.
Agradeço a todos.
O SR. VANDER BORGES - De forma mais específica, mais direta, falo com
relação ao universo que o Deputado apresenta aqui, sobre o número de alunos. É
claro que o universo que indiquei há pouco, 3 milhões e 400 mil alunos, é
relacionado à educação infantil como um todo, a pública e a conveniada, em creche
e pré-escola. Esses são os dois segmentos. E esse é um dado relacionado a dois
terços, contingente com o qual estou trabalhando no corrente exercício de 2008.
Se eu dividir esse número de 3,4 milhões por 3 e multiplicá-lo por 2, vou
chegar ao número de 5 milhões de alunos, como sendo o universo de 100% de
matrículas desse segmento de educação infantil pública e conveniada, em creche e
pré-escola.
Não sei se respondi à pergunta de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - A lógica desse dado eu
entendi, mas esses 5 milhões seriam para a universalização do atendimento da faixa
etária?
O SR. VANDER BORGES - Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - Seria daqueles
previstos...
O SR. VANDER BORGES - Esse é o dado de censo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - Indago se vocês têm
algum tipo de estimativa para esses que têm atendimento de creche hoje, em
entidades, mas que não aparecem no censo por esses motivos que apresentei.
Muitas não puderam informar, não tiveram condições de informar. mas o serviço
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existe, ele é real. Se é precário ou não, essa é uma outra questão. Os próprios
indicadores estão sendo construídos. Ele é real e não pode deixar de existir, mas às
vezes não aparece no processo de planejamento, o município não identificou ou,
pelo menos, não buscou essa instituição para o processo transitório. Vamos deixar o
problema acontecer? O problema terá que ocorrer para socorrermos depois? Como
se está prevendo isso?
A Ana Lígia falou a respeito do questionário que está sendo enviado. Esse é
um passo, um caminho.
Como está sendo o nível de informação para essas creches? Muitas delas
não têm acesso a site. As creches comunitárias que conheço não têm computador.
Isso ocorre em Belo Horizonte, por exemplo. Uma creche comunitária em favela de
Belo Horizonte não tem essa estrutura. Portanto, nem sei se a informação chegou a
ela. Às vezes, o gestor não vai até à instituição. Como vamos proceder? Às vezes,
ela recebe recurso oriundo da Assistência Social, que vai acabar a partir do ano que
vem, porque a lógica é financiamento pela Educação.
A SRA. ANA LÍGIA GOMES - Se V.Exa. me permite, esclareço que nós
realizamos, é verdade, com relação ao site... Quero dizer, Deputado, que temos
orientações conjuntas sobre a transição da rede de educação infantil financiada com
recurso da Assistência Social. Há documento de orientação, que está no site — é
verdade, nem todos têm computador —, e fizemos nesse período pelo menos 3
seminários com os Estados. Recentemente realizamos um seminário. Precisamos
muito dos Estados. Chegamos realmente a um trabalho de motivação, de
sensibilização, de compromisso, de responsabilidade, de parceria muito séria com
os Estados, ao se cuidar desse assunto. Muitas vezes, nem o Estado nem o
Município cuidaram dessa transição. É claro que fizemos o seminário no momento
em que havia o processo eleitoral, e os Estados se comprometeram a cuidar disso.
Nesse seminário, fizeram-se presentes a Educação e a Assistência social.
Estamos fazendo tudo juntas, até porque a Assistência Social não pode tomar
decisões independentes. O tempo inteiro estamos orientando e cuidando para que
as decisões em determinado município sejam do prefeito em parceria com as duas
políticas

públicas,

Assistência

Social

e

Educação,

para

que

não

haja

descontinuidade de cobertura e esse tipo de problema — deixando claro que isso
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precisa ser tratado no âmbito da política municipal, que não cabe à Assistência
Social tomar essa decisão isoladamente. Os Secretários de Educação e Assistência
Social precisam da coordenação do prefeito.
O que há é uma certa dificuldade nos municípios. O Deputado sabe um pouco
disso, por conhecer a realidade. E por isso nós pedimos muito a ajuda de
monitoramento dos Estados, para que eles conduzam esse processo conosco.
Estavam todos os Estados presentes nesse seminário. Precisamos da presença
deles e do compromisso.
Quero também dizer que, nos 35% que não entraram no censo, cerca de 20%
é educação, mas há ali assistência social também, só assistência social. Por isso,
esse questionário mais simples, que não pede o registro.
Por falar em registro, com a Medida Provisória nº 446, de 2008, entendemos
que o registro acabou. Por isso é preciso que se tenha calma e obter as
informações. A nossa preocupação com essa questão de conhecer a realidade é
grande...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - Acabou, mas não
participa do censo, porque o censo não mudou.
A SRA. ANA LÍGIA GOMES - Sim, porque o censo não mudou, pois a
medida saiu dia 7 de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - E há algo mais
problemático, Ana Lígia: a medida provisória das filantrópicas acabou com o registro
no CNAS — toda a legislação para financiamento da LDO exige o registro para a
busca de recursos públicos —, e não puseram nada no lugar. Esse é um problemão
da medida provisória, talvez um dos mais sérios, que não estão sendo discutidos,
porque a LDO exige o registro para a obtenção de financiamento público federal.
A SRA. ANA LÍGIA GOMES - Sim, mas não vem ao caso essa discussão
agora. Eu acho que o Parlamento pode colaborar, talvez colocando as inscrições
nos Conselhos. No fundo, o registro não passava de um instrumento burocrático —
confesso aos senhores, com toda a franqueza — sem sentido. Alguém um dia disse
que era preciso o registro, depois isso se vai repetindo em toda e qualquer
legislação. No fundo, em nome da simplificação do trabalho mesmo, do que se pede
às entidades, confesso que, com o conhecimento que eu tenho — e tenho algum a
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respeito dessa área — que se colocou todo mundo para fazer registro, para que
fizesse convênio. Todos precisavam haver registro. Depois, colocou-se que, para
outra coisa, era preciso haver registro. Percebe-se que o registro não tem muito
sentido. Em nome da simplificação, talvez fosse o caso de exigir outra informação a
respeito da entidade: sua inscrição no Conselho, que diz do seu funcionamento e
esse tipo de coisa, para que se tenha a clareza de que a entidade existe e tudo o
mais.
A legislação anterior exigia inscrição, registro, cadastro e certificado de
utilidade pública. Eu seu que não estamos tratando desse assunto, mas gostamos
dele um pouco.
Citei esse fato para falar, por exemplo, de uma novidade que censo não
identificou. Trata-se de uma novidade recente. De fato, hoje em dia não só não
acabou o registro como todas essas entidades que estavam represadas no CNAS
acabam de ter a situação resolvida, pelo menos enquanto a medida provisória
vigorar. Então, muda a situação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - A renovação, não é?
A SRA. ANA LÍGIA GOMES - Sim, está tudo resolvido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - Na renovação, mas não
para os novos.
A SRA. ANA LÍGIA GOMES - Quanto ao pedido originário, aos novos, nós
temos um total de 900, que serão distribuídos entre os 3 Ministérios, e nós vamos
analisar isso rapidamente. As concessões originárias serão analisadas segundo a
legislação anterior, o Decreto nº 2.536, de 1998, e nós vamos fazer isso
rapidamente.
Contudo, esse questionário é muito importante. Em dezembro, nós vamos ter
sistematizado isso e verificar a situação real. Além da assistência social, como me
passou aqui a Diretora Aidê Cançado, do Departamento de Proteção Social Básica,
aqui presente, cerca de 20% é da educação infantil.
Resumidamente, aqui está um problema mesmo, mas nós precisamos
conhecê-lo, agora com um questionário mais simples, que não está pedindo registro,
não está pedindo isso, não está pedindo aquilo. Vamos verificar como tratar disso
com todo o cuidado. Podemos trazer essa sistematização e rediscutir esse assunto.
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A nossa intenção é que de fato se faça um esforço intensivo para que haja essa
transição, porque, se não cuidarmos disso, os senhores sabem que não vai
acontecer nunca. Estamos há 12 anos com a LDB, e muitos municípios não dão a
atenção devida a isso. Portanto, precisamos de um esforço intensivo, uma época de
aperto — assim vou chamar —, para que essa transição aconteça totalmente.
Temos muito cuidado, em nome do que a Assistência Social sempre
financiou, com essa cobertura. As decisões que acontecerem sobre isso serão
decisões dos dois Ministérios, por isso nós estamos tratando com muita atenção
esse questionário, que é mais simples, para sabermos exatamente em dezembro
como restou a situação, como está o quadro.
No mais, eu acho que o trabalho dos Estados é necessário. Vamos trabalhar
mais agora, além do que trabalhamos o tempo todo, dizendo: “O censo acaba em tal
data, entrem no censo”. Vamos identificar os problemas mesmo e verificar como
tratá-los. É claro que o Ministério do Desenvolvimento Social tem muito cuidado com
isso. Eu disse no começo que a nossa intenção de fato é não financiar
absolutamente nada que seja da educação infantil no ano que vem. Contudo, nós
estamos atentos e queremos conhecer os problemas que vão restar, para somente
com a exceção cuidar de contratá-los da melhor maneira possível, para não
sofrerem problemas.
O SR. DEPUTADO ALCENI GUERRA - Sr. Presidente, a minha pergunta é
vício de médico gestor. Se nós perguntarmos hoje ao Ministro da Saúde quantas
crianças vai ter que vacinar em 2009, ele responderá com precisão, com a vírgula
depois do milhar. Eu me lembro de que, em 1992, fui surpreendido com uma falha
de estatística: havia sobrado muita vacina e, nas minhas estatísticas, havia um
número de crianças muito grande no Brasil não vacinadas. Pedi à UNICEF que
fizesse um inquérito de cobertura vacinal no Nordeste. Todas estavam vacinadas,
não se encontrou criança não-vacinada. A conclusão a que chegamos, junto com o
IBGE e outros órgãos, na época, é que tinham deixado de nascer no Brasil 1 milhão
de crianças no ano anterior. Exagerávamos sempre a nossa taxa de natalidade, o
incremento populacional. Não tinha nascido 1 milhão de crianças.
Eu gostaria de fazer ao Dr. Vander uma pergunta bem objetiva: quantas
crianças no Brasil são atendidas por creche? Qual é o percentual de crianças
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atendidas? Qual é o tamanho do nosso déficit? Que planejamento o Ministério tem
para

chegarmos

aos

100%

de

cobertura

de

atendimento

em

creche,

especificamente?
O SR. VANDER BORGES - Bem, sabemos nós que a taxa de atendimento na
educação básica brasileira é diferenciada de acordo com o segmento da educação
básica. Nós temos o ensino fundamental...
O SR. DEPUTADO ALCENI GUERRA - Especificamente, eu estou-me
referindo ao primeiro passo da educação infantil, a creche, exatamente a creche.
O SR. VANDER BORGES - Eu entendi. No ensino fundamental, já estamos
perto da universalização; no ensino médio, acima dos 80%; na pré-escola, acima
dos 60%; e, no segmento da creche, estamos pouco acima dos 10%. Então, veja, no
segmento da creche, nós estamos bem abaixo, se o percentual for comparado aos
dos demais segmentos da educação básica.
Contudo, é bom que se tenha em perspectiva também o fato de que a política
e o objetivo, inclusive no Plano Nacional de Educação, não estampa essa meta de
universalização de atendimento nas creches. O que se está trabalhando é no
sentido de incentivar, de elevar esse nível de atendimento no segmento das
creches, sem que seja nessa perspectiva. Até nos países mais avançados, onde há
uma educação de primeiro mundo, não há atendimento pleno, integral, universal no
segmento de creche. Esse não é o propósito, e o PNE não estampa isso.
O FUNDEB é concretamente uma política que sinaliza que aconteça essa
elevação, se há um espaço de crescimento da educação básica como um todo
nesse segmento, da educação infantil à creche, portanto longe da meta do PNE de
chegar à metade, 50% do atendimento.
Um outro espaço também muito vasto de crescimento que se verifica dentro
da educação básica são jovens adultos, que agora foram inseridos no FUNDEB. São
segmentos que estão com atendimento muito baixo, que serão naturalmente
alavancados.
Deputado, não poderemos responder, seguramente, qual a previsão, a
perspectiva, se temos hoje “x” alunos já atendidos na educação pública em creche,
qual será esse número ano que vem, justamente em função de o FUNDEB ser uma
política muito nova. Foi implantando efetivamente em 2007 e, no caso da
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conveniada, agora em 2008. Não é possível prever, sobretudo nesses primeiros
anos. A partir de determinado tempo, será possível uma previsibilidade melhor, mas
agora, de imediato, é um pouco difícil prever qual será esse incremento. Não sei o
que vai haver de crescimento de 2007 para 2008, em termos de licença escolar.
O SR. DEPUTADO ALCENI GUERRA - Objetivamente, em educação infantil,
o Ministério trabalha com 60% de atendimento e, na creche, menos 10%?
O SR VANDER BORGES - Não, um pouco mais, em torno disso.
O SR. DEPUTADO ALCENI GUERRA - Obrigado.
A SRA. CLEUSA RODRIGUES REPULHO - Eu queria esclarecer, Deputado,
essa questão do censo e por que algumas conveniadas não puderam entrar:
primeiro, porque a legislação que altera é de novembro e o censo é anual. Agora os
sistemas têm até o dia 30 para fazer as alterações, e não vamos poder mudar isso,
porque é isso que baliza todo o investimento que vai para Estados e municípios.
Quero esclarecer também que estamos tentando, no Ministério da Educação,
levantar esse universo a que o Deputado se referiu, que não é claro, por meio da
PNAD. Em um primeiro momento, pensou-se em um censo, mas, devido ao custo,
não é possível detectar todas as creches assistenciais em favelas, por exemplo,
porque a cada alguém abre algum lugar e olha crianças. Às vezes cobra, às vezes
não cobra. Conhecemos casos de creches assistenciais que cobram 10 reais por
criança. Jamais poderiam fazer isso.
Quero também ressaltar que existem creches assistenciais que não querem
vir para a Educação. Sabem que vão cessar os recursos da Assistência Social,
porém não querem ir para a Educação. Isso é fato. Elas não vão deixar de fazer o
atendimento, mas, na verdade, é um entendimento equivocado de que elas seriam
transformadas em escolas, e não é isso o que a Educação quer fazer.
Na verdade, assim como a Assistência, queremos estabelecer os padrões de
qualidade, quer estabelecer a forma de atendimento, e aí, sim, com a autorização do
Conselho Municipal de Educação ou do Conselho Estadual, quando for o caso, fazer
o atendimento de qualidade, evitando o que temos visto, ou seja, creches instaladas
ao lado de postos de gasolina. Isso não pode acontecer. Como o Ministério da
Educação vai passar recursos de FUNDEB para uma creche que está instalada em
um lugar que não deveria estar instalada? E que deve ter sido instalada no mês
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passado. Vamos lá, fechamos e eles mudam de lugar, e o atendimento precário vai
continuar.
Eram os esclarecimentos que eu queria fazer.
Em relação às crianças com deficiência, elas continuam sendo incluídas na
censo. Por algumas crianças que, de manhã, freqüentam a escola regular e, à tarde,
vão ou à APAE ou a OCD, o município está recebendo duas vezes para poder
financiar a entidade e a Secretaria Municipal de Educação.
O SR. DEPUTADO ALCENI GUERRA - Sr. Presidente, eu queria justificar a
minha pergunta e pedir uma complementação, porque considerei boa resposta, mas
a pergunta não tinha como objetivo criticar a demanda e a oferta de creches.
Nós saímos agora de uma campanha eleitoral e considero, pelo menos no
Paraná, a creche a segunda demanda política. A primeira é a saúde, como em
qualquer lugar do Brasil, e a segunda é a creche.
Ouvi a Dra. Cleusa referir-se ao financiamento e apoio para construir 900
creches neste ano. Estamos em uma época, Doutora, de votação do Orçamento.
Daqui se destinam os recursos para o Ministério da Educação/educação básica.
Recebemos uma referência do Governo Federal e votamos. Estamos à frente dessa
demanda da necessidade de creche. Novecentas creches parecem-me ser do
mesmo tamanho do número de creches que consta no PAC, ou seja, insuficientes
para arrefecer o sonho de ter creche. Eu sei que não há obrigatoriedade no Brasil e
em nenhum lugar do mundo de universalização da creche, até porque muitas
famílias preferem ter as crianças em casa. Ainda por serem crianças recémnascidas e até 3 anos, essa é uma questão que temos de respeitar, tradição familiar,
cultura de família. Enfim, temos que respeitar. Mas me parece que 900 creches
ainda não arranham a demanda que existe no Brasil.
A pergunta era para nos conscientizarmos, nós, Deputados aqui presentes,
para ver se na votação do Orçamento poderemos ajudar com alguma coisa nessa
grande demanda nacional, que é a necessidade e a vontade de ter creches. Como
eu disse S.Sa., longe de posto de gasolina.
O SR. DEPUTADO LOBBE NETO - Eu queria aproveitar a oportunidade,
Ministro Alceni Guerra, para dizer que, ontem, na Comissão de Educação, da qual
fazemos parte, votamos 3 emendas de Comissão. Uma delas diz respeito
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justamente a essa área, novos convênios para novas creches, e outra, caminhos da
escola. São 2 emendas importantes para a educação básica...
O SR. DEPUTADO ALCENI GUERRA - Especificamente para creche, V.Exa.
se lembra do valor da emenda de Comissão?
O SR. DEPUTADO LOBBE NETO - É investimento, não me lembro agora do
valor. Mas o Ministério da Educação disse que o que a Comissão destinar ele vai
colocar igual contrapartida, para que se possam garantir várias creches em vários
municípios. Igualmente nas emendas individuais. O Ministério disse que se
colocarmos nessa área ele fará uma contrapartida quase no mesmo percentual, para
que se possa haver mais creches em vários municípios.
A SRA. CLEUSA RODRIGUES REPULHO - Sr. Deputado, V.Exa. fez
pergunta para quem é uma árdua defensora da educação infantil.
Na época do FUNDEB eu vim aqui, os fraldas pintadas estavam aqui com os
bebês, enfim.
Isso é fato. É uma das questões que o Ministério vem trabalhando — e eu
acho que poderíamos até ter liberado mais recursos —

é a dominialidade dos

terrenos. A Câmara também precisa pensar essa questão. Isso está inviabilizando, e
muito, a ampliação das creches. Os municípios não têm a dominialidade do terreno,
não têm como conseguir e não temos como repassar os recursos.
Quanto ao movimento que o Deputado citou, estamos fazendo isso mesmo,
conversando com os municípios e pedindo para que eles peçam aos seus
Parlamentares que foquem nessa ação. Estamos fazendo grande esforço para
ajudar os municípios nessa transição. Ainda temos muita resistência das creches
conveniadas, em absoluto do MDS. Ao contrário, estamos trabalhando juntos, mas
há uma dificuldade importante em conseguir organizar essa passagem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Barbosa) - Mais alguém quer fazer
alguma pergunta? Alguém da Mesa quer fazer alguma consideração? Sim ou não?
Não, Ana Lígia? Está tranqüila? (Pausa.)
Sendo assim, esperamos que de fato esse processo transitório aconteça, e
fazemos todo o esforço para que isso venha a se concretizar da forma mais rápida
possível.

Aproveito,

inclusive,

a

presença

do

MEC,

do

Ministério

de

Desenvolvimento Social e do FNDE, para apelar para que, a partir desses dados,
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que, segundo a Ana Lígia, levantaram até dezembro, tenhamos uma estratégia para
que não haja perda de continuidade do atendimento. Inclusive esse dado em torno
de 10% na área de educação infantil alerta-nos ainda muito mais, porque não
podemos perder nada que está acontecendo para essa faixa etária.
Então, que não haja ali o mesmo radicalismo de 2009, quando pronto, acabou
e não mais temos como apoiar essas entidades. Este é um apelo em função desse
percentual que, inclusive, está inserido em populações de baixa renda; essa é que é
a grande realidade. O que se percebe é que a creche pública, às vezes, está
constituída em bairros mais estruturados, onde a família tem mais acesso. Agora, os
problemas maiores nossos são nos lugares de maior concentração de pobreza,
tanto nas grandes cidades como nas cidades que já têm indicadores de pobreza
muito elevados.
É interessante que isso tenha sido colocado. Eu concordo com você no
sentido de que, às vezes, a creche surge da iniciativa da comunidade e não tem a
dimensão dessa estrutura exigida, mas também na área da assistência temos de
perceber que a iniciativa da comunidade tem de ser estimulada, reconhecida. Nós
podemos, com toda a rigidez do formato, perder a oportunidade da participação da
comunidade no enfrentamento dos problemas sociais. E eu acho que, em relação à
educação infantil, é claro que nós precisamos ainda muito da mobilização da
sociedade.
O que as entidades, hoje, têm sofrido — com tudo que aconteceu, como
escândalos, CPI de ONGs e confusão — é que o Estado está sempre querendo
normatizar a vida das organizações sociais. E eu acho que com isso também não
podemos concordar. A normatização, por parte do Estado, da vida das organizações
sociais é um equívoco, no meu entendimento.
Atender a alguns requisitos, atender a alguns pré-requisitos é alguma coisa,
mas nós estamos chegando ao extremo de endurecer cada dia mais numa
legislação, fazendo com que as organizações sociais se enquadrem naquilo que o
Estado é. Então, ela deixa de ser organização social; tem de ser organização
pública. E ela existe para não ser organização pública. Ela é uma terceira alternativa
de modelo de gestão: não é pública nem com fins lucrativos; é um modelo de
organização social.
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Temos de respeitar inclusive esse tipo de possibilidade que existe, que é
também criativa, às vezes é provocativa e também nos permite flexibilidade de
várias ações. Então, quando se fala que a creche não quer enquadrar é porque ela
tem medo disso: “Olha, chega, já vamos mandar quem é que vai ser o diretor, como
é que vai conduzir todo o processo pedagógico, em função de um quadro e de um
cenário que estamos vivendo: é isso mesmo. Se não se enquadrou, está fora. E às
vezes há um distanciamento do Estado em relação às organizações sociais. Eu
acho que se deve pensar muito nisso.
Então, é esse o meu apelo final. Da minha parte, também vou procurar, a
partir do conhecimento, inclusive desse questionário, ser um divulgador, e às vezes
até ajudar a orientar. Muitas vezes o Parlamentar chega à ponta mais do que o
gestor, porque às vezes tem um vínculo e informa. Então, acho que também a
própria Câmara dos Deputados, os nossos sites podem dar esse tipo de informação,
a fim de que esses dados que se vai ter em dezembro possam ser os mais reais e
fidedignos.
No mais, para mim, o debate foi muito positivo. Vejo que a interrogação da
educação infantil persiste. Acho que se tem muito a caminhar. Estaremos também
junto a V.Exas., desta Comissão, nesse processo.
Nossos agradecimentos, em especial aos nossos 3 convidados, que, com
disponibilidade, estiveram aqui conosco.
Obrigado.
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