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RELATÓRIO

Relatório de participação no  IV Simpósio Nacional  de Educação (Sined)  e  no III
Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação

O IV Simpósio Nacional de Educação (Sined) e o III Encontro Nacional de Promotores e
Promotoras de Justiça da Educação foram realizados, em conjunto, com o propósito de
estabelecer  uma  agenda  comum  entre  gestores  públicos,  atores  da  educação  e  do
controle público, em atenção às diretrizes, às metas e às estratégias do Plano Nacional
de  Educação  e  aos  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  da  Organização  das
Nações Unidas (ODS – Agenda 2030).

Objetivo:  

Em sua quarta edição, o Sined foi  realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina e na Assembléia Legislativa de Santa Catarina (Barriga Verde), das 14hs
do dia 09/08/2022 às 17:30h do dia 11/08/2022,  para fomentar a discussão e a interação
entre o controle externo e a sociedade.

O III Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação consolida o
espaço de atuação especializada na área da educação dos Ministérios Públicos, por meio
da troca de experiências e do fortalecimento da articulação nacional.

O que vivenciamos de mais importante no referido Evento:

Na palestra de abertura do  IV SINED,  cujo tema foi Cooperação Federativa e Garantia
de Qualidade na Educação, destacamos a apresentação da Sra. Priscila Cruz, Diretora
Executiva  da Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos denominada Todos pela
Educação, que  foi criada a partir da dedicação de pessoas que decidiram trabalhar pelo
ensino  público  brasileiro  e  tem o  único  objetivo  de mudar  para  valer  a  qualidade da
educação básica no Brasil. 

A Sra.  Priscila  expôs  as  experiências  vivenciadas  por  esta  Organização  e  as  ações
importantes realizadas, que contribuíram para mobilizar a sociedade e aprovar diversos
benefícios nas políticas públicas educacionais. 

Síntese dos Painéis Temáticos

Painel 1- O Tema foi Acesso à Escola, recuperação de aprendizagem e estratégia de
gestão, o destaque, pode ser direcionado ao Sr. João Marcelo Borges,  pesquisador do
Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação
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Getulio  Vargas,  que  enfatizou  a  importância  de  se  definir  prioridades  nas  políticas
públicas, entre elas a redução da vulnerabilidade alimentar dos estudantes.

Painel 2- Educação e intersetorialidade de políticas públicas, destacamos a palestra
da Sra. Mônica Rodrigues Dias Pinto, chefe da área de educação do Fundo das Nações
Unidas para a infância no Brasil,  cujo foco de sua palestra demonstrou claramente as
necessidades apresentadas na educação do Brasil com base nas cláusulas contidas no
Planos Estaduais e Municipais de Educação que devem estar em consonância com o
Plano  Nacional  de  Educação,  restando  apresentar  inconsistências  em  suas  ações  e
objetivos,  ao  mesmo  tempo  demonstra  a  capacidade  pontual  de  locais  considerados
carentes  e  que apresentam avanços sensíveis  para  realidade,  que se  faz  necessário
“enfrentar as causas e fortalecer a rede de proteção”, citando a busca ativa escolar pós
pandemia, com exemplos:

1- evasão reportada pelo educacenso;
2- evasão porque sente a escola desinteressante;
3-mudança de domicílio, viagem ou deslocamento frequentes;
4-evasão e/ou infrequência reportada pela escola ou município;
5-falta de infraestrutura escolar;
6-falta de transporte escolar;
7-infrequência escolar reportada pela gestão escolar ou pela rede de ensino;
8-crianças ou adolescentes com doenças que impeçam ou dificultem a frequência;
9-falta de documentação da criança ou adolescente;
10-gravidez na adolescência;
11-criança ou adolescente com deficiência;
12-adolescente em conflito com a lei;
13-violência familiar;
14-trabalho infantil;
15-criança ou adolescente em abrigo;
16-criança ou adolescente em situação de rua;
17- uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas;
18-violência no território; 
19-crianças ou adolescentes migrantes estrangeiros; 
20-violência na escola preconceito ou discriminação racial;
21-criança ou adolescente vítima de abuso / violência sexual.

Ressaltamos que, em nossa opinião, esta foi a palestra mais impactante, pois abordou as
dificuldades de se  estabelecer  uma educação normal  e  natural  para o complexo que
vivemos no mundo atual, além do desrespeito à criança e ao jovem adolescente.

A palestrante  também apresentou solução com base nos dados da “unicef”,  que são
respostas como ela mesmo traduz “inter setoriais”:

• Direitos são integrais (ECA, CDC)  
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• Olhar para os mais vulneráveis;

• Fenômeno multicausal = respostas multidimensionais;

• Estar na escola é fator de proteção;

• A Educação que protege não caminha sozinha;

• Para além da escola... envolve toda a rede de proteção. 

Ao  final,  foi  apresentado resultado  do Monitoramento  e  a  avaliação  da “Busca  Ativa
Escolar”

3.409     municípios aderidos 

22          estados aderidos 

734.534 alertas emitidos 

277.569 casos em andamento 1

15.085   crianças e adolescentes na escola 

(buscaativaescolar.org.br)

Painel  3- Educação,  controle  social  e  relação  com  entidades  do  setor  público,
destaca-se  a  palestra  da  Professora  e   Pesquisadora  da  Universidade  Estadual  de
Londrina, Sra. Vera Lúcia Tieko Suguirriro, que enfatizou que a ineficiência das políticas
públicas potencializa o quadro no qual se configura a vulnerabilidade social. E com isso
os adolescentes buscam oportunidades para satisfazer suas necessidades materiais e
simbólicas no crime. 

Painel 4-  Avaliação da política pública da educação e formação docente, destaca-se
a apresentação do Sr. Francisco Herbert Vasconcelos, Secretário da Educação de Sobral,
que relatou de forma brilhante o exemplo de boa execução de políticas públicas neste
muncípio do Ceará. Inclusive mostrou os excelentes resultados no nível de aprendizado
das crianças, proporcianado por estas ações. 

Painel  5-  Planejamento,  alocação  de  recursos  e  uso  de  dados  na  política  de
educação, destaca-se a apresentação da Sra. Lara Helena Ramos Simielli, professora da
Fundação Getúlio Vargas e Diretora de Conhecimento Aplicado de Dados para um debate
democrático na Educação, que falou da importância de indicadores para a definição de
ações  efetivas  para  a  área.  Enfatizou  que  o  que  é  prioritário  deve  estar  previsto  no
orçamento  público.  Isso  precisa  entrar  na  agenda  dos  governos  e  na  formulação  de
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políticas  públicas.  Reforçou  a  importância  dos  dados  para  garantir  a  equidade  no
aprendizado e se mostrou preocupada com o baixo percentual  de escolas do Brasil que
têm diretores escolhidos por concurso público específico: são 8,4%, contra 55,5% por
indicações. 

Painel 6- Acesso à educação infantil, financiamento e padrão de qualidade

Colocamos em destaque  a  apresentação  da  Sra.  Patrícia  Lueders.  Representando  a
Rede Pública de Ensino de Blumenau no Sined e Encontro Nacional de Promotores e
Promotoras de Justiça da Educação,  onde compartilhou o trabalho que Secretaria  de
Educação desenvolve, por meio das práticas pedagógicas, e o trabalho de mudança da
cultura  em relação  à  Primeira  Infância.  Com o  apoio  incondicional  do  prefeito  Mário
Hildebrandt a Educação Infantil deixou de ser tratada apenas como um espaço apenas de
cuidado e é reconhecida como parte integrante da Educação Básica”, O que demonstra
que sem os Poderes Públicos  Estadual, Municipal ou Federal, não haverá mudança na
realidade educacional.

Painel 7- Principais aspectos controvertidos do Fundeb

Mediado pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG)
Cláudio Couto Terrão, o primeiro painel reuniu três especialistas que discutiram questões
controversas  do  novo  Fundeb.  “Carece  reconhecer  que  o  novo  Fundeb  foi  uma das
melhores  notícias  que  tivemos  para  a  educação  nacional,  mas,  apesar  de  ser
excepcional, traz uma série de problemas para sua concretização”, palavras do mediador,
na abertura dos debates. 

Consultora na área da Educação da Conferência Nacional de Municípios (CNM), Mariza
Vasques  de  Abreu  apresentou  um  panorama  sobre  as  variáveis  que  interferem  na
distribuição dos recursos do Fundeb e ressaltou que parte das controvérsias resulta do
processo de elaboração do novo fundo. O que aconteceu nesse novo Fundeb é que o
Executivo não teve a participação no processo legislativo, não mandou nem PEC, nem
projeto de lei para regulamentação. O Fundeb se tornou muito mais complexo do que
eram os fundos anteriores, e é o Poder Executivo quem tem de executar, operacionalizar.
Então,  além  da  complexidade  do  novo  Fundeb,  alguns  dos  problemas  que  estamos
vivenciando se devem pela falta de participação do Executivo Nacional nesse debate no
processo legislativo. 

“Para  receber  parte  desse  recurso  do Fundeb,  é  exigido  o  cumprimento  de  algumas
condições. E é importante que os órgãos de controle se manifestem toda vez que houver
a perda da chance, em que seria possível acessar, garantir esse recurso ao alunado, ao
educando, e que esse direito constitucional não foi cumprido, não foi alcançado porque o
gestor  ou  a  gestora,  quando  poderia  fazer,  não  fez”,  alertou  o  coordenador  de
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Operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do
Fundem, Leomir Ferreira Araújo, outro painelista. 

O promotor de Justiça do MP de Alagoas e coordenador da Comissão Permanente de
Educação  do  Conselho  Nacional  de  Procuradores  Gerais,  Lucas  Sachsida  Junqueira
Carneiro, fez exposição voltada a questionar aspectos da Emenda Constitucional (EC)
119/2022. A emenda determina a impossibilidade de responsabilização dos Estados, do
Distrito  Federal,  dos  municípios  e dos agentes  públicos  desses entes  federados pelo
descumprimento,  nos exercícios financeiros de 2020 e 2021,  da aplicação do mínimo
constitucional de 25% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino. “Nós não
estamos tratando a educação como prioridade absoluta aqui. Temos excelentes gestores
e membros, mas eu preciso reconhecer que não tratamos a educação com a prioridade
absoluta no país. A emenda 119 criou a irresponsabilidade pela não aplicação de valores
na educação”, comentou. 

Destacamos neste Painel a fala do Sr. Leomir Ferreira Araújo – Entre os exemplos por ele
apresentados como controversos do Fundeb, foi apresentada a situação de professor no
Estado da Bahia que recebe o limite dos vencimentos do servidor e como gratificação
aproximadamente  R$  40.000,00,  relativo  ao  Fundeb,  o  que  chocou  a  platéia  e
principalmente a nós que estávamos presentes como representantes do TCE/BA, o que
me veio a mente o fato de já investigarmos os vencimentos dos professores da rede
estadual de ensino através de Auditorias de Contas dos Gestores da SEC e  também pelo
SUINAPSE/TCU,  convênio  que  o  TCE/BA é  signatário  mas  que  poderia  ser  da  rede
municipal a qual não faz parte da nossa jurisdição de alcance dos nossos trabalhos….

Painel 8- Perspectivas para a valorização dos profissionais da educação

Estratégias  e  políticas  de  valorização  dos  profissionais  foram  apresentadas  pelos
expositores no segundo painel, o último do evento. “Cerca de 90 a 95% dos profissionais
da educação são professores, mas todos vêm da área educacional. E aí o grande desafio
é para que a gente supere os números que foram apresentados até agora. Precisamos,
num regime de colaboração, nos apropriar da linguagem administrativa e econômica e
desenvolver  as  competências  administrativas  dos  professores  que  se  colocam  à
disposição  para  organizar  os  processos”,  segundo  a  secretária-adjunta  de  Estado  da
Educação de Santa Catarina, Maria Tereza Paulo Hermes Cobra. 

Gregório  Grisa,  professor  do  Instituto  Federal  do  Rio  Grande  do Sul,  apresentou um
diagnóstico  dos  principais  problemas  encontrados  pelos  professores  para  a  atuação.
Como sugestão, argumentou que “a valorização docente deve fazer parte de um projeto
de país, que tenha a educação como prioridade política materializada no cumprimento da
lei, na alocação progressiva de recursos e em ações contínuas e coerentes do Estado.
Ela deve começar na formação inicial. Programas mais robustos de fomento à formação
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dos professores terão de ser pensados e será preciso conceber carreiras inteligentes e
prestigiadas”, indicou o pesquisador. 

A professora associada da Fundação Dom Cabral Renata Maria Paes de Vilhena detalhou
a  realização  de  estudo  que  mapeou  as  diretrizes  para  as  carreiras  do  magistério  e
também mostrou outras pesquisas que identificam os caminhos para a valorização da
carreira. “As carreiras precisam ser atrativas no início, mas longevas, com a possibilidade
de  fazer  o  profissional  crescer  ao  longo  da  carreira,  até  o  final.  Ele  deve  se  sentir
motivado e ter a atuação no magistério como o foco principal de sua vida profissional”,
mencionou. 

Os  painéis  do  IV  Sined  e  do  III  Encontro  foram encerrados  com a  apresentação  da
coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda.
“A  gente  tem  no  Brasil  uma  legislação  muito  avançada  e  muito  boa  em  termos
educacionais. E aí, muitas vezes, a gente se pergunta: ‘o que é preciso fazer para inovar
na educação?’ E eu tenho falado: ‘cumprir a lei já seria uma ótima inovação’. A gente
já teria uma grande revolução na educação se a gente cumprisse o que está previsto na
Constituição,  na  nossa  legislação”,  constatou  a  ativista.  Em  sua  fala,  ela  expôs  o
descumprimento de várias metas do Plano Nacional de Educação,  monitoramento
que é feito pela organização na qual Andressa atua. 

A síntese do encontro do  IV Simpósio Nacional  de Educação – SINED,  de palestras
memoráveis  e  expositores  renomados  de  reconhecimento  público  por  estudos  e
pesquisas é para nós o que ficou registrado nas palavras  da Sra. Andressa Pellanda -
Coordenadora-Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação:

 “cumprir a lei já seria uma ótima inovação”

Elaborado  por  José  Germano  dos  Santos  Júnior  e  Hélia  Vasconcelos  em  19  de
setembro de 2022.
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