
• " Educação quer verba 
para ajudar crianças 

Presidida pelo chefe de 
gabinete do Ministério da 
Educação. Osvaldo Delia 
Giustina. a Comissão Edu
cação e Constituinte, insta
lada recentemente, deverá 
se reunir pela primeira vez 
após o carnaval. Contudo, 
uma série de ações vem 
sendo desenvolvidas pelo 
MEC desde 86. tendo como 
tema central a Educação e 
a nova Constituição. O as
sunto foi tema de debates 
nas Universidades federais 
que continuam colhendo in
formações que servirão de 
subsídios aos constituintes 
eleitos em novembro do 
ano passado. 

O Ministério, no entanto, 
ainda não iniciou articula
ções com os constituintes 
no Congresso Nacional, 
nem montou uma estraté
gia junto ao Legislativo 
com o objetivo de alcançar 
suas metas. Porém, o mi
nistro da Educação, Jorge 
Bornhausen. e o senador 
João Calmon (PMDB-ES) 
Já defendem juntos mais 
recursos para a Educação. 
O ministro e o senador que
rem ampliar para 20 por 
cento o total de 13 por cento 
do orçamento da União ho
je destinado ao setor atra
vés da Emenda Calmon. 

Delia Giustina também 
acha que os recursos atuais 
destinados à Educação são 
insuficientes. Ele entende 
ser necessário encontrar 
novos mecanismos de in

vestimento através da no
va Constituição. "Um dos 
caminhos seria viabilizar o 
acesso das Universidades 
ao mundo económico, espe
cialmente aos orçamentos 
das estatais". O chefe de 
gabinete do MEC defende a 
ideia de que os investimen
tos destinados à educação 
devem prover de todos os 
orçamentos, e não apenas 
do orçamento fiscal. 

— Temos que imaginar 
uma educação voltada pa
ra o século XXI. sem dei
xar de levar em conta a 
questão do direito univer
sal à educação — afirma 
Delia Giustina. Segundo 
ele, a democratização da 
educação, um direito que 
deve ser estendido a todas 
as classes sociais, também 
é uma questão para a Cons
tituinte. 

Pensando nisso o MEC 
instituiu o projeto "Educa
ção e Constituinte", com a 
finalidade de recolher e sis
tematizar os subsídios das 
discussões que vêm se rea
lizando no País. A partir de 
discussões e fóruns de de
bates realizados durante 0. 
ano de 1986. o Ministério 
elaborou um primeiro rela
tório que s e r v i r á de 
subsídio à elaboração do 
capítulo educação na nova 
Carta Constitucional. 

Ent re as conclusões 
apresentadas destacam-se 
o principio de educação co
mo direito de todos e dever 
do Estado, o direito de to

dos os brasileiros à educa
ção pública e laica, e a ne
cessidade de mudanças na 
sistemática de captação e 
aplicação da contribuição 
do salário-educação. O do
cumento propõe ainda que 
o MEC se mobilize para 
sensibilizar os constituin
tes para a defesa das pro
postas apresentadas. 

Além do projeto Educa
ção e Constituinte, foi cria
do um grupo interministe
rial integrado por repre
sentantes dos Ministérios 
da Educação, Saúde, Tra
balho, Previdência. Justi
ça. Planejamento e Cultu
ra, para estudar a proble
mática da criança e definir 
seus direitos na nova Cons
tituição. A partir das dis
cussões realizadas, o Mi
nistério da Educação ela
borou um documento ini
cial sobre a questão, pro
pondo entre outros direitos 
para as crianças, a gratui
dade sem obrigatoriedade 
da educação pré-escolar. 
gratuidade obrigatorieda
de da educação dos 6 aos 14 
anos. e gratuidade da edu
cação especial aos defi
cientes. 

Entre os deputados que 
participaram da primeira 
reunião do grupo Criança e 
Constituintes estão Márcia 
Kubitschek (PMDB/DF), 
Irma Passoni (PT/SP). Al-
cenl Guerra (PFL/PR), 
além do senador Pompeu 
de Souza (PMDB/DF). 


