
A educação que o Brasil quer e precisa

Apoio:

O movimento “PNE pra Valer!” 
Diante das limitações encontradas na proposta do Poder Executivo ao PNE, em fevereiro de 2011, 
de forma pioneira, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação apresentou 117 emendas ao PL 
8035/2010. Todas elas foram assinadas por dezenas de deputados(as) de diversos partidos. Depois, 
quando o primeiro relatório substitutivo ao PL foi publicado, em dezembro de 2011, a Campanha 
apresentou, imediatamente, outras 34 emendas, que foram acatadas por inúmeros parlamentares, 
da base do governo e da oposição. 

O objetivo do movimento “PNE pra Valer!” é contribuir para o aprimoramento do novo plano 
educacional, buscando garantir que essa lei tão importante considere as reais necessidades da 
educação pública brasileira, para quem está na creche, escola ou universidade. E também para 
aqueles e aquelas que ainda estão fora da escola! 

O “PNE pra Valer!” reúne um amplo e plural grupo de organizações, redes, movimentos, cidadãs 
e cidadãos que se dedicam principalmente a: 

  • analisar os vários textos e documentos advindos da tramitação do PNE;
  • produzir emendas ao projeto de PNE do Governo Federal e aos relatórios    
  substitutivos, dialogando com parlamentares para que apresentem essas sugestões e as  
  defendam perante  seus pares;
  • elaborar e divulgar notas técnicas com embasamento para suas proposições coletivas;
  • produzir e distribuir materiais informativos à população em geral (como este folheto que  
  você tem em mãos);
  • convocar e participar de discussões sobre o PNE no Congresso Nacional e em todo o  
  Brasil, em  diferentes espaços;
  • organizar atos públicos e outras atividades que demonstrem a força pública de quem faz a  
  educação acontecer.

Como você pode participar?
Qualquer pessoa, organização ou rede pode participar do movimento “PNE pra Valer!”. Se você 
acredita e defende uma educação pública de qualidade, entre nessa roda!

• Reúna seu grupo ou organização para debater o PNE e para verificar como ele tem tudo a  
 ver com você. Há vários textos de apoio em www.pnepravaler.org.br. Uma das atividades que  
 vocês podem realizar é verificar se as escolas e creches do seu bairro ou município estão em  
 boas condições e se seus profissionais são respeitados. Divulgue as informações coletadas.
• Assine e divulgue o site www.pnepravaler.org.br para que o maior número de pessoas entenda  
 e apoie o investimento equivalente a 10% do PIB para uma educação pública de qualidade.
• Fale com parlamentares do seu Estado. Deputados(as) e senadores(as) podem melhorar o  
 projeto de lei em tramitação, apoiando as emendas do movimento “PNE pra Valer!”.
• Participe das pressões junto ao governador(a) do seu estado ou junto aos prefeitos e prefeitas  
 da sua cidade. Eles podem influenciar as bancadas parlamentares do Congresso Nacional.
• Cobre dos candidatos(as) às eleições municipais propostas concretas para a educação e sua  
 posição quanto ao PNE. Ele ou ela defende 10% do PIB para educação? Se não, questione!
• Visite www.pnepravaler.org.br e acompanhe a programação das mobilizações e das atividades  
 que ocorrerão ao longo da tramitação deste novo PNE.

Por um PNE pra Valer, já!
Queremos um Plano Nacional de Educação capaz de fortalecer a educação pública, melhorar 
a qualidade do ensino em todas as suas modalidades, etapas e níveis, valorizar os profissionais 
de educação, reduzir as desigualdades regionais e os déficits de aprendizagem por conta das 
disparidades historicamente verificadas no Brasil.

São mais de 190 milhões de brasileiros que querem um “PNE pra Valer!”, especialmente os mais 
de 50 milhões de estudantes, os mais de 5 milhões de profissionais da educação e os 4 milhões de 
cidadãos e cidadãs que participaram da Conae (Conferência Nacional de Educação). O país quer um 
PNE que garanta educação pública de qualidade para todas e todos.

Centenas de organizações, redes e movimentos integram o movimento 
“PNE pra Valer!”. Veja a lista no site. 

Sobre o Movimento “PNE pra Valer!” 
O movimento “PNE Pra Valer!” é composto por um amplo e plural grupo de organizações, redes, 
movimentos, cidadãs e cidadãos. Criado e coordenado pela Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, o “PNE Pra Valer!” vem se dedicando a analisar e a incidir sobre a proposta de Plano 
Nacional de Educação que tramita no Congresso Nacional. O objetivo é contribuir para que o Plano 
reflita as deliberações da Conae, os anseios e as necessidades da educação pública brasileira, e que 
seja resultado de um amplo trabalho coletivo entre os diversos atores que fazem a educação em 
nosso País.

Contatos:
Site: www.pnepravaler.org.br
E-mail: pnepravaler@campanhaeducacao.org.br
Telefax: (11) 3159-1243

O que é a Campanha? Criada em 1999, a Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação é uma rede de mais de 200 movimentos e organizações da sociedade civil 
que atuam para que todo cidadão e toda cidadã tenham garantido seu direito a uma 
educação pública de qualidade.   
Comitê Diretivo: Ação Educativa, ActionAid do Brasil, Cedeca-CE (Centro de 
Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará), Centro de Cultura Luiz Freire, CNTE 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), Fundação Abrinq pelos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Mieib (Movimento Interfóruns de Educação 
Infantil do Brasil), MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), Undime 
(União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e Uncme (União Nacional 
dos Conselhos Municipais de Educação).
Contatos: 
Site: www.campanhaeducacao.org.br
E-mail: coordenacao@campanhaeducacao.org.br
Telefax: (11) 3159-1243



O que é o Plano Nacional de Educação (PNE)? 
O PNE é uma lei que determina metas para a educação brasileira para os próximos dez 
anos, assim como as estratégias para alcançá-las e os recursos necessários para cumprí-las. 
Exigido pelo artigo 214 da Constituição Federal de 1988, o PNE é uma política de Estado, não 
um programa de governo. A proposta do novo PNE tramita no Congresso Nacional desde 
dezembro de 2010. Após aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência 
da República, o plano terá que ser devidamente implementado e monitorado durante toda sua 
vigência, tanto pelos governos, como pela sociedade. Ou seja, governos podem mudar, mas o 
PNE instituído permanece!

O PNE envolve todos os entes federados 
As metas do PNE devem ser cumpridas em um regime de colaboração por todos os entes 
federados: União, representada primordialmente pelo Governo Federal, Estados, Distrito 
Federal e os Municípios. É o PNE que determina diretrizes para os planos estaduais, distrital e 
municipais, incluindo todas as modalidades e etapas da educação. Ou seja, da educação infantil 
(creche e pré-escola), passando pelo ensino fundamental e médio e chegando na educação 
superior (graduação e pós-graduação), o PNE e os demais planos educacionais devem, a partir 
de um diagnóstico do ponto em que estamos, dizer onde queremos chegar em dez anos e 
como.

O que o PNE tem a ver com você?
Falta creche no seu bairro? Falta vaga no ensino médio, na educação profissional e na educação 
de jovens e adultos? Faltam professoras e professores na escola de seus filhos? A escola ou a 
creche não oferece condições adequadas de funcionamento? Faltam vagas nas universidades 
públicas para que os jovens e adultos que concluem o ensino médio possam dar continuidade 
aos seus estudos? Você é professor(a) e tem apenas contrato temporário? Não recebe sua 
remuneração conforme o Piso Salarial Nacional do Magistério? Sua carreira é desestimulante? 
Você é estudante de pedagogia e não está contente com sua formação? Tudo isso tem a ver 
com o PNE, ou seja, tem a ver com você e com todos e todas nós! 

A proposta para o novo PNE
Em dezembro de 2010, o Poder Executivo apresentou ao Congresso Nacional sua versão de 
PNE (o Projeto de Lei 8035/2010). Era um texto decepcionante. O documento estava muito 
longe de expressar um plano capaz de atender às demandas educacionais do país, seja para 
a ampliação de vagas, seja para a melhoria da qualidade. Também estava muito aquém das 
deliberações da Conae1(Conferência Nacional de Educação). 
  
A primeira versão do PL 8035/2010 recebeu mais de 2900 emendas, o maior número de 
sugestões já recebido por um projeto de lei desde a Constituição Federal. Isso significa que há 
muitos interesses em jogo e também há muita vontade e compromisso da sociedade civil em 
participar da definição dos rumos da educação no Brasil. 

 

Principais problemas da nova proposta de PNE 
Para garantir o ensino e a aprendizagem, o novo PNE precisa avançar nos mecanismos de controle 
social para cada uma das metas, na responsabilização técnica e financeira dos entes federados e, 
principalmente, no financiamento e na gestão da educação. Por isso, o Brasil precisa de um “PNE pra 
Valer!”. Abaixo, alguns pontos que merecem destaque:

1. Não disponibiliza recursos suficientes para financiar a educação 
Para que o Brasil cumpra cada uma das metas do Plano e garanta educação pública de qualidade, é 
preciso investir os recursos financeiros adequados. A meta 20 do Plano é a que trata de quanto dinheiro 
será necessário para que o PNE seja cumprido. Dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais) mostram que, em 2009, o Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) investiu cerca 
de R$ 155,5 bilhões em educação pública, o que equivaleu a 4,95% do PIB (Produto Interno Bruto, toda a 
riqueza produzida pelo país). Segundo o MEC (Ministério da Educação), para que o novo PNE seja cumprido, 
seriam necessários R$ 216,6 bilhões, ou 6,9% do PIB de 2009 (os R$ 155,5 bilhões efetivamente aplicados 
em 2009 + R$ 61,1 bilhões estimados pelo MEC). A Campanha Nacional pelo Direito à Educação refez os 
cálculos e, com base no CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial), concluiu que o Brasil precisa investir R$ 325,3 
bilhões, ou cerca de 10,4% do PIB de 2009 (os R$ 155,5 bilhões + R$ 169,8 bilhões).

O MEC propõe um acréscimo no investimento público em educação pública na ordem de 0,2% do 
PIB ao ano. Com isso, o Brasil sairia de um patamar de 4,95% do PIB em 2009 e alcançaria, em dez 
anos, um volume de investimento em educação equivalente a 7% do PIB. Já a Campanha calcula que 
é necessário um acréscimo anual cumulativo próximo a 0,54% do PIB, totalizando um patamar de 
10,4% do PIB de investimento público direto em educação em dez anos.

A diferença entre as contas é simples. O MEC só calculou a expansão do ensino, enquanto a 
Campanha considerou que o Brasil precisa, ao menos, universalizar um padrão mínimo de qualidade 
nos próximos dez anos. Em 2000, quando tramitou o projeto de lei que deu origem ao PNE 2001-
2010, ficou determinado o patamar de 7% do PIB para educação. Embora esse volume tenha sido 
definido na Lei 10.172/2001 (PNE 2001-2010), essa meta foi vetada pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Não queremos que a história se repita...

2. Não determina responsabilidades financeiras entre os entes federados
Não adianta definir metas e prazos, se não for estabelecida a responsabilidade de quem paga a 
conta. Um dos problemas mais graves do PL 8035/2010 é a indeterminação de responsabilidades 
financeiras entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no que diz respeito aos 
investimentos que cada um deverá fazer para o Brasil universalizar a educação pública de qualidade.

Segundo dados de um relatório de 2010 do CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social) da 
Presidência da República, no Brasil, a União retém 57,1% dos recursos arrecadados disponíveis, enquanto 
os 26 Estados e o Distrito Federal dispõem de 24,6% desse bolo, restando somente 18,3% para os 
5565 Municípios. De acordo com o Inep, em 2009, a cada R$ 1 (um real) público investido em educação 
pública, os Estados e o Distrito Federal dispenderam R$ 0,41 (quarenta e um centavos), os Municípios 
investiram R$ 0,39 (trinta e nove centavos) e a União colaborou com apenas R$ 0,20 (vinte centavos). Ou 
seja, a União recebe mais e investe pouquíssimo em educação. Isso precisa mudar!
 

3. Faltam metas intermediárias para o alcance de cada meta proposta 
Para que a sociedade saiba de que forma o PNE avançou e como pode avançar mais, é 
necessário criar metas intermediárias. Não adianta definir uma meta e só ao final do prazo 
proposto avaliar se ela foi cumprida ou não. O ideal é monitorar a cada dois anos se e como 
as metas estão sendo cumpridas, por meio de pesquisas feitas por institutos reconhecidos no 
país. O movimento “PNE pra Valer!” apresentou propostas de metas intermediárias para cada 
uma das metas do PL 8035/2010.

4. Faltam mecanismos de controle social
Todo mundo sabe que não basta só colocar dinheiro na educação se a gestão dos recursos não 
for boa e transparente, com efetiva participação social. A versão original do PL 8035/2010 
não prevê mecanismos de controle social efetivos. O movimento “PNE pra Valer!” propôs 
emendas para envolver, no monitoramento e na avaliação do PNE, os fóruns e conselhos 
de educação, os tribunais de contas, o Ministério Público, as casas parlamentares e outros 
atores sociais e estatais. Sem o devido controle social, o PNE pode ser apenas uma carta  
de intenções.

1. A Conae foi um processo que teve etapas municipais, estaduais, distrital e federal, com participação de 4 milhões de pessoas, que 
discutiram a situação da educação no Brasil e definiram diretrizes para o PNE.


