


dos, entidades da área se organizam 

para apresentar emendas ao texto 

construido pelo MEC, e os mais pes-

simistas acreditam que a aprovação 

pode levar até dois anos. 

Entidades que tiveram forte atua-

ção durante a Conae se reuniram em 

fevereiro e elaboraram cerca de 60 

emendas que serão apresentadas ao 

projeto. Como o PNE tramita em cará-

ter terminativo - será discutido apenas 

em comissões e não no plenário das 

duas casas - essas emendas serão dis-

tribuídas a diferentes deputados fede-

rais que sejam membros da Comissão 

de Educação. O movimento chamado 

de "PNE pra valer" é liderado pela 

Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, da qual fazem parte mais 

de 200 entidades. O grupo ainda busca 

apoio do setor acadêmico. 

"Da forma como está, esse PNE 

tem uma chance forte de ser cumprido 

até 2020, mas as necessidades da edu-

cação brasileira não serão cumpridas. 

Não dá pra percorrer uma década com 

um plano que é insuficiente", aponta 

o coordenador-geral da Campanha, 

Daniel Cara. 

Entre as pr incipais mudanças 

sugeridas pelo movimento, destaca-

se a alteração das metas de acesso à 

creche, financiamento e ampliação 

das vagas no ensino superior. O 

atual texto do PNE prevê que até o 

fim da década 50% das crianças de 

0 a 3 anos estejam matriculadas em 

creche. A emenda propõe que no 

mesmo prazo seja atendida 100% 

da demanda manifesta. 

Na educação superior, o projeto 

estipula a elevação da matrícula para 

50% até 2020 e da taxa líquida para 

33% na população de 18 a 24 anos. 

O movimento quer acrescentar a con-

dição de que 60% dessas matrículas 

sejam na rede pública até 2020. Hoje, 

75% dos alunos do ensino superior 

estão no setor privado. 

Sobre o financiamento, a emenda 

que será apresentada eleva para 10% 

o percentual de investimento público 

em educação até o fim da década. A 

proposta do MEC era de 7%, pata-

mar que as entidades defendem que 

seja atingido até 2015 - sendo 20% 

alocados no ensino superior e 80% 

na Educação Básica ( v e j a outras 

emendas no quadro). 

Conteúdo e formato 
O PNE const ru ído pelo MEC 

é formado por 20 metas que são 

acompanhadas de estratégias para 

que os objetivos sejam atingidos. 

As emendas que serão apresenta-

das pelo movimento não alongam 

excessivamente o projeto - um dos 

principais defeitos do plano anterior 

que contava com 295 metas. Apenas 

um item é acrescentado ao conjunto 

de metas: utilizar o mecanismo do 

Custo Aluno Qualidade (CAQ) como 

referência para o financiamento. A 

ideia, já aprovada em parecer do 

Conse lho Nacional de Educação 

ainda não homologado pelo MEC, é 

definir um valor anual a ser investido 

por estudante a partir dos custos dos 

insumos educacionais necessários 

para atingir um padrão mínimo de 

qualidade. As ent idades sugerem 

que a União deve arcar com essa 

complementação quando estados e 

municípios não atingirem o valor 

mínimo e estipulam prazo de um ano 

a partir da aprovação da lei para que 

os patamares sejam definidos. 

Outras emendas alteram algumas 

estratégias propostas e incluem "me-

tas intermediárias" a serem alcan-

çadas ao longo da década. Também 

tentam atribuir mais responsabilidade 

à União, especialmente do ponto de 

vista financeiro, no cumprimento dos 

objetivos. A maioria das alterações 

foram propostas aprovadas durante a 

Conae que ficaram de fora do plano. 

Para Daniel, um dos principais de-

feitos do PNE elaborado pelo MEC 

é não incluir uma "linha de base", 

ou seja, um diagnóstico da situação 

atual de cada meta proposta para que 

a sociedade possa saber de forma mais 

clara o caminho a ser percorrido. Essa 

mudança será sugerida aos parlamen-

tares durante as audiências públicas 

previstas para discutir o projeto. 

Ensino particular 
O setor privado, que ficou de 

fora da maior parte das discussões 

da Conae, também se organizou para 

atuar durante a tramitação do PNE 

na Câmara. O plano traz três metas 

que tratam diretamente desta etapa e 

uma delas afeta diretamente as parti-

culares. A meta número 13 determina 

a ampliação da atuação de mestres e 

doutores nas instituições de educação 

superior para no mínimo 75% do cor-

po docente em exercício, sendo 35% 

doutores. Para José Roberto Covac, 

membro do Fórum das Entidades 

Representativas do Setor Privado, o 

problema do texto é falar de "insti-

tuições de ensino superior" de uma 

forma generalista, sem diferenciar os 

tipos de estabelecimentos existentes. 

"Isso será objeto de emenda por-

que em algumas regiões, como o Acre, 

você tem em média 4% de mestres e 



doutores. Imagina chegar a 75% em 

10 anos? E preciso considerar as dife-

rentes realidades regionais. São Paulo 

capital tem uma situação, por exemplo, 

que já é diferente do interior do estado. 

É uma meta preocupante porque em 

alguns lugares não existe essa oferta de 

docentes titulados e ela se torna difícil 

de cumprir", afirma. 

A entidade ainda está organizando 

as emendas que serão apresentadas 

enquanto aguarda a def in ição dos 

parlamentares que vão compor a co-

missão de educação. Para Covac, a 

tramitação do projeto no Congresso 

será um momento importante de par-

ticipação do setor privado já que na 

Conae a representação foi pequena. 

O PNE também determina a criação 

de um Fórum Nacional de Educação, 

com participação de diferentes atores 

da área - governos, sociedade civil, 

entidades, sindicatos. 

"Uma das emendas será no sentido 

de que a iniciativa privada tenha repre-

sentação no fórum. O segmento pri-

vado hoje concentra 75% dos alunos 

do ensino superior, então precisamos 

compor esses órgãos também", defen-

de. Algumas metas e estratégias que 

tratam do fomento ao financiamento 

estudantil também precisam ser mais 

bem quantificadas, avaliam as entida-

des. De acordo com Covac, o incen-

tivo à educação a distância também é 

tímido no PNE e deverá ser mais bem 

explicitado por meio de emendas. 

Risco de atraso 
As diferenças de opinião e os in-

teresses em jogo com o PNE devem 

prolongar o debate do projeto no Con-
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