
A Câmara dos Deputados encer-
rou ontem o prazo para que fos-
sem apresentadas emendas ao
Projeto de Lei (PL 8035/2010),
que aprova o segundo Plano Na-
cional de Educação (PNE
2011-2020). A surpresa é que pa-
ra modificar as 20 metas inicias
encaminhadas pelo governo fe-
deral no final do ano passado ao
Congresso, os parlamentares en-
viaram 2,9 mil emendas.

Segundo o presidente da Co-
missão Especial do PNE, deputa-
do Gastão Vieira (PMDB-MA), o
número é maior do que o recebi-
do pela Assembleia Constituin-
te, em 1988. Na época, o texto
ganhou 40 emendas, um núme-
ro considerado recorde em com-
paração com outras constituin-
tes, como a americana, que re-
cebeu 30 emendas.

“É um fato inédito na Câma-
ra, nunca um projeto de lei rece-
beu tantas emendas”, afirma
Vieira, ressaltando que 90% dos
pedidos de modificações tem
origem em movimentos sociais
e sindicatos, que vem discutin-
do o tema nos últimos dois
anos, mas que tiveram seus plei-
tos ignorados no projeto apre-
sentado pelo governo. “Muitas
emendas já são conhecidas pelo
relator, como a que determina
destinar 10% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) para a educação
e não os 7% previstos no proje-
to original”, diz o deputado.
“Várias entidades apresenta-
ram seus projetos aos deputa-
dos, que acabaram encaminhan-
do pautas repetidas”, conta a de-
putada Professora Dorinha
(DEM-TO), que faz parte da Co-
missão Especial do PNE.

Participação externa
Pelo menos nove entidades en-
caminharam modificações ao
projeto de lei, entre elas a Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação, a Fede-
ração dos Sindicatos dos Traba-
lhadores das Universidades Bra-
sileiras, a Associação Nacional
pela Formação dos Profissio-
nais da Educação e a União Na-

cional dos Estudantes. “"Va-
mos fazer uma análise para sa-
ber qual o real montante do de-
safio e traçar um plano para
continuar cumprindo a agen-
da”, afirma a Professora Dori-
nha. A expectativa do governo
e de entidades civis é que o no-
vo PNE seja votado ainda neste
ano. Para isto, o projeto teria
de sair da Câmara até setem-
bro. O deputado Gastão Vieira
espera que pelo menos cerca de
mil emendas sejam apresenta-
das quando o relator abrir o
substitutivo do projeto, já so-
bre a redação final. O problema
é que o número alto de emen-
das pode prejudicar este proces-
so.“O que temos é um desejo
de que seja votado até o final
do ano”, afirma Vieira. “Não há
nenhum compromisso em vo-
tar antes de dezembro.”

Comissão
Por enquanto, a Comissão espe-
cial, composta por parlamenta-
res ligados à educação, realizou
quatro audiências públicas na
Câmara dos Deputados, sobre
qualidade na educação, expan-
são e universalização do acesso
ao ensino, financiamento das
políticas educacionais e educa-
ção especial e inclusiva

E por iniciativa da Comissão
Especial, os deputados federais
estão fazendo parcerias com
deputados estaduais e organi-
zando audiências públicas nos
estados, geralmente nas assem-
bleias legislativas. “Temos
dois encontros com a Comis-
são Especial em Brasília e dois
encontros com os estados por
semana. A ritmo de trabalho es-
tá interessante o número de
emendas complica", afirma
Professora Dorinha.

Daniel Cara, coordenador da
Campanha Nacional pelo Direi-
to à Educação admite que das
101 emendas encaminhas pelas
entidade, apenas uma é novida-
de. "O número de emendas mos-
tra que existe uma distância mui-
to grande entre o que foi apre-
sentado pelo governo e o que foi
discutido na Conferência Nacio-
nal de Educação (Conae)", afir-
ma Cara. ■ Com Carolina Alves

Para especialista, elevado
número de emendas reflete maior
interesse da sociedade civil no
avanço da educação no país.

É um exagero a apresentação
de 2,9 mil emendas para um
plano que tem só 20 metas?
Isso significa que ainda há
muita divergência no setor?
O fato reflete, acima de tudo,
que o assunto tem despertado
mais o interesse da comunidade.
É provável, contudo, que
exista muita sobreposição
nas propostas. Mas isso é
o relator quem tem de resolver
na formulação da proposta

Murillo Constantino

Emendas distorcem
plano de educação
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Plano Nacional de Educação (PNE) recebe número recorde de 2,9 mil
emendas de parlamentares. Na Constituinte de 1988 foram apenas 40

Professor da Faculdade de
Educação da Universidade de SP

Para a presidente da União
Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime),
Cleusa Repulho, é preciso que as
emendas sejam analisadas com
clareza e velocidade. A entidade
defende que o projeto seja votado
ainda neste ano para dar norte
às ações municipais, que terão
eleições no próximo ano.
“Precisamos deixar claro para os
novos prefeitos quais as metas da
educação no país”, afirma Cleusa.
A presidente da ONG Todos pela
Educação Priscila Cruz concorda.
“O alto número de emendas têm
uma parte boa: a educação está
no foco das discussões”, afirma.
Porém, ela alerta: “É importante
que o PNE não perca seu
objetivo central, que é defender
os interesses dos alunos, virando
um plano muito específico.

"O número de emendas
apresentadas mostra que
existe uma distância muito
grande entre o que foi
apresentado pelo governo e
o que foi discutido no Conae” Eleiçõesmunicipais2013
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“Parte das emendas
tenta resgatar
decisões daConae”
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a ser votada. Em Plenário
as eventuais alternativas
divergentes serão decididas.

Quais as principais
divergências?
Os pontos de maior conflito
estão no financiamento. Durante
a Conferência Nacional de
Educação (Conae), membros da
sociedade civil defenderam que,
para 2011, 7% do Produto Interno
Bruto (PIB) sejam direcionados
para a educação. O valor seria
gradualmente elevado em 1%
ao ano até que os investimentos
atingissem 10% do PIB.
O PNE enviado pelo Ministério

da Educação (MEC), entretanto,
desrespeitou o que foi decido nas
reuniões da Conae e definiu que
os investimentos em educação
chegassem a 7% do PIB até 2020.
Nesse sentido, grande parte das
emendas apresentadas tentam
retomar as decisões da Conae.

Até que ponto as
sugestões tendem a atrasar
a aprovação do PNE?
Não acredito que as emendas
atrasem a aprovação porque isso
já era previsto e faz parte do
jogo. Os deputados devem ter
levado isso em consideração na
hora de montar o cronograma.

Quais são as chances
de aprovação de um
PNE parecido com as
demandas da Conae?
A base governista é muito
grande no Congresso e a
tendência é que o MEC tenha
apoio dos parlamentares
nas decisões. Por outro lado,
temos de levar em consideração
os comprometimentos
suprapartidários, de legendas
oriundas da educação e
que parecem entender das
necessidades do setor. O governo
está em vantagem, claro, mas
precisamos aguardar para ver
os resultados. Carolina Alves

Indústriaperdedinamismoemabril
Henrique Manreza

Nove dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) tiveram queda na produção industrial em abril sobre
março, o que reflete um menor dinamismo da atividade no país. Segundo
o gerente da Coordenação do IBGE, André Luiz Macedo, a atividade
fabril sofreu a influência do aumento dos estoques nos meses anteriores
e da alta dos juros, que encarece o crédito. Porém, ainda não é possível
afirmar que a queda de abril representa uma tendência para o setor.

Planopretendeelevarpara
7%doPIBobrigatoriedadede

investimentosdogoverno
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