
Foram dois anos de discussão
entre movimentos sociais, edu-
cadores e políticos para finali-
zar uma proposta para a segun-
da edição do Plano Nacional de
Educação (PNE II), que deveria
ter entrado em vigor neste ano,
com vigência até 2020. O Minis-
tério da Educação (MEC) sinteti-
zou o projeto no decorrer do se-
gundo semestre do ano passado
e encaminhou ao Congresso,
em dezembro, um plano com
20 metas. Agora, após oito me-
ses e mais de 3 mil pedidos de
emendas, o PNE está longe de
sair do papel. E questões funda-
mentais como o recurso neces-
sário para se ter uma educação
de qualidade viraram tabu.

O governo tem dado mostras
de que não há condições de do-
brar os investimentos em educa-
ção no prazo de dez anos. Mas a
sociedade insiste que os aportes
passem dos atuais 5% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) para 10%
até 2020. O movimento “PNE
pra Valer” fez ontem em Brasília
um “arrastão” para convencer
parlamentares da importância
da aprovação do PNE II e da ne-
cessidade de ampliar os recur-
sos. E ao contrário do que foi di-
vulgado pelo MEC — de que são
necessários mais R$ 61 bilhões
para se chegar ao patamar de
7% do PIB —, a Campanha Na-
cional pelo direito à Educação
calcula que é preciso cerca de
R$ 170 bilhões para que o país
atinja padrões mínimos de quali-
dade na educação. O valor é ba-
seado no que se considera como
mínimo para cada um dos ní-
veis, etapas ou modalidades de
ensino. “O governo considerou
apenas o dinheiro a ser investi-
do para sair de 5% do PIB para
7%. Nós levamos em conta a de-
manda”, diz Daniel Cara, coor-
denador da Campanha.

Cara afirma que sabe que
uma dúvida ainda persiste: co-
mo pagar esta conta? E garante
que já tem a resposta. “Existem

caminhos”, conta o militante,
que prepara nota com detalhes
sobre como apertar o orçamen-
to para conseguir dinheiro para
o ensino. “Não queríamos rever-
ter as prioridades. Primeiro era
preciso saber quanto é preciso
gastar para mudar a situação
atual e ter um ensino de qualida-
de. Agora vamos fazer a conta
sobre o financiamento disso.”

Ele dá dicas de onde se pode
conseguir os recursos. “Aumen-
to de vinculação de receitas à
educação, participação de em-
presas estatais, não com os divi-
dendos de acionistas, mas com
os do governo. E mesmo com o
pré-sal, que sozinho é pouco
promissor, mas que pode ajudar
a chegar a esta meta.”

PIB
Apesar de ser utilizado em vá-
rios países, atrelar o PIB ao inves-
timento em educação ainda é
uma questão polêmica. “Temos
que trabalhar com o custo por
aluno”, diz Ilona Becskeházy,
diretora-executiva da Funda-
ção Lemann. “Criar formas de
atrelar os investimentos da
educação a métricas que não
flutuem e sejam coerentes com
a mudança na pirâmide etária
da população.”

Soluções
A Campanha levantou pontos
que considera falhos na conta
do governo. “Os valores de cus-
to-aluno utilizados pelo MEC,
especialmente para a educação
básica, não correspondem à rea-
lidade da rede pública”, infor-
ma o documento distribuído
aos parlamentares. O valor adi-
cional para ensino em tempo in-
tegral do MEC foi considerado ir-
risório: R$ 369,75 por aluno.

O cálculo da campanha esti-
mado valores para cumprir as
20 metas. Para oferecer educa-
ção em tempo integral em 50%
das escolas públicas de educa-
ção básica” serão necessários
aportes de quase R$ 24 bilhões,
considerando um custo por alu-
no de R$ 2,4 mil. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

País precisa de
mais R$ 170 bi
para educação
Sociedade não aceita proposta do governo de elevar de 5% para
7% do PIB investimentos na área e pede que Congresso exija 10%

Existem caminhos
para aumentar os
recursos, como maior
participação de
empresas estatais,
com os dividendos do
governo e também o
dinheiro oriundo da
exploração da reserva
pré-sal, que ainda
não tem destino certo
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DIFERENÇA ENTRE VALORES PREVISTOS PELO MEC E PELA                

Custo do investimento adicional para promoção do PNE II 

23,7 9,7

3,8

Educação infantil 

3,6 –Ensino médio 

3,6 –

–

Educação especial 

24,0Educação em tempo integral 

21,3Ensino de jovens e adultos 

INVESTIMENTO PER CAPITA DOS PAÍSES NO ENSINO, EM US$

CATEGORIA CÁLCULO DA CAMPANHA, 
EM R$ BILHÕES

CÁLCULO DO MEC,
EM R$ BILHÕES

2.855 2.702 2.574
2.058 1.906 1.839 1.823 1.729 1.624 1.398

Fontes: CIA World Factbook e PNE pra Valer
*Há dois valores de custo aluno/ano para o Ensino Médio na planilha de custos do MEC. Um utilizado       
**Custo aluno/qualidade  
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Divulgação

Em meio às discussões sobre
a disponibilidade de recursos
para a educação, a educadora
diz que, além de dinheiro, falta
comprometimento com a gestão.

Como a sra vê o movimento
para ampliar de 5% do Produto
Interno Bruto para 10% os
investimentos em educação?
É preciso mais dinheiro sim, mas
só isso não será suficiente. Temos
de olhar como os recursos são
gastos. Há muito dinheiro sendo
desperdiçado por falta de gestão
e articulação. Só na escola,
precisaríamos de uma ação
conjunta entre diretores,
coordenadores pedagógicos e
supervisores de ensino. Mas a
maioria dos municípios sequer
têm a figura do coordenador.
Sem este tripé é impossível fazer
funcionar o círculo de gestão —

planejar, fazer, checar e agir —,
conhecido como PDCA. A ironia
é que estes princípios foram
criados por um educador, John
Dewey. Mas a educação não
conseguiu se apropriar disso.

Qual a sua avaliação sobre
os esforços do governo para
melhorar a integração?
O governo criou a secretaria
de articulação, que é necessária
já que temos problema de
desarticulação. Sem regime
de colaboração, há competição
pelo aluno. Afinal, os recursos
da educação são os maiores das
unidades da federação. Mas,
temos que reger esta articulação
politicamente. E, infelizmente,
educação ainda não é prioridade.

A formação do professor
é um dos pilares de trabalho
da Fundação Victor Civita.
Estamos avançando?
A formação inicial e continuada
de professores, que chegam à
sala de aula sem saber didáticas
específicas, é um dos principais
problemas. E isto é fruto da
desvalorização do magistério.
Temos bons exemplos. Há quatro
anos, há um projeto em São Paulo,
que começou como voluntariado
e virou política pública, no
desenvolvimento de materiais e
metodologia para leitura. Hoje,
formamos instrutores para ajudar
a disseminar a metodologia na
rede. Também vamos lançar um
portal de práticas para divulgar
iniciativas de educadores. R.O.

PLANODOGOVERNO

TRÊSPERGUNTASA...

Murillo Constantino

7%
do PIB para a educação
atenderia apenas a necessidade
de expansão educacional, sem
preocupações com melhoria
de qualidade das escolas.

Comando do novo ministério está em aberto

EXIGÊNCIADASOCIEDADE

Gestão adequada
é tão importante
quanto investimento

10,4%
do PIB é o valor necessário,
segundo cálculo da campanha
PNE pra Valer, para que o
país alcance uma educação
com o mínimo de qualidade.

Diretora-executiva da
Fundação Victor Civita

RESPONSABILIDADEEDUCACIONAL

Ex-diretoressãocondenados porvazamento

Henrique Manreza

A Justiça Federal em São Paulo
condenou quatro dos cinco
denunciados pelo Ministério
Público Federal por envolvimento
no furto, vazamento e tentativa
de venda da prova do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem),
em outubro de 2009, pelos
crimes de corrupção passiva
(exigir vantagem indevida) e

violação de sigilo funcional.
“A Justiça reconheceu o dano
que esses criminosos causaram
e os condenou. Já soube que o
Ministério Público vai recorrer
pedindo uma pena maior”,
disse o ministro da Educação,
Fernando Haddad, ao abrir
em Curitiba o Encontro
Internacional de Educação. ABr

PREGÃO ELETRÔNICO N° 5034/2011
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GELATINA)
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias 
úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das proposições de preços até às 10:00 horas do dia  
30/08/2011, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibili-
zado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 
horas do dia 30/08/2011, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax 
(21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

DanielCara,coordenadorda
CampanhaNacionalpeloDiretoà

Educaçãoe líderdo“arrastão”
noCongressodeontem

Convidada pela presidente Dilma Rousseff para assumir o comando
do novo ministério das Micro e Pequenas Empresas, a empresária
Luiza Helena Trajano, dona da rede de lojas Magazine Luíza, afirma
pelo seu microblog que ainda não tem resposta para o convite.
“Ainda não decidi e pedi um tempo à presidente, pois estou
estudando a proposta com muito carinho. A Secretaria ainda não
foi criada, por isso, não é necessário dar uma resposta agora.”

...ANGELA DANNEMANN

        CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO

–

 5,1% 
PARTICIPAÇÃO DO PIB NA EDUCAÇÃO

CÁLCULO DA CAMPANHA, 
EM R$ BILHÕES

CÁLCULO DO MEC,
EM R$ BILHÕES

5,9 4,46

15,2

0,9

27,0

Educação profissionalizante 

45,3Educação superior 

9,3Formação docente 

16,9Remuneração docente* 

16,3Padrão mínimo de qualidade 
(Norte e Nordeste) 

CATEGORIA 

1.259 1.257 1.257 1.193 1.010 699 661 625 611 575 462 428 421 204 1061.1931.250

 R$ 6,2 bilhões

Cálculo da Campanha/Caqi**

R$ 3,0 bilhões

Cálculo do MEC

EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA 

 R$ 6,5 bilhões

Cálculo da Campanha/Caqi**

R$ 2,3 bilhões

Cálculo do MEC

CRECHE (0-3ANOS) 

               na memória de cálculo das metas 2, 3 e 4 (R$ 2.632,00) e outro na meta 11 (R$ 2.300,00)

 ÍNDIA  PARAGUAI  URUGUAI  TIMOR
LESTE 

 VENEZUELA  BRASIL  CHILE  RÚSSIA  MÉXICO  ARGENTINA  PORTUGAL  JAPÃO  ITÁLIA  COREIA
DO SUL 

 ESPANHA 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.
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