
PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO
Intervenção social, avanços e 
preocupações da CNTE



Aspectos da participação social

 A CONAE garantiu coesão social em torno do debate do PNE, embora a 
proposta do MEC não tenha contemplado a íntegra das resoluções da 1ª 
Conferência Nacional de Educação.

 A criação do Fórum Nacional de Educação, instituído pela Portaria 
MEC n.º 1.407, de 14 de dezembro de 2010, garantiu maior interlocução 
social no debate com o Governo e o parlamento. O desafio, agora, 
consiste em institucionalizar o Fórum e outros mecanismos de gestão 
democrática à luz do Sistema Nacional de Educação. 

 A mobilização das entidades foi fundamental para fazer avançar o projeto 
original de PNE, embora nem tudo tenha sido conquistado.



Intervenção qualificada da CNTE

 Realização de seminário sobre o PNE com a presença do MEC, da Comissão de 
Educação da Câmara dos Deputados, do Consed, da Undime, da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação e CONTEE.

 Editou publicação específica para orientar o debate na base (coleção 
Cadernos de Educação: O PNE na visão dos/as trabalhadores/as em educação)

 O PNE foi tema central de todas as Semanas de Educação, desde 2011, junto 
com demais eixos da luta dos/as trabalhadores/as em educação.

 Proposição de 60 emendas ao primeiro substitutivo da Câmara dos Deputados e 
outras 35 durante a tramitação no Senado.

 Participação em inúmeras audiências públicas na Câmara e no Senado, além 
de realização de audiências com os presidentes das duas Casas Legislativas.  



Mobilizações da CNTE em torno do 
PNE 
 Marcha Nacional pelo Piso, Carreira e PNE, em setembro de 2012, um mês 

antes da aprovação do substitutivo da Câmara.

 Ocupação da Câmara dos Deputados, em 2012, que reforçou a pressão para 
que o substitutivo final fosse aprovado pela CCJ em 16/10/2012.

 Acampamento e visitas semanais aos senadores para cobrar a aprovação do 
PLC nº 103/2012, tendo a tramitação encerrado em 17/12/2013.

 Presença marcante em todas as sessões da Comissão Especial da Câmara, em 
2014, através de representações das afiliadas e da Direção Executiva da CNTE.



Principais críticas ao projeto inicial do 
PNE
 Sonegou a institucionalização do Sistema Nacional de Educação, previsto no 

art. 214 da CF, tentando substituí-lo pelo PDE/PAR para fins de monitoramento 
das metas e estratégias. 

 O PNE mais parecia um plano de Governo do que propriamente de Estado, 
sem expressão do compromisso dos demais entes federados.

 Não vinculava as esferas de poder púbico com as metas e estratégias, e ainda 
hoje corre o risco de se tornar carta de intenções caso não se priorizem a 
institucionalização das políticas pertinentes a cada uma das metas (que 
devem dar forma ao SNE) e a aprovação da Lei de Responsabilidade 
Educacional.

 Não dispunha de diagnóstico nem estabelecia metas intermediárias que 
pudessem comprometer os diferentes gestores públicos que assumirão os 
compromissos do Plano ao longo da década.



Principais críticas ao projeto inicial do 
PNE

 Não vinculava 10% do PIB para a educação pública, e ainda hoje o debate 
gira em torno da destinação das verbas públicas.

 Deixou de prever a regulamentação do Custo Aluno Qualidade, 
permanecendo atualmente a tensão sobre esse debate.

 Previa aproximar a remuneração média do magistério à dos demais 
profissionais com mesmo nível de escolaridade (meta 17).

 Propunha critérios restritivos de gestão democrática, permanecendo este 
ponto com deficiências nas versões da Câmara e do Senado.

 Limitava a maior parte da oferta de formação somente aos profissionais do 
magistério (metas 15 e 16).

 Não se comprometia em estabelecer prazo para regulamentação do piso 
previsto no art. 206, VIII da CF (meta 18)



Conquistas da mobilização social

FINANCIAMENTO:
 Aumento de 7% para 10% do percentual do PIB a ser investido na educação, não obstante 

a possibilidade de consagrar o repasse de verbas públicas para a iniciativa privada, 
previsto desde o projeto original (meta 20 em contraposição com o art. 5º, § 4º).

 Vinculação de 100% dos royalties do petróleo do regime de concessão e 75% do fundo 
social da União para a educação pública, acima do limite de vinculação constitucional 
(estratégia 20.3 – Lei 12.858/2013).

 Regulamentação do CAQi e CAQ e a correspondente complementação da União 
(estratégia 20.10 – CD) – sua implantação, porém, exige Reforma Tributária.

 Os planos plurianuais e os orçamentos das três esferas administrativas devem pautar-se 
também nas metas dos planos decenais de educação (art. 10 do PL).



Conquistas da mobilização social
ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA:
 Estabelecimento de metas para as matrículas brutas e líquidas em cada etapa do 

nível básico.

 Compromisso com a inclusão de crianças e jovens das famílias com rendimentos 
menores.

 Universalização do acesso da população de 4 a 17 anos em escolas especiais ou 
inclusivas, não obstante o preferencialmente públicas.

 Alfabetização de todas as crianças até o fim do 3º ano do ensino fundamental, 
superando a proposta esdrúxula do Senado.

 Ampliação do atendimento da educação integral para pelo menos 50% das 
escolas e 25% dos estudantes das redes públicas (10,5 milhões, devendo a meta 
ser superada).



Conquistas da mobilização social

ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA:
 Elevar a escolaridade média da população, em especial do campo e das 

pessoas mais pobres (combinando programas educacionais e de renda), e 
igualar a escolaridade entre negros e não negros.

 Elevar  alfabetização de jovens e adultos para 93,5% até 2015 e 100% até o fim 
da década, e diminuir em 50% a atual taxa de analfabetismo funcional.

 triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio e a 
oferta de pelo menos 50% das vagas na rede pública.

 elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 
para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a expansão de pelo 
menos 40% das novas matrículas no segmento público.



Conquistas da mobilização social

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (formação, salário, carreira, jornada etc)
 Instituir no prazo de 1 ano, política nacional de formação dos profissionais da 

educação de que tratam os incisos I, II e III do art. 61 da LDB.

 Universalizar a formação dos/as professores/as em nível superior, na área 
específica de atuação na escola, e garantir o acesso de 50% dos docentes em 
cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado), devendo os PCCS 
preverem incentivos para essa finalidade.

 fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível 
superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação dos 
profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério.



Conquistas da mobilização social

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (formação, salário, carreira, jornada etc)
 implantar, no prazo de 1 ano, política nacional de formação continuada para 

os profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, 
construída em regime de colaboração entre os entes federados.

 Equiparar o rendimento médio dos docentes de nível básico ao de outros 
profissionais com mesmo nível de escolaridade, tendo o piso salarial como 
estratégia central para a consecução da meta.

 Instituir, por iniciativa do MEC, fórum permanente entre gestores e 
trabalhadores para acompanhar a valorização progressiva do PSPN.

 Garantir, no prazo de 2 anos, planos de carreira para todos os profissionais da 
educação, tendo como referência remuneratória o piso salarial do art. 206, VIII 
da CF (reforçar luta pelas diretrizes nacionais de carreira).



Conquistas da mobilização social

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (formação, salário, carreira, jornada etc)
 Garantir, até o 3º ano do PNE, que no mínimo 90% dos/as professores/as e 

50% dos/as funcionários/as sejam ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem 
vinculados.

 O MEC deverá realizar, a cada 2 anos, prova nacional para subsidiar os 
Estados, o DF e os Municípios, a contratarem de forma permanente os 
profissionais do magistério.

 realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência do PNE, o censo 
dos funcionáios das educação.



Conquistas da mobilização social

GESTÃO DEMOCRÁTICA:
 Previsão de dois anos para regulamentar o Sistema Nacional de Educação, à 

luz do art. 23, parágrafo único da CF.

 Inclusão do Fórum Nacional de Educação como instância encarregada pela 
avaliação periódica do PNE.

 Indicação dos fóruns estaduais, distrital e municipais para coordenarem as 
conferências locais de educação e para fazerem o acompanhamento das 
respectivas metas.

 A vinculação das conferências estaduais e municipais à CONAE.



Conquistas da mobilização social

GESTÃO DEMOCRÁTICA:
 Prevalência de decisões colegiadas nos órgãos dos sistemas de ensino e nas 

instituições de educação, e forma de acesso às funções de direção que 
conjuguem mérito e desempenho à participação das comunidades escolar e 
acadêmica.

 Ampliar os programas de apoio e formação aos diferentes conselheiros sociais 
(Fundeb, alimentação, conselhos escolares e outros).

 Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 
municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização 
na gestão escolar e educacional.



Conquistas da mobilização social

AVALIAÇÃO ESCOLAR E INSTITUCIONAL: ainda muito focada na proficiência 
estudantil (IDEB), mas houve avanços.
 Constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional 
com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas 
condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, 
nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando 
as especificidades das modalidades de ensino (7.3)

 A União, em regime de colaboração com os entes federados subnacionais, 
estabelecerá, no prazo de 2 anos contados da publicação desta Lei, 
parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a serem 
utilizados como referência para infraestrutura das escolas, recursos 
pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para 
adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino (7.21 – com foco 
no SINAES).



Conquistas da mobilização social

AVALIAÇÃO ESCOLAR E INSTITUCIONAL: ainda muito focada na proficiência 
estudantil, mas houve avanços.
 Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação 

básica, promovendo o projeto político pedagógico, a formação 
continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão 
democrática.

 Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência 
direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da 
comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, 
visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da 
gestão democrática.



Conquistas da mobilização social

CONTROLE SOCIAL:
 Aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional em até 1 ano de 

vigência do PNE.

 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a 
transparência e o controle social dos recursos públicos da educação, em 
parceria com MEC, Tribunais de Contas, Ministério Público e outros órgãos, 
especialmente por meio de audiências públicas, da criação de portais 
eletrônicos de transparência e da capacitação dos conselheiros do 
Fundeb.



Ausências e preocupações 

 Repasse de verbas públicas para a iniciativa privada, inclusive na forma 
do art. 213 da CF. Diz o parágrafo 1º do referido artigo (ponto destacado na 
votação final do PNE): 

“Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo 
para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede 
pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado 
a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade”.

 Repasse da União ao CAQi e CAQ, o que exige uma verdadeira reforma 
tributária no sentido de regulamentar o art. 75, § 1º da LDB que trata da 
capacidade de atendimento e do esforço fiscal dos entes federados
(ponto destacado na votação final do PNE).



Ausências e preocupações 

 Retrocesso na questão de gênero e outras diferenças apontadas no 
substitutivo inicial da Câmara (regional, étnico-racial, orientação sexual).

 Meta 4: retrocesso em relação ao compromisso do Estado de ampliar o 
atendimento público na educação especial (e inclusiva), conforme previa 
a redação original do PNE.

 Aprovação da estratégia 7.36, devendo a CNTE fazer ampla campanha 
pelo veto presidencial.



Indicativos para a luta nos estados e 
municípios
 Debater e aprovar o arcabouço do Sistema Nacional de Educação.

 Dar início imediato ao processo de elaboração e aprovação dos planos 
estaduais, distrital e municipais de educação, nos termos mínimos do PNE.

 Prever, no mínimo, a duplicação dos atuais recursos investidos na 
educação, em relação ao PIB local.

 Garantir a vinculação dos royalties do petróleo destinados aos estados, DF 
e municípios para a educação pública, não devendo esses recursos 
integrar o percentual constitucionalmente vinculado (art. 212, CF).



Indicativos para a luta nos estados e 
municípios
 Prever a implementação de todas as políticas de valorização profissional 

para professores, funcionários e especialistas (piso, carreira, jornada, 
condições de trabalho).

 Ampliar os horizontes da gestão democrática, prevendo eleições para 
direção escolar, conselhos de educação com participação dos 
educadores e demais atores sociais, conselhos escolares e grêmios 
estudantis em todas as escolas de ensino fundamental e médio, instituição 
dos fóruns de educação com atribuições no mínimo similares ao da esfera 
federal.
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