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A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, juntamente com as 16 outras organizações de 

direitos humanos que assinam o documento entregue nesta Comissão, vem fazer um 

chamamento à comunidade internacional sobre as recentes medidas propostas pelo governo 

brasileiro cujos impactos ferem gravemente o cumprimento do direito humano à educação no 

país. 

As novas medidas econômicas anunciadas pelo presidente Michel Temer e suas recentes 

mudanças realizadas no Ministério da Educação, como a extinção de importantes programas e 

portarias (Portaria MEC nº 369/2016, que estabelece o Sinaeb – Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica; Mais Educação; Proinfância; Pronacampo; Brasil Alfabetizado), colocam em 

risco a garantia do direito à educação no Brasil. 

Uma preocupação urgente diz respeito à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2016, que 

estabelece um novo regime fiscal, determinando que nenhum investimento nas áreas sociais 

pode ser superior ao reajuste inflacionário. Isso significa que nenhum invetimento novo será 

destinado à construção de escolas, pré-escolas, creches, à ampliação da qualidade das 

universidades públicas e da educação básica, ou ao salário dos professores. Em resumo, a PEC 

55/2016 inviabilizará as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 (Lei 

13.005/2014), principal diretriz para a educação nacional nos próximos 10 anos. 

Faz se necessário reiterar que a Lei do Plano Nacional de Educação não é apenas uma carta de 

intenções. O PNE é um projeto construído coletivamente pela sociedade civil em uma tramitação 

qualificada no Congresso Nacional brasileiro, que pretende expandir matrículas da creche à pós-

graduação, aliando ampliação de vagas com qualidade. É uma lei democratizadora.  

De acordo com as metas do Plano, o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), mecanismo criando 

pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, deveria ter sido implementado desde junho 

de 2016. O CAQi prevê o investimento de R$ 37 bilhões a mais na educação, assegurando 

valorização dos profissionais da educação e escolas com um padrão mínimo de qualidade. 

A PEC 55/2016 representa ameaça também ao direito ao acesso à educação, colocando em risco 

a educação de cerca de 3,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, que estão fora 

da escola, de acordo com pesquisa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do UNICEF, 

no âmbito da iniciativa “Fora da Escola Não Pode!”. Para assegurar o direito humano à educação 

e para cumprir com as metas do Plano Nacional de Educação, precisamos expandir: 3,4 milhões 

de matrículas em creche, 700 mil matrículas na pré-escola, 500 mil matrículas no ensino 

fundamental, 1,6 milhão de matrículas no ensino médio, e 2 milhões de matrículas no ensino 

superior público. Assim, é comprovado que o Brasil precisa expandir matrículas e aumentar o 

investimento em educação e não reduzir, como impõe a PEC. 

Há diversas formas de se medir o impacto para a educação da PEC 55 e todas elas mostram 

graves consequências.  Neste gráfico, mostra-se como, na prática, a PEC 55 vai corroendo a 

maior conquista da educação brasileira, que foi a vinculação de um percentual da receita de 

impostos para a educação, definidos em um mínimo de 18% para a União e de 25% para estados 
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e municípios. Pois é exatamente esse o efeito desta PEC: revogar a vinculação constitucional por 

20 anos.  

 

 

 

Projeções indicam que o impacto da PEC 55 seria a redução em uma escala de R$ 32.2 bilhões 

nos próximos 10 anos1. 

 

Outra forma de se ver os efeitos da PEC 241 seria através de um olhar retrospectivo. Assim, este 

outro gráfico apresenta uma simulação do impacto da PEC 55 caso ela estivesse sido 

implementada nos últimos 8 anos (de 2007 a 2015) – um período em que a sociedade civil teve 

suas principais conquistas no financiamento da educação no Brasil. A linha vermelha (de cima) 

do gráfico mostra que a sociedade civil conquistou um patamar superior ao apresentado pela 

linha verde (do meio), que representa o mínimo constitucional. A PEC 55, se estivesse em 

operação, representaria uma realidade de investimentos bastante baixos – vide linha azul (de 

baixo).  

                                                           
1 Technical Study No. 12/2016. http://campanha.org.br/wp-
content/uploads/2016/11/EstudoT%C3%A9cnico-122016versao21ago_publicado.pdf  

http://campanha.org.br/wp-content/uploads/2016/11/EstudoT%C3%A9cnico-122016versao21ago_publicado.pdf
http://campanha.org.br/wp-content/uploads/2016/11/EstudoT%C3%A9cnico-122016versao21ago_publicado.pdf
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O Plano, contudo, não vem sendo cumprido desde sua aprovação em 2014. Em 2015, o ajuste 

fiscal promovido por Joaquim Levy, então Ministro da Fazenda de Dilma, inviabilizou o 

cumprimento de importantes metas e estratégias. Neste ano, o PNE está sendo escanteado 

devido à falta de prioridade dada pelos governos, à crise econômica e à crise política. Nenhuma 

das 14 metas e estratégias, com previsão para 2015 e 2016 foram integralmente cumpridas.  

Além disso, a PEC 55/2016 coloca em risco e contraria a implementação de toda a legislação 

nacional para a educação: 

11.494/2007 Lei do Fundeb  

11.738/2008 Piso Nacional Salarial do Magistério 

12.858/2013 Destinação de recursos petrolíferos para educação e saúde 

13.005/2014 Plano Nacional de Educação 

É preciso frisar que a PEC 55 contraria as últimas recomendações do Comitê sobre os Direitos 

da Criança (CRC) da ONU, de 2015, que sublinhou a necessidade de assegurar recursos para a 

implementação do Plano Nacional de Educação, mesmo em momentos de crise. 

A denúncia sobre tal proposta vem sendo realizada sistematicamente pela Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação no âmbito internacional. Foi entregue um dossiê sobre os impactos da 

PEC 55 para a educação ao presidente da Education Commission, Gordon Brown, em setembro, 

na 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. 

Ainda, foi realizada em novembro uma apresentação verbal e entrega de dossiês à Relatora da 

ONU para o Direito Humano à Educação, Koumba Boly Barry, acerca da temática, seguida de 

diversas reuniões no Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos, em Genebra, incluindo as relatorias sobre Liberdade de Reunião e Associação Pacífica, 

Liberdade de Expressão, e com o Secretariado do Comitê sobre os Direitos da Criança (CRC), 

denunciando não só os retrocessos à garantia do direito à educação, explícitos principalmente 
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na ameaça da PEC 55, como também as demais pautas trazidas a esta Comissão. Ainda, foram 

incluídas em nosso relatório entregue à Universal Periodic Review das Nações Unidas. 

Nacionalmente, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que representa a 

gestão da educação das 5570 municipalidades do país, posicionou-se contrária à PEC 55, assim 

como as mais de 200 entidades que compõem a rede da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, incluindo a União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação, a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Associação Nacional de Pesquisadores em 

Financiamento da Educação, entre outras entidades representativas. 

A PEC 55/2016 já foi aprovada na Câmara dos Deputados e foi recentemente aprovada em 

primeiro turno no Senado Federal, por 61 votos favoráveis a 14 contrários. Na tramitação na 

Câmara dos Deputados, não foi aberto à sociedade civil espaço de fala em audiências públicas 

e, no Senado, tive a oportunidade de participar no dia 31 de outubro, em representação à 

sociedade civil organizada que atua pelo direito à educação, mas houve baixíssima participação 

de senadores na ocasião. 

Aproveitamos para reiterar aqui a necessidade de que os sujeitos de direito - estudantes, 

professores, educadores, profissionais da educação e comunidade escolar - devem ser ouvidos 

em suas demandas por uma educação de qualidade no Brasil. Estudantes secundaristas em todo 

o país, desde novembro de 2015, estão em um movimento de ocupação que nasceu no coração 

das escolas – com mais de 1000 escolas ocupadas em todo o país - na luta pela educação de 

qualidade e contra a PEC 55/2016. Eles têm enfrentado em vários estados brasileiros uma 

violência repressiva pelas forças policiais a mando de seus executivos, impedindo-lhes a 

liberdade de se expressar. Condenamos a repressão promovida por forças do Estado contra os 

estudantes, que demonstram e ocupam suas escolas com o direito legítimo de acesso à 

educação pública de qualidade. Reconhecemos que os estudantes em ocupação não só têm o 

direito humano à educação violado, como também os de liberdade de expressão e livre 

associação.  

Está claro que o prejuízo dessa matéria é um prejuízo absoluto para as famílias brasileiras e para 

o próprio desenvolvimento do Brasil. O Brasil vive hoje se último bônus demográfico. É a última 

população com alta representação de crianças e jovens. A partir de agora, o país vai se tornando 

cada vez mais um país adulto e, posteriormente, um país idoso. Um país de uma população 

idosa, que não teve acesso à educação de qualidade, significa um país idoso sem capacidade 

efetiva de participar da economia mundial.  

Estamos aqui falando de um período de vinte anos de vigência dessa proposta de diminuição do 

investimento em educação, saúde, e assistência social. E vamos viver vinte anos de finalização 

da possibilidade de o país ser de fato próspero e digno para sua população. 


