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CONTEXTO | Educação
Os principais candidatos à Presidência da República têm enfatizado, em seus programas de governo e
declarações públicas, propostas para fortalecer a EDUCAÇÃO.
•

Em relação à EDUCAÇÃO BÁSICA, propostas como a melhoria da estrutura das escolas públicas são
compartilhadas por todos os candidatos, bem como a ampliação do ensino em tempo integral. Por
outro lado, há também propostas específicas. O candidato Jair Bolsonaro, por exemplo, priorizou
questões da ala ideológica, como o homeschooling e o combate à violência institucional. Já o
candidato Lula defende a necessidade de integração dos níveis governamentais e de recuperação do
ensino pós-pandemia, esta última proposta também citada pelos candidatos Ciro Gomes e Simone
Tebet.

•

No que tange ao ENSINO SUPERIOR, Bolsonaro e Lula divergem quanto à autonomia das universidades
públicas: enquanto o primeiro defende menos autonomia, o segundo pretende ampliá-la. Destaca-se
também declaração recente do candidato Lula de que pretende reforçar programas como o Prouni e
o FIES. Em contraponto, Bolsonaro deseja ampliar a captação de recursos privados pelas Universidades
Públicas.

•

O estímulo ao ENSINO TÉCNICO também é citado por alguns dos candidatos.

CONTEXTO | Tributação do setor de Educação
A questão TRIBUTÁRIA tem sido recorrentemente citada pelos candidatos.
•

Os candidatos Lula, Simone Tebet e Ciro Gomes defendem a unificação dos tributos sobre o
consumo, indicando apoio à PEC 110/2019, com alguns ajustes. Ao criar condições para uma reforma
do PIS e da COFINS, para criar a CBS, e prever um IVA Subnacional com alíquota uniforme, unificando
ICMS e ISS, a PEC abre espaço para forte elevação da carga tributária do setor da Educação.

•

O candidato Jair Bolsonaro, a seu turno, deve apoiar a criação da CBS, um IVA Federal que unifica PIS
e Cofins e acaba com diversos incentivos associados a essas contribuições, o que coloca em risco e
poderia prejudicar seriamente a atratividade do Prouni.

•

Outra proposta que pode ser retomada caso Bolsonaro ou Lula sejam eleitos é a Reforma do IR, que
também ameaça o Prouni ao tributar dividendos do setor, sem redução do IRPJ, que é “pago”
através de bolsas do Programa.

•

A desoneração da folha de pagamentos também é um tema recorrente, presente de forma mais
contundente no discurso da equipe de Bolsonaro, mas também citada por Lula.
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SÍNTESE das
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//////////

SÍNTESE DAS PROPOSTAS | Ciro Gomes
EDUCAÇÃO BÁSICA
•

Ampliar a informatização de escolas da educação básica

•

Construir escolas federais em tempo integral em bairros pobres

•

Investir na universalização do acesso a creches em tempo integral

•

Promover a alfabetização na idade certa, aos 6 e 7 anos

•

Tornar o ensino fundamental “progressivamente integral”

•

Remunerar mensalmente alunos do ensino médio, de acordo com a frequência e
rendimento escolar

•

Criar o programa “Minha Escola, Meu Emprego, Meu Negócio” para viabilizar estágios
remunerados pelo Governo Federal

ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR
•

Disseminar o ensino médio profissionalizante e integral

SÍNTESE DAS PROPOSTAS | Ciro Gomes
TRIBUTAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO
•

Realizar ampla reforma tributária da base consumo, unificando tributos no IVA

•

Reavaliar os benefícios fiscais

SÍNTESE DAS PROPOSTAS | Jair Bolsonaro
EDUCAÇÃO BÁSICA
•

Implementar o Novo Ensino Médio

•

Regulamentar o Homeschooling

•

Priorizar investimentos na Educação Básica, aliando ensino presencial e a distância

•

Fortalecer o Sistema Nacional de Educação, com foco na melhor distribuição de
recursos

•

Construir novas creches e ampliar vagas no contraturno escolar

•

Ampliar o combate à violência institucional contra crianças e adolescentes

ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR
•

Reduzir autonomia das universidades públicas

•

Expandir programa para captação de recursos próprios pelas universidades públicas

•

Fortalecer a educação profissional e tecnológica e a educação superior

SÍNTESE DAS PROPOSTAS | Jair Bolsonaro
TRIBUTAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO
•

Corrigir a tabela do Imposto de Renda para Pessoas Físicas

•

Realizar reforma do Imposto de Renda, com a tributação de dividendos

•

Ampliar a desoneração da folha de pagamentos

SÍNTESE DAS PROPOSTAS | Lula
EDUCAÇÃO BÁSICA
•

Investir em escolas em tempo integral

•

Tornar a Educação uma política de Estado

•

Coordenar ações articuladas e sistêmicas entre a União, Estados, Distrito Federal

e municípios
•

Criar um programa de recuperação educacional

ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR
•

Assegurar autonomia de universidades para escolha de reitores

•

Reforçar o Prouni e o FIES, ampliando os recursos para os programas

SÍNTESE DAS PROPOSTAS | Lula
TRIBUTAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO
•

Corrigir desigualdades existentes no Imposto de Renda e tributar dividendos

•

Realizar uma ampla Reforma Tributária, com a PEC 110 como ponto de
partida das discussões

•

Reduzir custos de encargos dos empregos formais (desoneração da folha) por
meio de mudanças em outros impostos

SÍNTESE DAS PROPOSTAS | Simone Tebet
EDUCAÇÃO BÁSICA
•

Promover a universalização do acesso à educação infantil

•

Ampliar a educação em tempo integral no ensino fundamental e médio

•

Equalizar condições do ensino público e privado

•

Valorizar os professores, com reajuste de salários e formação continuada

•

Regulamentar e implementar o Sistema Nacional de Educação

•

Implementar o novo Fundeb e aprimorar transferências do Salário-Educação

•

Criar a “Poupança Mais Educação”

ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR
•

Ampliar fiscalização relacionada à qualidade do ensino

SÍNTESE DAS PROPOSTAS | Simone Tebet
TRIBUTAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO
•

Realizar reforma do Imposto de Renda

•

Realizar ampla Reforma Tributária sobre o consumo, adotando a PEC 110 como base

•

Desonerar a folha salarial, principalmente em relação ao primeiro salário-mínimo
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COMPARATIVO
entre CANDIDATOS
//////////

COMPARATIVO ENTRE CANDIDATOS| Educação

Ampliação da informatização de
escolas da educação básica

Expansão das escolas federais

Escola em “tempo integral”

Estímulo para os alunos
concluírem o ensino médio

COMPARATIVO ENTRE CANDIDATOS| Educação

Novo Ensino Médio

Recuperação educacional póspandemia

Educação básica com ensino
presencial e à distância
Melhora na distribuição de
recursos aos entes federativos

COMPARATIVO ENTRE CANDIDATOS| Educação

Ensino Médio
profissionalizante e técnico

Autonomia das
Universidades Públicas

Programa de captação de
recursos por universidades públicas

Reforço do Prouni e do FIES

(menos autonomia)

(mais autonomia)

COMPARATIVO ENTRE CANDIDATOS| Tributação do Setor de Educação

Reforma do Imposto de
Renda*

Reforma sobre o Consumo*

Desoneração da Folha

*Pontos de Atenção para o setor de Educação Particular
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Movimento
EDUCAÇÃO
MAIS FORTE
//////////

MOVIMENTO EDUCAÇÃO MAIS FORTE| Campanha
O Fórum lidera o movimento “Educação mais Forte”, cujo
objetivo fortalecer, entre os candidatos, a percepção de
que a educação brasileira precisa ser sempre uma
prioridade para as políticas públicas do país

A campanha está no site
https://educacaomaisforte.org.br/ e nas redes sociais,
divulgando as propostas do FÓRUM e os candidatos de
todo o país com compromisso de defendê-las.

As propostas também foram divulgadas pelo Professor
Celso Niskier em artigo publicado no jornal O Globo,
disponível em
https://oglobo.globo.com/opiniao/artigos/coluna/2022/09/
ensino-superior-fica-em-segundo-plano-nacampanha.ghtml

MOVIMENTO EDUCAÇÃO MAIS FORTE| Propostas

Modernizar o
marco regulatório
da avaliação e da
supervisão

Criar um novo
modelo de
financiamento
estudantil

A única candidata a citar expressamente mudanças na avaliação e supervisão das
instituições de ensino foi Simone Tebet.

Nenhum dos candidatos mencionou expressamente propostas relacionadas a um
novo modelo de financiamento estudantil. Ciro Gomes e Simone Tebet fazem
referência a programas financeiros para estimular que os alunos concluam o ensino
médio, enquanto Lula manifestou desejo de reforçar o FIES.

MOVIMENTO EDUCAÇÃO MAIS FORTE| Propostas

Ampliar o
ProUni e reabrir
o ProIES

Oferecer linhas
de financiamento
para estímulo à
inovação nas IES

Lula foi o único candidato a citar expressamente o reforço aos programas da
terceira proposta da Educação mais Forte. Jair Bolsonaro divulgou em suas redes os
resultados positivos do Prouni durante sua gestão, o que indica a intenção de
manter o Programa.

Nenhum dos candidatos mencionou expressamente a oferta de linhas de
financiamento para estímulo à inovação nas IES. O candidato Bolsonaro fez
referência às universidades públicas buscarem financiamento para projetos, por
meio de parcerias. Ciro Gomes pretende investir 3% do PIB em ciência e tecnologia.

MOVIMENTO EDUCAÇÃO MAIS FORTE| Propostas

Aprovar uma
reforma tributária
justa para a
educação

Os 4 principais candidatos fazem referência a propostas de Reforma Tributária,
porém em nenhum dos casos foi feita sinalização quanto a preservar o setor de
educação de eventual aumento de carga tributária.

Desenvolver mecanismos
de integração da
educação superior com
a educação básica

A candidata Simone Tebet fez referência a políticas de formação continuada e
valorização dos professores da rede básica de ensino.

MOVIMENTO EDUCAÇÃO MAIS FORTE| Propostas

Revisar a legislação da
educação brasileira
para contemplar as
metodologias híbridas

O candidato Jair Bolsonaro fez referência à adoção de metodologias híbridas de
ensino, porém apenas para o ensino básico. Não foram apresentadas propostas
relacionadas à regulamentação do tema no Ensino Superior.

Integrar as IES ao
mundo do trabalho

Nenhum dos candidatos fez referência expressa à integração das IES ao mundo do
trabalho, porém Jair Bolsonaro e Ciro Gomes citam a necessidade de
fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante em suas propostas.

MOVIMENTO EDUCAÇÃO MAIS FORTE| Propostas

Ampliar a participação
das IES privadas no
conselho de órgãos de
governo

A revisão no conselho de órgãos de governo não é citada nas propostas dos
candidatos. Lula fala em tornar a educação uma “política de Estado”, enquanto
Simone Tebet fala em revisar o SNE, podendo gerar oportunidades para essa
proposta.

Estimular a
internacionalização
da educação
superior particular

Nenhum dos candidatos fez referência à internacionalização da educação superior
particular.

