
COM A PALAVRA, OS 
PROFESSORES

O Sistema Nacional de 
Educação é prioridade 
para o Brasil



Por que o SNE é importante para os 
professores?
O Sistema Nacional de Educação tem como objetivo organizar a política educacional, 

definir parâmetros de qualidade e promover a cooperação entre União, Estados e 

Municípios. Com esta nova configuração baseada no diálogo e na pactuação, os 

professores serão diretamente beneficiados:

Atratividade e 

valorização da 

carreira

Remuneração 

e condições 

de trabalho

Formação inicial, 

continuada e 

desenvolvimento 

profissional



Por que o SNE é importante para os 
professores?

A constitucionalização do Novo Fundeb em 2020 e o recente aumento de 33% do piso 

salarial do magistério foram importantes conquistas para a classe. O próximo grande 

avanço na educação brasileira é o Sistema Nacional de Educação:

O SNE é necessário para a elaboração e pactuação de diretrizes nacionais pelos entes 

federativos visando contemplar as múltiplas realidades dos territórios e assegurar uma 

política de desenvolvimento docente mais equânime e eficiente. 



Pesquisa com Instituto Datafolha

Com o avançar da tramitação dos projetos de lei complementar que visam a 

instituição do Sistema Nacional de Educação - SNE (PLP 25/19 na Câmara dos 

Deputados e PLP 235/19 no Senado Federal), a comunidade educacional e a 

sociedade civil organizada intensificam sua mobilização em prol dessa tão 

importante pauta para a educação brasileira!



Pesquisa com Instituto Datafolha

Nesse sentido, pesquisa do Instituto Datafolha – encomendada pela Fundação Lemann 

e idealizada em parceria com o Movimento Colabora Educação – realizou, entre 9 de 

novembro e 1º de dezembro, entrevistas por telefone com cerca de mil professores da 

rede pública em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

O levantamento realizou perguntas acerca da visão dos educadores brasileiros sobre 

três aspectos do SNE:

1. Conhecimento sobre a previsão legal do SNE

2. Relevância do SNE para os professores

3. Interesse em compreender melhor o tema



Pesquisa com Instituto Datafolha

Na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB) de 1996 e no Plano Nacional de Educação 

(PNE) de 2014 está prevista a regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação (SNE). Você tem conhecimento dessa 

informação?

8 em cada 10 professores têm 

conhecimento sobre a 

regulamentação do SNE

20%

80%

20%



Pesquisa com Instituto Datafolha

7 em cada 10 professores 

pensam que o SNE tem alta 

relevância

Na sua opinião, a criação de um Sistema Nacional de 

Educação (SNE) é de alta, média ou nenhuma relevância?

70%

2%

28%



Pesquisa com Instituto Datafolha

O Sistema Nacional de Educação é um tema relevante para 
seu trabalho e você tem interesse em ter mais informações 

ou não é um tema relevante para seu trabalho e você não 
tem interesse em conhecer?

92% dos professores consideram que o 

SNE é um tema relevante para seu trabalho 

e têm interesse em conhecer mais
92%

2%

7%



Conclusão
Os principais resultados da pesquisa apontam importantes convergências entre os 

professores:

● A grande maioria dos docentes compreende a importância da pauta do Sistema 

Nacional de Educação;

● A maior parte da classe conhece a previsão constitucional e legal da 

regulamentação de um SNE;

● 9 em cada 10 docentes enxergam a relevância do SNE para seu trabalho e querem 

saber mais informações sobre o tema.

Qualidade docente se alcança com ações sistêmicas e em cooperação. É urgente 

instituir o SNE!



movimentocolabora.org.br | sneempauta.org.br

https://movimentocolabora.org.br/
https://sneempauta.org.br/

