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INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca traçar um paralelo entre dois Planos
Nacionais de Educação, o PNE 2001-2010 (Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001) e
o PNE 2014-2024 (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), com foco na comparação
entre as metas estabelecidas em cada um dos documentos legais.
A comparação entre dois planos nacionais de educação vigentes em
épocas distintas traz desafios e riscos. O desafio é captar se o plano vigente foi
beneficiado tanto pelos impactos gerados pelo precedente como pelas lacunas que
ficaram mais evidenciadas ao longo de sua vigência, de modo a proporcionar os
aprimoramentos necessários.
Intuitivamente, é razoável supor que o PNE 2014-2024 se beneficiou
de inovações introduzidas pelo PNE 2001-2010, bem como teve a oportunidade de
corrigir suas insuficiências. O risco é olvidar que esse raciocínio não é linear. Seria
de todo inadequado julgar um plano melhor do que outro, visto que ambos foram
resultantes de um conjunto de variáveis postas à época de sua concepção e
aprovação: conjunto de informações disponíveis para orientar a elaboração das
propostas, prioridades de ação estabelecidas, seja nos governos, seja nas
manifestações da sociedade civil, forças políticas dentro do Parlamento, entre outras.
Trata-se de difícil comparação, mesmo porque a estrutura dos
planos contém algumas diferenças. O PNE 2001-2010 foi estruturado, como divisão
comum para todos os capítulos – fundamentalmente os níveis, etapas e modalidades
de educação –, com base na tríade “Diagnóstico”, “Diretrizes” e, formando um
conjunto único, “Objetivo e Metas”. Escapam a esse padrão apenas dois capítulos:
“Financiamento e Gestão" e “Educação Superior”.
As Disposições Transitórias da LDB previam (art. 87, § 1º) a
tramitação do Plano Nacional de Educação com diretrizes e metas para os dez
anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.
O PNE 2001-2010 foi além do que indicado pela LDB e foi encaminhado também
com o “diagnóstico”, nos termos do PL nº 4.155/1998 (Dep. Ivan Valente e outros) ou
“observações gerais”, expressão contida no PL nº 4.173/1998 (Poder Executivo),
tendo o substitutivo aprovado optado pela inclusão, a cada capítulo, de um
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diagnóstico referente à meta. Essa estrutura parece contribuir para maior
transparência nos debates.
Em 2010, a proposição enviada pelo Poder Executivo – PL nº
8.035/2010, que seria transformada, quatro anos mais tarde, na Lei do PNE 20142024 – veio desacompanhada por diagnóstico da situação educacional, isto é, o
Ministério da Educação havia descartado o tripé “diagnóstico-diretrizes-objetivos e
metas” na elaboração da proposta para o novo PNE, em que pese o fato de ter
inovado ao introduzir “estratégias”, como manda o art. 214, nos termos de seu caput
(alterado pela Emenda Constitucional nº 59/2009), que determina que:
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos,
metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes
públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a (...)
(seguem seis incisos detalhando os objetivos).

A Câmara dos Deputados, porém, optou por demandar formalmente
um diagnóstico do Poder Executivo que pudesse subsidiar a análise do PL nº
8.035/2010. Assim, por meio do Requerimento nº 287, de 14 de março de 2011, a
deputada professora Dorinha Seabra Rezende solicitou o envio, pelo Ministério da
Educação, à Câmara dos Deputados do “diagnóstico da realidade educacional
brasileira que fundamenta a proposta encaminhada”. A parlamentar argumentava
que
a divulgação desse documento à sociedade e ao Congresso Nacional
por parte do Poder Executivo tornaria o debate educacional mais
concreto e proveitoso, permitindo a todos os atores a avaliação que
embasava a proposta do segundo PNE e da adequação das metas e
estratégias formuladas. Além disso, acrescentava, o diagnóstico da
realidade educacional elaborado para o PNE serviria de orientação à
elaboração dos planos dos estados, Distrito Federal e municípios.
(Sena, 2014, p.15).

Esse movimento não provocou a elaboração de um diagnóstico
completo a cada meta, mas resultou na divulgação de, num primeiro momento, uma
planilha com os números referentes aos custos que embasavam as propostas –
“Previsão de investimento necessário para cumprir o PNE, além do investimento
atual de 5% do PIB - Ministério da Educação e Cultura”. Posteriormente, elaborou-se
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o documento “O PNE 2011-2020: metas e estratégias – versão atualizada –
Ministério da Educação e Cultura”, que compilava notas técnicas do Ministério da
Educação.
A estrutura do PNE 2001, que consagrava o diagnóstico, foi um
elemento importante no debate do PNE 2014-2024. Ao mesmo tempo, o PNE 20142024 pôde avançar por ter analisado a experiência anterior. Assim, por exemplo,
consagrou a proposta de custo aluno qualidade - conceito já mencionado nas
diretrizes do PNE 2001-2010 (11.2) e a fixação de um percentual de investimento em
relação ao PIB.
O trabalho está organizado em três seções, em que se procurou
cobrir o conjunto das metas presentes no atual PNE 2014-2024. A primeira seção
cobre as etapas da educação básica, gestão democrática e financiamento (metas 1,
2, 3, 19 e 20); a segunda seção abrange o tema da qualidade e as modalidades da
educação básica (metas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11); por fim, a última seção reúne a
educação superior e temas relativos à valorização dos profissionais da educação
(metas 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18).
Com essas observações, procede-se ao registro de como os planos
abordaram os temas das políticas educacionais.
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SEÇÃO 1 – Etapas da Educação Básica e Financiamento
EDUCAÇÃO INFANTIL
No diagnóstico da educação infantil inserido na Lei nº 10.172, de
2001, que aprova o PNE 2001-2010, já estavam presentes os argumentos
econômicos, de necessidade social e do direito ao cuidado e à educação a partir do
nascimento para justificar a expansão dessa oferta a despeito de não ter caráter
obrigatório.
As estatísticas utilizadas no documento, extraídas da Sinopse
Estatística da Educação Básica, de 1998, registravam um atendimento de 381.804
crianças em creches, em idades que variavam entre 4 e 9 anos, diante de uma
população de 12 milhões de crianças na faixa de zero a três anos. Aparentemente,
esses dados eram incompletos, pois as creches, naquele momento, ainda viviam
uma fase de transição da área de assistência social para a gestão dos sistemas de
ensino, após sua inclusão como primeira etapa da educação básica na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394), sancionada em 1996.
Os dados referentes à faixa de quatro a seis anos, correspondente à
pré-escola, eram mais consistentes, uma vez que já eram coletados pelo sistema de
estatísticas educacionais. De uma população de aproximadamente 9,2 milhões de
crianças, 4,1 milhões estavam matriculadas em pré-escolas no ano de 1998 (44% da
população).
Naquele momento, observava-se, ainda, uma acentuada redução do
atendimento na pré-escola, por parte das redes estaduais, demarcando um
acelerado processo de municipalização. Em 1997, os estados atendiam 850 mil
alunos; em 1998, eram 396 mil. Nesse período, os municípios passaram de 1,3
milhão para 2,7 milhões de matrículas de alunos na faixa dos 4 aos 6 anos.
Nas Diretrizes, aparece explicitamente a ideia de que “as metas
estão relacionadas à demanda manifesta, e não à demanda potencial, definida pelo
número de crianças na faixa etária, pois a educação infantil não é obrigatória, mas
um direito da criança”.
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A Nota Técnica enviada pelo Ministério da Educação ao Congresso
Nacional1, em 2010, para subsidiar a análise da proposta do novo Plano Nacional de
Educação, indicava que, em 2009, 18,4% do grupo populacional entre 0 e 3 anos
frequentavam creches e que a taxa de frequência escolar das crianças de 4 e 5 anos
atingiu 74,8% nesse mesmo ano.
Cabe lembrar que, entre a aprovação dos dois PNEs, houve duas
mudanças legais, com repercussões significativas, sobre a organização/gestão da
educação infantil. Em 2005, a Lei nº 11.114 tornou obrigatória a matrícula das
crianças de seis anos de idade no ensino fundamental. Anteriormente, ainda que
sem obrigatoriedade, um número significativo de crianças nessa faixa etária eram
atendidas na pré-escola. Em 2009, a Emenda Constitucional nº 59 estendeu a
obrigatoriedade de ensino básico obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos de idade,
abrangendo a pré-escola e o ensino médio, além do já contemplado ensino
fundamental. Essas mudanças, obviamente, produziram demandas distintas, que
foram acolhidas pelo PNE 2014-2024.
Entre os temas destacados, havia, no PNE 2001-2010, a
preocupação de assegurar, em todos os municípios, recursos financeiros para a
educação infantil, que muitas vezes era relegada em função de investimentos para
dar cumprimento ao ensino obrigatório. Assim, determinava-se, na meta 18, que
fossem destinados os 10% dos recursos de manutenção e desenvolvimento do
ensino não vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), de forma prioritária, para a
educação infantil, além de outros disponíveis para cada ente municipal. No PNE
2014-2024, já estava em vigência o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, aprovado pela
Emenda Constitucional nº 53, que passou a financiar toda a educação básica.
Outro ponto a ressaltar, já mencionado, é a dificuldade de comparar
documentos legais elaborados a partir de estruturas distintas. Por exemplo, o PNE
2001-2010 detalhava, de forma extensiva, elementos que deveriam compor os
padrões mínimos de infraestrutura, não só para as escolas de educação infantil, mas
também para as de ensino fundamental e médio. No PNE 2014-2024, optou-se por
1

Mencionada na Introdução deste documento.
8

vincular essa definição – em como a de outros insumos necessários para uma oferta
educacional com padrão mínimo de qualidade – ao processo de construção do custo
aluno qualidade, previsto nas estratégias 20.6, 20.7 e 20.8 do plano. Essa
concepção diferenciada fica explícita ao contrastar os dois documentos.
Vejamos as metas estabelecidas nos dois documentos legais.
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PNE 2001-2010
Objetivos e Metas
1. Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos,
a 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6
anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das
crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos.
2. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infra-estrutura
para o funcionamento adequado das instituições de educação infantil
(creches e pré-escolas) públicas e privadas, que, respeitando as
diversidades regionais, assegurem o atendimento das características das
distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo quanto a:
a) espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o
espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento
sanitário;
b) instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças;
c) instalações para preparo e/ou serviço de alimentação;
d) ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades,
conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da educação infantil,
incluindo o repouso, a expressão livre, o movimento e o brinquedo;
e) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos;
f) adequação às características das crianças especiais.**
3. A partir do segundo ano deste plano, somente autorizar construção e
funcionamento de instituições de educação infantil, públicas ou privadas,
que atendam aos requisitos de infra-estrutura definidos no item anterior.
4. Adaptar os prédios de educação infantil de sorte que, em cinco anos,
todos estejam conformes aos padrões mínimos de infra-estrutura
estabelecidos.
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PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência deste PNE.
7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o
acesso a energia elétrica, abastecimento de água tratada,
esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o
acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens
culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e,
em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com
deficiência;
20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado
o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno
Qualidade - CAQ;
1.1) definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas
redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de
qualidade, considerando as peculiaridades locais;
1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as
normas de acessibilidade, programa nacional de construção e
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos,
visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de
educação infantil;
7.21) a União, em regime de colaboração com os entes federados
subnacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos contados da

5. Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de
educação infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios,
inclusive das universidades e institutos superiores de educação e
organizações não-governamentais, que realize as seguintes metas:
a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de educação
infantil possuam formação apropriada em nível médio (modalidade
Normal) e, em dez anos, formação de nível superior;
b) que, em cinco anos, todos os professores tenham habilitação
específica de nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação específica
de nível superior.**
6. A partir da vigência deste plano, somente admitir novos profissionais na
educação infantil que possuam a titulação mínima em nível médio,
modalidade normal, dando-se preferência à admissão de profissionais
graduados em curso específico de nível superior.
7. No prazo máximo de três anos a contar do início deste plano, colocar em
execução programa de formação em serviço, em cada município ou por
grupos de Município, preferencialmente em articulação com instituições
de ensino superior, com a cooperação técnica e financeira da União e dos
Estados, para a atualização permanente e o aprofundamento dos
conhecimentos dos profissionais que atuam na educação infantil, bem
como para a formação do pessoal auxiliar.**

8. Assegurar que, em dois anos, todos os Municípios tenham definido sua
política para a educação infantil, com base nas diretrizes nacionais, nas
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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.
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação
de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam formação específica de
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento
em que atuam.
1.8) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por
profissionais com formação superior;
1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de
pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de
modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensinoaprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores
escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de
subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos,
cujos resultados possam ser utilizados por adesão.
15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política
nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação
de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de
colaboração entre os entes federados.

normas complementares estaduais e nas sugestões dos referenciais
curriculares nacionais.
9. Assegurar que, em três anos, todas as instituições de educação infantil 1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização
tenham formulado, com a participação dos profissionais de educação neles das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5
envolvidos, seus projetos pedagógicos.**
(cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais
de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao
ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino
fundamental.
10. Estabelecer em todos os Municípios, no prazo de três anos, sempre que 1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da
possível em articulação com as instituições de ensino superior que tenham educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em
experiência na área, um sistema de acompanhamento, controle e parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura
supervisão da educação infantil, nos estabelecimentos públicos e física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos
privados, visando ao apoio técnico-pedagógico para a melhoria da pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores
qualidade e à garantia do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos relevantes;
pelas diretrizes nacionais e estaduais.
1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
11. Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da educação, permanência das crianças na educação infantil, em especial dos
saúde e assistência na manutenção, expansão, administração, controle e beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração
avaliação das instituições de atendimento das crianças de 0 a 3 anos de com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância.
idade.**
12. Garantir a alimentação escolar para as crianças atendidas na 7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à)
educação infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados, através da aluno (a), em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
colaboração financeira da União e dos Estados.**
13. Assegurar, em todos os Municípios, o fornecimento de materiais alimentação e assistência à saúde.
pedagógicos adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho
educacional, de forma que, em cinco anos, sejam atendidos os padrões
mínimos de infra-estrutura definidos na meta nº 2. **
14. Incluir as creches ou entidades equivalentes no sistema nacional de
estatísticas educacionais, no prazo de três anos.*
15. Extinguir as classes de alfabetização incorporando imediatamente as 1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização
crianças no ensino fundamental e matricular, também, naquele nível todas das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5
as crianças de 7 anos ou mais que se encontrem na educação infantil.
(cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais
de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao
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16. Implantar conselhos escolares e outras formas de participação da
comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das instituições
de educação infantil e no enriquecimento das oportunidades educativas e
dos recursos pedagógicos.

ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino
fundamental.
19.5) 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, inclusive por meio de
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo;
19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação,
alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos políticopedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação
de docentes e gestores escolares.
1.12) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e
apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde
e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças
de até 3 (três) anos de idade.

17. Estabelecer, até o final da década, em todos os Municípios e com a
colaboração dos setores responsáveis pela educação, saúde e assistência
social e de organizações não-governamentais, programas de orientação e
apoio aos pais com filhos entre 0 e 3 anos, oferecendo, inclusive,
assistência financeira, jurídica e de suplementação alimentar nos casos de
pobreza, violência doméstica e desagregação familiar extrema.**
18. Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para as 1.17) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para
crianças de 0 a 6 anos.
todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
19. Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de educação 1.1) definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
infantil, como referência para a supervisão, o controle e a avaliação, e como Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas
redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de
instrumento para a adoção das medidas de melhoria da qualidade.**
qualidade, considerando as peculiaridades locais;
20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado
o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno
Qualidade – CAQ.
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20. Promover debates com a sociedade civil sobre o direito dos
trabalhadores à assistência gratuita a seus filhos e dependentes em
creches e pré-escolas, estabelecido no art. 7o, XXV, da Constituição
Federal. ** Encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei visando à
regulamentação daquele dispositivo. *
21. Assegurar que, em todos os Municípios, além de outros recursos
municipais os 10% dos recursos de manutenção e desenvolvimento do
ensino não vinculados ao FUNDEF sejam aplicados, prioritariamente, na
educação infantil.**

20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis
para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica,
observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em
especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do
esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas
demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional.

22. (VETADO)
23. Realizar estudos sobre custo da educação infantil com base nos 20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado
parâmetros de qualidade, com vistas a melhorar a eficiência e garantir a o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de
generalização da qualidade do atendimento.**
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno
Qualidade – CAQ.
24. Ampliar a oferta de cursos de formação de professores de educação 1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e
infantil de nível superior, com conteúdos específicos, prioritariamente cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir
nas regiões onde o déficit de qualificação é maior, de modo a atingir a meta a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de
estabelecida pela LDB para a década da educação.**
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da
população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar
formação específica na educação superior, nas respectivas áreas de
atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade
normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação
docente, em efetivo exercício;
14

25. Exercer a ação supletiva da União e do Estado junto aos Municípios 20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da
que apresentem maiores necessidades técnicas e financeiras, nos termos Constituição Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar,
de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, os
dos arts. 30, VI e 211, § 1º, da Constituição Federal.**
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a
articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração,
com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e
efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no
combate às desigualdades educacionais regionais, com especial
atenção às regiões Norte e Nordeste.
26. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à
educação infantil.
1.2) garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a 10%
(dez por cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação
infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda
familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per
capita mais baixo.
1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento
da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como
forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda
manifesta.
1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas,
procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta
pública da demanda das famílias por creches.
1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas
como entidades beneficentes de assistência social na área de educação
com a expansão da oferta na rede escolar pública.
1.10) fomentar o atendimento das populações do campo e das
comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas
respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da
distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o
deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas
comunidades, garantido consulta prévia e informada;
15

1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do
atendimento educacional especializado complementar e suplementar
aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a
educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da
educação especial nessa etapa da educação básica.
1.15) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família
em relação às crianças de até 3 (três) anos.
1.16) o Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e
dos Estados, realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da
demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas,
como forma de planejar e verificar o atendimento.
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ENSINO FUNDAMENTAL
No diagnóstico do ensino fundamental utilizado no PNE 2001-2010,
estão presentes dois aspectos muito significativos para esta etapa, no início da
década de 2000: a tarefa urgente de universalizar esta que, até então, era a única
etapa obrigatória da educação básica e a taxa de distorção idade-série,
consequência de elevados índices de reprovação.
As taxas de escolarização bruta e líquida na faixa etária de 7 a 14
anos, referentes ao ano de 1996, eram de 116,1% e 90,8%, respectivamente. O
censo escolar de 1996 apontava que mais de 46% dos alunos do ensino
fundamental tinham idade superior à faixa etária correspondente. Taxas de
reprovação excessivamente elevadas sobrecarregavam financeiramente os sistemas
de ensino.
Estava claro, ainda, que a existência de crianças fora da escola, na
faixa etária obrigatória, não tinha como determinante o déficit de vagas, mas, sim, as
condições de exclusão de alguns segmentos da população brasileira.
As metas estabelecidas pelo PNE 2001-2010 para o ensino
fundamental devem ser interpretadas à luz desse cenário. O diagnóstico que
subsidiou a elaboração do PNE 2014-2024 apontava uma taxa de frequência escolar
de 98% para a população dos 6 aos 14 anos.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE) apontam melhoria na taxa líquida
de matrícula no ensino fundamental, que atingiu a marca de 97,5%, em 2014. Não
obstante, ainda há um grupo de cerca de 450 mil crianças de 6 a 14 anos (dado de
2014) que não frequentam a escola e que demandam políticas públicas específicas.
Além de manter a universalização do ensino fundamental como uma
das metas do novo plano visando endereçar esse problema, o PNE 2014-2024
inovou ao incluir a determinação de que 95% dos alunos concluam essa etapa na
idade recomendada, o que exige mudanças na qualidade do ensino e atenção com
os índices de reprovação e de evasão.
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PNE 2001-2010
Objetivos e Metas
1. Universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino
fundamental, no prazo de cinco anos a partir da data de aprovação
deste plano, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças
na escola, estabelecendo em regiões em que se demonstrar necessário
programas específicos, com a colaboração da União, dos Estados e
dos Municípios.**

PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para
toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo
menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.
2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola,
em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, adolescência e juventude.
Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005 (matrícula obrigatória aos seis
anos de idade).
Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 (ensino fundamental de 9
anos).
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda
a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo
menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste
PNE.
7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o
acesso a energia elétrica, abastecimento de água tratada,
esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o
acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens
culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências
e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas
com deficiência;
20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado
o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo
Aluno Qualidade - CAQ;

2. Ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental
obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida que for
sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos.*
3. Regularizar o fluxo escolar reduzindo em 50%, em cinco anos, as
taxas de repetência e evasão, por meio de programas de aceleração da
aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso, garantindo
efetiva aprendizagem.
4. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de
infra-estrutura para o ensino fundamental, compatíveis com o tamanho
dos estabelecimentos e com as realidades regionais, incluindo:**
a) espaço, iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede
elétrica, segurança e temperatura ambiente;
b) instalações sanitárias e para higiene;
c) espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda
escolar;
d) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos
portadores de necessidades especiais;
e) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas;
f) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos;
g) telefone e serviço de reprodução de textos;
h) informática e equipamento multimídia para o ensino.
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7.21) a União, em regime de colaboração com os entes federados
subnacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) 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.

5. A partir do segundo ano da vigência deste plano, somente autorizar a
construção e funcionamento de escolas que atendam aos requisitos
de infra-estrutura definidos.**
6. Assegurar que, em cinco anos, todas as escolas atendam os ítens de
"a" a "d" e, em dez anos, a totalidade dos ítens.**
7. Estabelecer, em todos os sistemas de ensino e com o apoio da
União e da comunidade escolar, programas para equipar todas as
escolas, gradualmente, com os equipamentos discriminados nos ítens
de "e" a "h".**
8. Assegurar que, em três anos, todas as escolas tenham formulado
seus projetos pedagógicos, com observância das Diretrizes
Curriculares para o ensino fundamental e dos Parâmetros Curriculares
Nacionais.

2.1) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2o
(segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao
Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública
nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental;
2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no
âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei,
a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular
do ensino fundamental.
9. Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos escolares efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios
ou órgãos equivalentes.
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico da União para tanto.
19.5) 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, inclusive
por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se
condições de funcionamento autônomo;
19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da
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educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos
político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na
avaliação de docentes e gestores escolares;
2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do
estreitamento das relações entre as escolas e as famílias.
2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de
programas de transferência de renda, bem como das situações de
discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos
(as) alunos (as), em colaboração com as famílias e com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância,
adolescência e juventude.
7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à)
aluno (a), em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.

10. Integrar recursos do Poder Público destinados à política social, em
ações conjuntas da União, dos Estados e Municípios, para garantir
entre outras metas, a Renda Mínima Associada a Ações Sócioeducativas para as famílias com carência econômica comprovada.**

11. Manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático
criado pelo Ministério de Educação, estabelecendo entre seus critérios
a adequada abordagem das questões de gênero e etnia e a eliminação
de textos discriminatórios ou que reproduzam estereótipos acerca do
papel da mulher, do negro e do índio.*
12. Elevar de quatro para cinco o número de livros didáticos
oferecidos aos alunos das quatro séries iniciais do ensino fundamental,
de forma a cobrir as áreas que compõem as Diretrizes Curriculares do
ensino fundamental e os Parâmetros Curriculares Nacionais.**
13. Ampliar progressivamente a oferta de livros didáticos a todos os
alunos das quatro séries finais do ensino fundamental, com prioridade
para as regiões nas quais o acesso dos alunos ao material escrito seja
particularmente deficiente.**
14. Prover de literatura, textos científicos, obras básicas de referência e
livros didático-pedagógicos de apoio ao professor as escolas do
ensino fundamental.**
15. Transformar progressivamente as escolas unidocentes em 2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos
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anos iniciais, para as populações do campo, indígenas e
quilombolas, nas próprias comunidades;
2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino
fundamental, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de
profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante.
7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à)
aluno (a), em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.

escolas de mais de um professor, levando em consideração as
realidades e as necessidades pedagógicas e de aprendizagem dos
alunos.
16. Associar as classes isoladas unidocentes remanescentes a
escolas de, pelo menos, quatro séries completas.
17. Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando necessário,
com colaboração financeira da União, Estados e Municípios, de forma a
garantir a escolarização dos alunos e o acesso à escola por parte do
professor.**
18. Garantir, com a colaboração da União, Estados e Municípios, o
provimento da alimentação escolar e o equilíbrio necessário
garantindo os níveis calóricos-protéicos por faixa etária.**
19. Assegurar, dentro de três anos, que a carga horária semanal dos
cursos diurnos compreenda, pelo menos, 20 horas semanais de efetivo
trabalho escolar.
20. Eliminar a existência, nas escolas, de mais de dois turnos diurnos
e um turno noturno, sem prejuízo do atendimento da demanda.
21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a
escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete
horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número
suficiente.

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica
pública em tempo integral, por meio de atividades de
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e
esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as)
na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a
7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação
progressiva da jornada de professores em uma única escola;
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de
escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para
atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades
pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social.
6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio
da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de
informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios,
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da
produção de material didático e da formação de recursos humanos
para a educação em tempo integral;
6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços
educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos,

22. Prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as
crianças das famílias de menor renda, no mínimo duas refeições, apoio
às tarefas escolares, a prática de esportes e atividades artísticas, nos
moldes do Programa de Renda Mínima Associado a Ações Sócioeducativas.
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como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus,
teatros, cinemas e planetários;
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da
jornada escolar de alunos (as) matriculados nas escolas da rede
pública de educação básica por parte das entidades privadas de serviço
social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em
articulação com a rede pública de ensino.
23. Estabelecer, em dois anos, a reorganização curricular dos cursos
noturnos, de forma a adequá-los às características da clientela e
promover a eliminação gradual da necessidade de sua oferta.
24. Articular as atuais funções de supervisão e inspeção no sistema 2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as)
de avaliação.
alunos (as) do ensino fundamental;
Art. 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica,
coordenado pela União, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a
avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das
políticas públicas desse nível de ensino.
25. Prever formas mais flexíveis de organização escolar para a zona 2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira
rural, bem como a adequada formação profissional dos professores, articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a
considerando a especificidade do alunado e as exigências do meio.
escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da
educação especial, das escolas do campo e das comunidades
indígenas e quilombolas;
2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização
flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário
escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as
condições climáticas da região;
2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos
iniciais, para as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas
próprias comunidades;
2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental,
garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais
que se dedicam a atividades de caráter itinerante.
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26. Assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos
alunos mediante a implantação, em todos os sistemas de ensino, de um
programa de monitoramento que utilize os indicadores do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica e dos sistemas de
avaliação dos Estados e Municípios que venham a ser desenvolvidos.**

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de
modo a atingir as médias nacionais para o Ideb.
7.2) assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por
cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio
tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de
estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do
ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta
por cento), pelo menos, o nível desejável;
7.3) 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;
7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a
buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as
escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo
equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano
de vigência deste PNE, as diferenças entre as médias dos índices dos
Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios;
7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados
pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de avaliação da
educação básica e do Ideb, relativos às escolas, às redes públicas de
educação básica e aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a contextualização
desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como
os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a
transparência e o acesso público às informações técnicas de
concepção e operação do sistema de avaliação;
7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas
avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes - PISA, tomado como instrumento externo de referência,
internacionalmente reconhecido.
27. Estimular os Municípios a proceder um mapeamento, por meio de 2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da
censo educacional, das crianças fora da escola, por bairro ou distrito escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e
de residência e/ou locais de trabalho dos pais, visando localizar a proteção à infância, adolescência e juventude.
demanda e universalizar a oferta de ensino obrigatório.
28. A educação ambiental, tratada como tema transversal, será
desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e
permanente em conformidade com a Lei nº 9.795/99.
29. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de 19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição
e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais,
participação e exercício da cidadania.
assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de
funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica
com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações.
30. Observar as metas estabelecidas nos capítulos referentes à
educação a distância, formação de professores, educação indígena,
educação especial e financiamento e gestão, na medida em que estão
relacionadas às previstas neste capítulo.
2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos
culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para
a livre fruição dos (as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares,
assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e
difusão cultural.
2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às)
estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e
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concursos nacionais.
2.13) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a
habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de
disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo
nacional.
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ENSINO MÉDIO
As questões candentes no diagnóstico utilizado no PNE 2001-2010
eram o reduzido acesso ao ensino médio e a constatação de que essa etapa da
educação básica atendia majoritariamente jovens com idade acima daquela
considerada adequada. Nos termos do documento:
O número reduzido de matrículas no ensino médio – apenas cerca de
30,8% da população de 15 a 17 anos não se explica, entretanto, por
desinteresse do Poder Público em atender à demanda, pois a oferta
de vagas na 1ª série do ensino médio tem sido consistentemente
superior ao número de egressos da 8ª série do ensino fundamental. A
exclusão no ensino médio deve-se às baixas taxas de conclusão do
ensino fundamental, que, por sua vez, estão associadas à baixa
qualidade daquele nível de ensino, da qual resultavam elevados
índices de repetência e evasão.

Das 6.968.531 matrículas no ensino médio, em 1998, 53,8% eram
alunos com mais de 17 anos, 44,8% tinham entre 15 e 17 anos e 54,8% estudavam
à noite. Dados referentes a 1997 mostravam uma taxa de abandono de 13,7% e de
reprovação de 7,5%.
Já naquele PNE, registrava-se que o problema do ensino médio não
era só de expansão no acesso ou de melhoria do fluxo escolar e das taxas de
conclusão da etapa anterior. “Entre os níveis de ensino, esse [ensino médio] foi o
que enfrentou, nos últimos anos, a maior crise em termos de ausência de definição
de rumos que deveriam ser seguidos em seus objetivos e em sua organização”.
A reforma do ensino médio, recentemente aprovada pelo Congresso
Nacional (Lei nº 13.415/2017), dezesseis anos após a sanção do PNE 2001-2010 e
já sob a vigência do PNE 2014-2024, tem entre seus objetivos dar resposta a esses
problemas.
No diagnóstico do PNE 2001-2010, está exposta a necessidade de
equacionar a questão do financiamento do ensino médio, para dar sustentabilidade à
expansão futura e efetivo cumprimento do dever do Estado com a garantia da
progressiva universalização do ensino médio gratuito (art. 208, II, da C.F.). O cenário
de formulação do PNE 2014-2024 já foi o da extensão do principal mecanismo de
financiamento da política educacional da creche ao ensino médio, com a aprovação
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do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação, em 2006.
Conforme já mencionado, o plano de 2001 preocupou-se – em cada
uma das três etapas que compõem a educação básica – em detalhar metas relativas
aos insumos estruturais a serem observados na oferta de ensino com padrões
mínimos nacionais, inclusive de universalização progressiva das redes de
comunicação e equipamentos de informática nas escolas. Em 2014, a estrutura
adotada foi outra. A meta 7 reuniu um amplo conjunto de aspectos que abarcavam,
no entender do legislador, a questão da qualidade. E o detalhamento de insumos
básicos ficou vinculado à construção do custo aluno qualidade, inserido na meta 20.
A construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), prevista
no PNE 2014-2024, atualizou a discussão sobre concepção curricular, disposta no
plano de 2001.
A menção pontual às necessidades do aluno deficiente em algumas
metas do antigo plano foi substituída, no PNE II, por uma meta específica (a de nº 4),
com um extenso rol de estratégias. Seu objetivo é garantir a universalização do
acesso da população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação à educação básica, com
garantia de um sistema inclusivo e acesso ao atendimento educacional
especializado.
Temas que também eram tratados de forma mais fragmentada no
documento anterior – como o estabelecimento de programa emergencial para
formação de professores, especialmente nas áreas de Ciências e Matemática –
foram incorporados a uma meta mais ampla, a de nº 15, no PNE atual. Nela,
pretende-se garantir política nacional de formação dos profissionais da educação e
formação em nível superior – obtida em curso de licenciatura na área em que o
docente atua – a todos os professores da educação básica.
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PNE 2001-2010
PNE 2014-2024
Objetivos e Metas
Metas e Estratégias
1. Formular e implementar, progressivamente, uma política de gestão Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
da infra-estrutura física na educação básica pública, que assegure:
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do
período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
a) o reordenamento, a partir do primeiro ano deste Plano, da rede de
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
escolas públicas que contemple a ocupação racional dos
estabelecimentos de ensino estaduais e municipais, com o objetivo, 3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino
entre outros, de facilitar a delimitação de instalações físicas próprias médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens
para o ensino médio separadas, pelo menos, das quatro primeiras interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por
séries do ensino fundamental e da educação infantil;
meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e
diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em
b) a expansão gradual do número de escolas públicas de ensino
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e
médio de acordo com as necessidades de infra-estrutura identificada
esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a
ao longo do processo de reordenamento da rede física atual;
produção de material didático específico, a formação continuada de
c) no prazo de dois anos, a contar da vigência deste Plano, o professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e
atendimento da totalidade dos egressos do ensino fundamental e a culturais.
inclusão dos alunos com defasagem de idade e dos que possuem
necessidades especiais de aprendizagem;
d) o oferecimento de vagas que, no prazo de cinco anos, correspondam
a 50% e, em dez anos, a 100% da demanda de ensino médio, em
decorrência da universalização e regularização do fluxo de alunos no
ensino fundamental.
2. Implantar e consolidar, no prazo de cinco anos, a nova concepção 3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os
curricular elaborada pelo Conselho Nacional de Educação.
entes federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública
nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação
- CNE, até o 2o (segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os
(as) alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e
etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir
formação básica comum;
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3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no
âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7o desta Lei,
a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular
do ensino médio.
3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM,
fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino
médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam
comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização
como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas
públicas para a educação básica, de avaliação certificadora,
possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos
dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de
acesso à educação superior;

3. Melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino médio, de forma a
atingir níveis satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), pelo
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelos sistemas de
avaliação que venham a ser implantados nos Estados.

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de
modo a atingir as médias nacionais para o Ideb.
7.2) assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por
cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio
tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de
estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do
ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta
por cento), pelo menos, o nível desejável;
7.3) constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
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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;
7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a
buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as
escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo
equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano
de vigência deste PNE, as diferenças entre as médias dos índices dos
Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios;
7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados
pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de avaliação da
educação básica e do Ideb, relativos às escolas, às redes públicas de
educação básica e aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a contextualização
desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como
os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a
transparência e o acesso público às informações técnicas de
concepção e operação do sistema de avaliação;
7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas
avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes - PISA, tomado como instrumento externo de referência,
internacionalmente reconhecido.
4. Reduzir, em 5% ao ano, a repetência e a evasão, de forma a diminuir Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
para quatro anos o tempo médio para conclusão deste nível.
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do
período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
3.5) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do
ensino fundamental, por meio do acompanhamento individualizado
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do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela adoção de
práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de
recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo
escolar de maneira compatível com sua idade.
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na
área de conhecimento em que atuam.
7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o
acesso a energia elétrica, abastecimento de água tratada,
esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o
acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens
culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências
e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas
com deficiência;

5. Assegurar, em cinco anos, que todos os professores do ensino
médio possuam diploma de nível superior, oferecendo, inclusive,
oportunidades de formação nesse nível de ensino àqueles que não a
possuem.

6. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de
infra-estrutura para o ensino médio, compatíveis com as realidades
regionais, incluindo:*
a) espaço, iluminação, ventilação e insolação dos prédios escolares;
b) instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em
todos os edifícios escolares;
c) espaço para esporte e recreação;

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado
o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de
d) espaço para a biblioteca;
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
e) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
portadores de necessidades especiais;
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo
f) instalação para laboratórios de ciências;
Aluno Qualidade - CAQ;
g) informática e equipamento multimídia para o ensino;
7.21) a União, em regime de colaboração com os entes federados
h) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas incluindo material subnacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos contados da
bibliográfico de apoio ao professor e aos alunos;
publicação desta Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos
i) equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de serviços da educação básica, a serem utilizados como referência
para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros
aula;
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insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas
para a melhoria da qualidade do ensino.

j) telefone e reprodutor de texto.
7. Não autorizar o funcionamento de novas escolas fora dos padrões
de "a" a "g".
8. Adaptar, em cinco anos, as escolas existentes, de forma a atender
aos padrões mínimos estabelecidos.
9. Assegurar que, em cinco anos, todas as escolas estejam equipadas,
pelo menos, com biblioteca, telefone e reprodutor de textos.
10. Assegurar que, em cinco anos, pelo menos 50%, e, em 10 anos, a
totalidade das escolas disponham de equipamento de informática
para modernização da administração e para apoio à melhoria do ensino
e da aprendizagem.
11. Adotar medidas para a universalização progressiva das redes de
comunicação, para melhoria do ensino e da aprendizagem.

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar
tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas
pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos
educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados
nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;
7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à
rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e
triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno (a) nas
escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;
7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a
utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas
da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para
implementação das condições necessárias para a universalização das
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais
de computadores, inclusive a internet;
7.22) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das
secretarias de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios, bem como manter programa nacional de formação inicial e
continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação.
12. Adotar medidas para a universalização progressiva de todos os 7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à)
padrões mínimos durante a década, incentivando a criação de aluno (a), em todas as etapas da educação básica, por meio de
instalações próprias para esse nível de ensino.
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
13. Criar mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para incentivar 7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante
a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a
das condições de funcionamento das escolas.
participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação
14. Assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz respeito ao dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo
projeto pedagógico como em termos de gerência de recursos mínimos desenvolvimento da gestão democrática;
para a manutenção do cotidiano escolar.
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico da União para tanto.
19.5) 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, inclusive
por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se
condições de funcionamento autônomo;
19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da
educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos
político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na
avaliação de docentes e gestores escolares;
2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do
estreitamento das relações entre as escolas e as famílias;
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15. Adotar medidas para ampliar a oferta diurna e manter a oferta
noturna, suficiente para garantir o atendimento dos alunos que
trabalham.
16. Proceder, em dois anos, a uma revisão da organização didáticopedagógica e administrativa do ensino noturno, de forma a adequá-lo
às necessidades do aluno-trabalhador, sem prejuízo da qualidade do
ensino.

3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e
noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino
médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as
necessidades específicas dos(as) alunos(as);
3.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio,
garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais
que se dedicam a atividades de caráter itinerante;

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por
preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de
proteção contra formas associadas de exclusão.
17. Estabelecer, em um ano, programa emergencial para formação de 15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que
professores, especialmente nas áreas de Ciências e Matemática.
apresente diagnóstico das necessidades de formação de
profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte
de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes
nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações
recíprocas entre os partícipes;
15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar
formação específica na educação superior, nas respectivas áreas
de atuação, aos docentes com formação de nível médio na
modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área
diversa da de atuação docente, em efetivo exercício.
18. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de 19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição
e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais,
participação e exercício da cidadania.
assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de
funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica
com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações.
19. A educação ambiental, tratada como tema transversal, será
desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e
permanente em conformidade com a Lei nº 9.795/1999.
20. Observar, no que diz respeito ao ensino médio, as metas
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estabelecidas nos capítulos referentes à formação de professores,
financiamento e gestão e ensino a distância.
3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular,
bem como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo
escolar.
3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio
integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades
das populações do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e
das pessoas com deficiência.
3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do
acesso e da permanência dos e das jovens beneficiários (as) de
programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à
frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo,
bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências,
práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas,
gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e
juventude.
3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de
assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude.
3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população
urbana e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e profissional
para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo
escolar.
3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por
preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de
proteção contra formas associadas de exclusão.
3.14) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas
tecnológicas e científicas.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA
A literatura educacional aponta a gestão escolar como um dos
fatores determinantes para a qualidade do ensino. Espera-se que o diretor exerça
liderança sobre os demais profissionais da equipe escolar e seja capaz de gerir, com
eficiência, os recursos disponíveis. Suas responsabilidades, mais recentemente,
foram alargadas para incluir, de forma compartilhada, a garantia da aprendizagem
dos alunos e a promoção da educação como desenvolvimento humano.
Gestão democrática, porém, é um conceito muito mais amplo e
complexo que gestão escolar. Extrapola em muito o papel exercido pelo diretor,
requer a ampliação dos processos participativos e o envolvimento de outros atores
da comunidade educacional, como professores, alunos, pais e servidores
administrativos.

Associa-se

a

conceitos

como

legitimidade,

autonomia

e

accountability.
Gestão democrática no ensino público é princípio constitucional,
previsto no art. 206, inciso VI. Está prevista também na LDB, no art. 3º, inciso VIII, e
no art. 14, que atribui aos sistemas de ensino a tarefa de definir as normas de gestão
democrática, de acordo com as peculiaridades locais, com previsão de participação
dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares.
Em relação ao PNE 2001-2010, em que o tema foi tratado de forma
dispersa e sem contornos muito bem definidos, a gestão democrática ganhou
destaque no plano atual, sendo objeto de meta específica, a de nº 19. No PNE I,
esse tema está tratado no bojo das questões de financiamento e gestão, esta última
tomada em uma dimensão ampla, no sentido lato de gestão educacional,
abrangendo o aperfeiçoamento do regime de colaboração entre os entes, a
elaboração de planos de educação locais, a informatização administrativa, a
consolidação de sistemas de informação e avaliação, o estabelecimento de
conselhos de acompanhamento e controle social e a criação de programas de
formação dos técnicos das secretarias, entre outros.
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Dessa forma, no quadro abaixo, destacamos do PNE 2001-2010
apenas as metas que têm correlação mais direta com a meta 19 e suas respectivas
estratégias do PNE 2014-2024.
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PNE 2001-2010
Objetivos e Metas

PNE 2014-2024
Metas e Estratégias

Educação infantil

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios
9. Assegurar que, em três anos, todas as instituições de educação infantil
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade
tenham formulado, com a participação dos profissionais de educação
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
neles envolvidos, seus projetos pedagógicos.
técnico da União para tanto.
16. Implantar conselhos escolares e outras formas de participação da
Estratégias:
comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das instituições
de educação infantil e no enriquecimento das oportunidades educativas e 19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área
da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação
dos recursos pedagógicos.
específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência,
respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente,
Ensino fundamental
para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios
9. Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da
universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos escolares ou comunidade escolar;
órgãos equivalentes.
19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às)
29. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de
conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social
participação e exercício da cidadania.
do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos
regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais
Ensino médio
conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses
13. Criar mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para incentivar colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos
a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções;
condições de funcionamento das escolas.
14. Assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz respeito ao 19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a
projeto pedagógico como em termos de gerência de recursos mínimos constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de
coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como
para a manutenção do cotidiano escolar.
efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos
18. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de de educação;
participação e exercício da cidadania.
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19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e
o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais,
21. Estimular a criação de Conselhos Municipais de Educação e apoiar assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de
tecnicamente os Municípios que optarem por constituir sistemas funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica
municipais de ensino.
com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações;
Financiamento e Gestão

22. Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática 19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos
do ensino público, com a participação da comunidade.
escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos
23. Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes gerais de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive
desburocratizantes e flexíveis, que estimulem a iniciativa e a ação por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se
condições de funcionamento autônomo;
inovadora das instituições escolares.
24. Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos a
destinação de recursos para as atividades-fim, a descentralização, a
autonomia da escola, a eqüidade, o foco na aprendizagem dos alunos e
a participação da comunidade.

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da
educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos
político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação
de docentes e gestores escolares;

27. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução de sua
19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e
proposta pedagógica.
de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino;
28. Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das escolas e
ampliar sua autonomia financeira, através do repasse de recursos 19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores
diretamente às escolas para pequenas despesas de manutenção e escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de
subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos,
cumprimento de sua proposta pedagógica.
cujos resultados possam ser utilizados por adesão.
34. Estabelecer, em todos os Estados, com a colaboração dos Municípios
e das universidades, programas diversificados de formação continuada
e atualização visando a melhoria do desempenho no exercício da função
ou cargo de diretores de escolas.
35. Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos,
possuam formação específica em nível superior e que, no final da
década, todas as escolas contem com diretores adequadamente
formados em nível superior, preferencialmente com cursos de
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especialização.
36. Ampliar a oferta de cursos de formação em administração escolar
nas instituições públicas de nível superior, de forma a permitir o
cumprimento da meta anterior.
41. Definir padrões mínimos de qualidade da aprendizagem na
Educação Básica numa Conferência Nacional de Educação, que
envolva a comunidade educacional.
42. Instituir em todos os níveis, Conselhos da Acompanhamento e
Controle Social dos recursos destinados à Educação não incluídos
no FUNDEF, qualquer que seja sua origem, nos moldes dos Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.
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FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – Inep, a proporção do investimento público total em
educação em relação ao PIB brasileiro atingiu 6% no ano de 2014 (4,9% na
educação básica e 1,1% na educação superior). Já o investimento público direto em
educação atingiu 5,1% do PIB em 2013 e teve retração para 5% no ano de 2014.
O PNE 2001-2010, primeiro a ser aprovado por lei, já partia do
princípio de que o fundamento da obrigação do Poder Público de financiar a
Educação é o fato de que ela constitui um direito. Esse princípio foi assumido
também para o PNE em vigor para o período de 2014 a 2024.
Sinteticamente, o PNE 2001-2010 apresentava as seguintes
diretrizes para o financiamento da Educação:
- Vinculação de recursos, que corresponde à “primeira diretriz básica”;
- Gestão de recursos por meio de fundos de natureza contábil e contas
específicas;
- Alocação de recursos segundo as necessidades e compromissos de cada
sistema, expressos pelo número de matrículas;
- Equidade;
- Adequação a um padrão mínimo de qualidade;
- Promoção do autêntico federalismo em matéria educacional;
- Aprimoramento contínuo do regime de colaboração.
Para a gestão, são destacadas como diretrizes:
- Transparência;
- Implantação de sistemas de informação e avaliação;
- Desburocratização e descentralização da gestão financeira;
- Gestão democrática;
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- Todas essas diretrizes orientaram também o PNE 2014-2024;
- O PNE 2001-2010 dedica um capítulo (capítulo 11) ao financiamento da
educação básica, sendo que o financiamento da educação superior é um item
do capítulo referente a essa etapa (capítulo 4).
Além disso, a incerteza quanto ao financiamento, no PNE 20012010, levou cada setor da comunidade educacional à demanda pela garantia do
financiamento. Assim, o capítulo do financiamento estabelece como meta “44.
Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes a financiamento e
gestão”.
Em relação ao financiamento, o PNE 2001-2010 teve um abalo
desde o início de sua trajetória. O Executivo apôs nove vetos à Lei nº 10.172/2001,
que instituiu o PNE 2001-2010, sendo três deles referentes ao capítulo do
financiamento. Entretanto, os demais vetos também se referiam ao financiamento,
como se depreende de suas justificativas, que se deram a partir de:
a) alegada não consonância com o Plano Plurianual (PPA), o que afrontaria o
art. 165, § 4º, da Carta Magna, ou não previsão, em contraste com o art. 167,
§ 1º e art. 5º, § 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
É importante ressaltar que o PNE é uma peça de planejamento
prevista na Constituição Federal tanto quanto o PPA, e a compatibilização deve ser
feita por meio dele, uma vez que seu prazo de vigência é maior. O art. 5º da Lei nº
10.172/2001 - dispositivo não vetado - previa que os PPAs dessem suporte às
metas do PNE. Estudo técnico das Consultorias de Orçamento da Câmara e do
Senado (Nota Técnica Conjunta nº 03/2001) esclarece:
Assim, se o PNE, como orientador das políticas públicas para o setor
educacional, deve se conformar ao PPA, como afirma o Executivo, as
metas nele contidas somente terão eficácia se incluídas no PPA
relativo ao período. Cabe, portanto, ao PPA, e não ao PNE,
compatibilizar os recursos disponíveis com os gastos referentes à
execução do plano.

Em análise dos vetos ao PNE, Isaura Belloni demonstrou que vários
dos macro-objetivos do PPA 2000-2003 e de suas agendas eram perfeitamente
compatíveis com o PNE. O PPA daquele período previa, inclusive, ajuste da
complementação da União ao Fundef, de modo a atingir um valor mínimo anual
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correspondente a um padrão de qualidade definido nacionalmente (macro-objetivo nº
14 - inserido a partir de emenda da Comissão de Educação da Câmara). Como
argumentamos à época, isso certamente aumentaria a despesa. Não em oposição
ao PPA, mas por expressa determinação dele.
b) supostas incompatibilidades com os arts. 16 e 17 da LRF, por considerar o
Executivo que seriam despesas de caráter continuado
Segundo o citado estudo das Consultorias de Orçamento do
Congresso Nacional, "a maior parte dos dispositivos vetados, ainda que tenham
reflexo financeiro e seu cumprimento dependa da expansão dos atuais níveis de
despesa, efetivamente não constituem despesas obrigatórias de caráter continuado,
dentro do conceito da LRF". Há um outro ângulo de análise da questão: o art. 17 da
LRF define a despesa obrigatória de caráter continuado como aquela "despesa
corrente derivada de lei, medida provisória e ato administrativo normativo."
Ora, em se tratando de norma restritiva, reza um bom princípio hermenêutico que
deva ser interpretada restritivamente. E as despesas do PNE não derivam de lei,
medida provisória ou ato normativo, mas da própria Constituição Federal, que
determina expressamente que os recursos públicos sejam distribuídos com
prioridade ao ensino obrigatório, nos termos do PNE (art. 212, § 3º). Em se
tratando de Educação, a Carta Magna remete aos termos do PNE, e não do PPA.
c) contrariedade ao interesse público
Esta alegação aparecia praticamente como consequência direta da
alegada contrariedade à LRF.
d) interferência indevida nas esferas federativas
Esta justificativa referia-se, especificamente, ao veto aposto à meta
nº 11.3.7, que não fixava novas competências ou criava novas obrigações, mas
apenas mencionava as competências e deveres dos entes federativos, já previstos
na Constituição Federal.
Mas o que realmente comprometeu a trajetória foi o veto ao item
11.3, subitem 1, que previa:
1. Elevação, na década, por meio de esforço conjunto da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, do percentual de gastos
públicos em relação ao PIB, aplicados em educação, para atingir o
mínimo de 7%. Para tanto, os recursos devem ser ampliados,
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anualmente, à razão de 0,5% do PIB, nos quatro primeiros anos do
Plano e de 0,6% no quinto ano.

Não há dúvida de que os vetos apostos ao PNE 2001-2010,
relacionados à garantia de instrumentos de financiamento, enfraqueceram aquela
peça legal.
O PNE 2014-2024 já encontrou caminho para estabelecer uma meta
em relação ao PIB sem que confrontasse a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, o art. 214, VI, da Carta
Magna passou a expressamente prever que o PNE deve estabelecer meta de
aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno
bruto (PIB). É verdade que essa previsão não inviabilizaria totalmente eventual veto,
uma vez que o percentual poderia ser questionado – mas com muito mais
dificuldade. De qualquer forma, a Lei nº 13.005/2014 foi aprovada e sancionada sem
vetos. Assim, foi estabelecida a meta 20 do PNE 2014-2024, nos seguintes termos:
Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de
forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do
Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência
desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB
ao final do decênio.

Além do percentual do PIB, o PNE 2014-2024 procura criar um
sistema de financiamento que realmente signifique um salto de qualidade, ao adotar
como parâmetros os conceitos de custo aluno qualidade (CAQ), padrão de qualidade
que se aproxima dos custos dos países mais desenvolvidos em termos educacionais
e o custo aluno qualidade inicial (CAQi), que, nos termos da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, “traduz em valores o quanto o Brasil precisa investir por
aluno ao ano, em cada etapa e modalidade da educação básica pública, para
garantir, ao menos, um padrão mínimo de qualidade do ensino”.
Esse conceito já era mencionado nas diretrizes do PNE 2001-2010,
nos seguintes termos (11.2):
Instaurada a equidade, o desafio é obter a adequação da
aprendizagem a um padrão mínimo de qualidade (art. 211, § 1º, CF e
art. 60, § 4º, ADCT), definido em termos precisos na LDB (art. 4º, IX)
como "a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem". Aqui o conceito chave já não é mais o de valor
mínimo, mas o de custo-aluno-qualidade. Este deve ser a
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referência para a política de financiamento da Educação. Para
enfrentar esta necessidade, os sistemas de ensino devem ajustar
suas contribuições financeiras a este padrão desejado, e
particularmente à União cabe fortalecer sua função supletiva, através
do aumento dos recursos destinados à complementação do
FUNDEF.

Assim, o PNE 2014-2024 retoma, como meta intermediária, no
quinto ano (2019), a aplicação no patamar que fora vetado em 2001, e fixa 10% do
PIB ao final do decênio. A redação do PNE 2014-2024, aprovada por todas as
correntes políticas dos vários partidos, procura dar o instrumento necessário para a
boa execução da política. Entretanto, o advento da Emenda Constitucional nº 95
(teto dos gastos primários – e liberação dos gastos financeiros) lança sérias dúvidas
sobre a possibilidade de cumprimento da meta 20 e das demais por ela suportadas.
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PNE 2001-2010
Diretrizes, objetivos e metas

PNE 2014-2024
Meta/Estratégias

4.4 - Financiamento e Gestão da Educação Superior

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a
atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno
24. (VETADO)
Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no
25. Estabelecer um sistema de financiamento para o setor público, que mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.
considere, na distribuição de recursos para cada instituição, além da
Estratégias:
pesquisa, o número de alunos atendidos, resguardada a qualidade dessa
oferta.**
20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para
todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando26. (VETADO)
se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as
27. Oferecer apoio e incentivo governamental para as instituições decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
comunitárias sem fins lucrativos, preferencialmente aquelas situadas em Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
localidades não atendidas pelo Poder Público, levando em consideração a 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de
avaliação do custo e a qualidade do ensino oferecido.
cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais
28. Estimular, com recursos públicos federais e estaduais, as instituições à luz do padrão de qualidade nacional;
de educação superior a constituírem programas especiais de titulação e 20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da
capacitação de docentes, desenvolvendo e consolidando a pós-graduação arrecadação da contribuição social do salário-educação;
no País.**
20.3) destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em
29. (VETADO)
acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da
30. Utilizar parte dos recursos destinados à ciência e tecnologia, para Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da
participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração
consolidar o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa.**
de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de
31. Incluir, nas informações coletadas anualmente através do questionário cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da
anexo ao Exame Nacional de Cursos, questões relevantes para a Constituição Federal;
formulação de políticas de gênero, tais como trancamento de matrícula ou
nos
abandono temporário dos cursos superiores motivados por gravidez e/ou 20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem,
o
termos
do
parágrafo
único
do
art.
48
da
Lei
Complementar
n
101,
de
4
exercício de funções domésticas relacionadas à guarda e educação dos
de
maio
de
2000,
a
transparência
e
o
controle
social
na
utilização
dos
filhos.*
recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização
32. Estimular a inclusão de representantes da sociedade civil organizada de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência
nos Conselhos Universitários.**
e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e
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33. Estimular as instituições de ensino superior a identificar, na educação controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da
básica, estudantes com altas habilidades intelectuais, nos estratos de Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e
renda mais baixa, com vistas a oferecer bolsas de estudo e apoio ao os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios;
prosseguimento dos estudos.**
20.5) desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e
34. Estimular a adoção, pelas instituições públicas, de programas de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, estudos e
assistência estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros destinados a acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da
apoiar os estudantes carentes que demonstrem bom desempenho educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e
acadêmico.**
modalidades;
35. Observar, no que diz respeito à educação superior, as metas
estabelecidas nos capítulos referentes à educação a distância, formação
de professores, educação indígena, educação especial e educação de
jovens e adultos.
11.3 Objetivos e Metas
11.3.1 Financiamento

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado
o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno
Qualidade - CAQ;
20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para
o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da
educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos
indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação e
remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da
educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação
de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de
material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;

1. (VETADO)

2. Implementar mecanismos de fiscalização e controle que assegurem o
rigoroso cumprimento do art. 212 da Constituição Federal em termos de
aplicação dos percentuais mínimos vinculados à manutenção e
desenvolvimento do ensino.* Entre esses mecanismos estará o
demonstrativo de gastos elaborado pelos poderes executivos e apreciado
pelos legislativos com o auxílio dos tribunais de contas respectivos,
discriminando os valores correspondentes a cada uma das alíneas do art. 20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será
continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo
70 da LDB.
Ministério da Educação - MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional de
3. Criar mecanismos que viabilizem, imediatamente, o cumprimento do § Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas
5º do art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases, que assegura o repasse Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação,
automático dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Cultura e Esportes do Senado Federal;
ensino para o órgão responsável por este setor. Entre esses mecanismos
deve estar a aferição anual pelo censo escolar da efetiva automaticidade 20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da
Constituição Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar,
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dos repasses.*

de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a
4. Estabelecer mecanismos destinados a assegurar o cumprimento dos
articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração,
arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases, que definem os gastos
com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e
admitidos como de manutenção e desenvolvimento do ensino e aqueles
efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no
que não podem ser incluídos nesta rubrica.*
combate às desigualdades educacionais regionais, com especial
5. Mobilizar os Tribunais de Contas, as Procuradorias da União e dos atenção às regiões Norte e Nordeste;
Estados, os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
20.10) caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos
FUNDEF, os sindicatos, as organizações não-governamentais e a
financeiros a todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que
população em geral para exercerem a fiscalização necessária para o
não conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ;
cumprimento das metas nº 2, 3 e 4.**
20.11) aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade
6. Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos próximos
Educacional, assegurando padrão de qualidade na educação básica, em
dez anos, a previsão do suporte financeiro às metas constantes deste
cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de
PNE.*
qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais;
7. (VETADO)
20.12) definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos
8. Estabelecer, nos Municípios, a educação infantil como prioridade para a à educação ao longo do decênio, que considerem a equalização das
aplicação dos 10% dos recursos vinculados à manutenção e oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o
desenvolvimento do ensino não reservados para o ensino fundamental.
compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem
o
o
9. Estabelecer, nos Estados, o ensino médio como prioridade para a pactuados na instância prevista no § 5 do art. 7 desta Lei.
aplicação dos 10% dos recursos vinculados à manutenção e
desenvolvimento do ensino não reservados para o ensino fundamental.
10. Estabelecer a utilização prioritária para a educação de jovens e
adultos, de 15% dos recursos destinados ao ensino fundamental cujas
fontes não integrem o FUNDEF: nos Municípios (IPTU, ISS , ITBI, cota do
ITR, do IRRF e do IOF-Ouro, parcela da dívida ativa tributária que seja
resultante de impostos), nos Estados e no Distrito Federal (IPVA, ITCM,
cota do IRRF e do IOF-Ouro, parcela da dívida ativa tributária que seja
resultante de impostos).
11. Estabelecer programa nacional de apoio financeiro e técnicoadministrativo da União para a oferta, preferencialmente, nos Municípios
mais pobres, de educação de jovens e adultos para a população de 15
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anos e mais, que não teve acesso ao ensino fundamental.*
12. Ampliar o atendimento dos programas de renda mínima associados à
educação, de sorte a garantir o acesso e permanência na escola a toda
população em idade escolar no País.**
13. (VETADO)
14. Promover a eqüidade entre os alunos dos sistemas de ensino e das
escolas pertencentes a um mesmo sistema de ensino.
15. Promover a autonomia financeira das escolas mediante repasses de
recursos, diretamente aos estabelecimentos públicos de ensino, a partir
de critérios objetivos.
16. Integrar ações e recursos técnicos, administrativos e financeiros do
Ministério de Educação e de outros Ministérios nas áreas de atuação
comum.*
17. Assegurar recursos do Tesouro e da Assistência Social para
programas de renda mínima associados à educação; recursos da Saúde e
Assistência Social para a educação infantil; recursos destinados à
universalização das telecomunicações, à criação de condições de acesso
da escola, às redes de comunicação informática; recursos do Trabalho
para a qualificação dos trabalhadores; recursos do Fundo Penitenciário
para a educação de presos e egressos.*
18. A União deverá calcular o valor mínimo para o custo-aluno para efeito
de suplementação dos fundos estaduais rigorosamente de acordo com o
estabelecido pela Lei nº 9.424/96.*
11.3.2 Gestão
19. Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino com
vistas a uma ação coordenada entre entes federativos, compartilhando
responsabilidades, a partir das funções constitucionais próprias e
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supletivas e das metas deste PNE.**
20. Estimular a colaboração entre as redes e sistemas de ensino
municipais, através de apoio técnico a consórcios intermunicipais e
colegiados regionais consultivos, quando necessários.
21. Estimular a criação de Conselhos Municipais de Educação e apoiar
tecnicamente os Municípios que optarem por constituir sistemas
municipais de ensino.
22. Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática do
ensino público, com a participação da comunidade.
23. Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes gerais
desburocratizantes e flexíveis, que estimulem a iniciativa e a ação
inovadora das instituições escolares.
24. Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos a
destinação de recursos para as atividades-fim, a descentralização, a
autonomia da escola, a equidade, o foco na aprendizagem dos alunos e a
participação da comunidade.
25. Elaborar e executar planos estaduais e municipais de educação, em
consonância com este PNE.
26. Organizar a educação básica no campo, de modo a preservar as
escolas rurais no meio rural e imbuídas dos valores rurais.
27. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução de sua
proposta pedagógica.
28. Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das escolas e
ampliar sua autonomia financeira, através do repasse de recursos
diretamente às escolas para pequenas despesas de manutenção e
cumprimento de sua proposta pedagógica.
29. Informatizar, em três anos, com auxílio técnico e financeiro da União,
as secretarias estaduais de educação, integrando-as em rede ao sistema
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nacional de estatísticas educacionais.**
30. Informatizar progressivamente, em dez anos, com auxílio técnico e
financeiro da União e dos Estados, todas as secretarias municipais de
educação, atendendo, em cinco anos pelo menos, a metade dos
Municípios com mais de 20.000 habitantes.**
31. Estabelecer, em todos os Estados, com auxílio técnico e financeiro da
União, programas de formação do pessoal técnico das secretarias, para
suprir, em cinco anos, pelo menos, as necessidades dos setores de
informação e estatísticas educacionais, planejamento e avaliação.**
32. Promover medidas administrativas que assegurem a permanência dos
técnicos formados e com bom desempenho nos quadros das secretarias.
33. Informatizar, gradualmente, com auxílio técnico e financeiro da União,
a administração das escolas com mais de 100 alunos, conectando-as em
rede com as secretarias de educação, de tal forma que, em dez anos,
todas as escolas estejam no sistema.**
34. Estabelecer, em todos os Estados, com a colaboração dos Municípios
e das universidades, programas diversificados de formação continuada e
atualização visando a melhoria do desempenho no exercício da função ou
cargo de diretores de escolas.
35. Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos,
possuam formação específica em nível superior e que, no final da década,
todas as escolas contem com diretores adequadamente formados em
nível superior, preferencialmente com cursos de especialização.
36. Ampliar a oferta de cursos de formação em administração escolar nas
instituições públicas de nível superior, de forma a permitir o cumprimento
da meta anterior.**
37. Estabelecer políticas e critérios de alocação de recursos federais,
estaduais e municipais, de forma a reduzir desigualdades regionais e
desigualdades internas a cada sistema.**
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38. Consolidar e aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica – SAEB e o censo escolar.*
39. Estabelecer, nos Estados, em cinco anos, com a colaboração técnica
e financeira da União, um programa de avaliação de desempenho que
atinja, pelo menos, todas as escolas de mais de 50 alunos do ensino
fundamental e Médio.**
40. Estabelecer, nos Municípios, em cinco anos, programas de
acompanhamento e avaliação dos estabelecimentos de educação infantil.
41. Definir padrões mínimos de qualidade da aprendizagem na Educação
Básica numa Conferência Nacional de Educação, que envolva a
comunidade educacional.**
42. Instituir em todos os níveis, Conselhos da Acompanhamento e
Controle Social dos recursos destinados à Educação não incluídos no
FUNDEF, qualquer que seja sua origem, nos moldes dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.
43.Incluir, nos levantamentos estatísticos e no censo escolar informação
acerca do gênero, em cada categoria de dados coletados.*
44.Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes a
financiamento e gestão.
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SEÇÃO 2 – Qualidade e Modalidades da Educação Básica
ALFABETIZAÇÃO
Conforme aponta o Relatório do 1º ciclo de monitoramento das
metas do PNE: biênio 2014-2016 (BRASIL, 2016), os resultados da Avaliação
Nacional da Alfabetização - ANA 2014 demonstram que,
respectivamente, pelo menos 78% e 76% dos estudantes
matriculados no 3° ano do ensino fundamental encontram-se acima
do nível mais elementar de cada uma das escalas, ou seja, no
mínimo, leem textos simples e possuem algumas habilidades
matemáticas.
No entanto, os dados mostram que o desafio brasileiro urgente e
indiscutível é o de melhorar os níveis de proficiência em Leitura,
Escrita e Matemática dos mais de 22% dos estudantes que, mesmo
depois de três anos dedicados ao período escolar de alfabetização e
letramento inicial, só desenvolveram habilidades elementares nessa
dimensão absolutamente essencial para continuidade plena das
aprendizagens ao longo da vida (BRASIL, 2016,136).

No PNE 2001-2010 (Lei nº 10.172/2001), a temática da alfabetização
está mais associada à Educação de Jovens e Adultos (EJA), sem referência ao início
do ciclo escolar dos educandos em seus primeiros anos da infância.
Há menção, nos objetivos e metas, à extinção das classes de
alfabetização com a incorporação imediata das crianças no ensino fundamental e a
matrícula naquele nível de todas as crianças de 7 anos ou mais que se
encontrassem na educação infantil. Segundo dados de 1998 (MEC/INEP/SEEC), as
classes de alfabetização eram 46.126. Havia uma preocupação de qualificar os
13.166 professores que nelas atuavam, para que passassem a fazê-lo no ensino
fundamental.
Nesse ponto, há um significativo avanço no PNE 2014-2024, que
estabelece como meta 5: “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º
(terceiro) ano do ensino fundamental”. São previstas, ainda, estratégias referentes a
processos pedagógicos, avaliação, tecnologias e formação inicial e continuada de
professores, nos seguintes termos:
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PNE 2001-2010
Diretrizes, objetivos e metas
15.Extinguir as classes de alfabetização incorporando imediatamente as
crianças no ensino fundamental e matricular, também, naquele nível
todas as crianças de 7 anos ou mais que se encontrem na educação
infantil”.

PNE 2014-2024
Meta/Estratégias
Meta 5: “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro)
ano do ensino fundamental”.
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais
do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na
pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) professores (as)
alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças;
5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos
para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como
estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos
instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro
ano do ensino fundamental;
5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a
alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e
propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos
sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas,
preferencialmente, como recursos educacionais abertos;
5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as),
consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;
5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e
de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos
específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que
considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a
identidade cultural das comunidades quilombolas;
5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores
(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas
tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a
articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de
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formação continuada de professores (as) para a alfabetização;
5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as
suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas,
sem estabelecimento de terminalidade temporal.

55

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
A concepção diferenciada dos dois planos de educação que são
objeto deste trabalho fica mais uma vez evidenciada quando analisamos a inserção
da educação em tempo integral nos dois documentos. No PNE 2001-2010, o tema
integra, de forma tímida, as metas da educação infantil e do ensino fundamental. Já
no PNE 2014-2024, é foco de uma meta específica, a de nº 6, dada a relevância que
o tema ganhou nos últimos anos.
Em relação à educação infantil, o PNE I destacava:
Considerando, no entanto, as condições concretas de nosso País,
sobretudo no que se refere à limitação de meios financeiros e
técnicos, este plano propõe que a oferta pública de educação infantil
conceda prioridade às crianças das famílias de menor renda,
situando as instituições de educação infantil nas áreas de maior
necessidade e nelas concentrando o melhor de seus recursos
técnicos e pedagógicos. Deve-se contemplar, também, a
necessidade do atendimento em tempo integral para as crianças
de idades menores, das famílias de renda mais baixa, quando os
pais trabalham fora de casa. Essa prioridade não pode, em
hipótese alguma, caracterizar a educação infantil pública como uma
ação pobre para pobres. O que este plano recomenda é uma
educação de qualidade prioritariamente para as crianças mais
sujeitas à exclusão ou vítimas dela. A expansão que se verifica no
atendimento das crianças de 6 e 5 anos de idade, conduzirá
invariavelmente à universalização, transcendendo a questão da
renda familiar.

Com relação ao ensino fundamental, o texto destacava o comando
da LDB, previsto no § 2º do art. 34, de que o ensino fundamental será ministrado
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.
Além desse dispositivo, nas disposições transitórias da LDB, ficou
estabelecido que “serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das
redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas
de tempo integral” (art. 87, § 5º).
Assim, fica claro que a prioridade era, por um lado, garantir
atendimento em tempo integral na educação infantil às crianças oriundas de famílias
de mais baixa renda e cujos pais trabalhavam fora de casa. De outro, cumprir os
comandos legais já previstos na LDB, de extensão progressiva do horário e adoção
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do regime de tempo integral. Também aponta-se a indicação de “prioridade de tempo
integral para as crianças das camadas sociais mais necessitadas”.
Conforme pode ser observado no quadro a seguir, a opção no PNE II
foi estabelecer uma meta de educação em tempo integral para toda a educação
básica, sem distinguir percentuais de cumprimento por etapas ou apontar segmentos
prioritários de atendimento. Assim, atualmente, o dever do Estado é oferecer
educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a
atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica.
Há, no entanto, comando na estratégia 6.2 para que se institua, em
regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão
arquitetônico e mobiliário adequado para o atendimento em tempo integral, que
deverá atender, prioritariamente, comunidades pobres ou crianças em situação de
vulnerabilidade social.
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PNE 2001-2010
Objetivos e Metas

PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%
Educação Infantil
18. Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para as (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender,
pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da
crianças de 0 a 6 anos.
educação básica.
Ensino Fundamental
21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a
escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete
horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número
suficiente.
22. Prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as
crianças das famílias de menor renda, no mínimo duas refeições, apoio
às tarefas escolares, a prática de esportes e atividades artísticas, nos
moldes do Programa de Renda Mínima Associado a Ações Sócioeducativas.
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica
pública em tempo integral, por meio de atividades de
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais
e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as)
na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a
7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação
progressiva da jornada de professores em uma única escola;
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de
escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para
atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades
pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social;
6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por
meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de
informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios,
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da
produção de material didático e da formação de recursos humanos para
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a educação em tempo integral;
6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços
educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos,
como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus,
teatros, cinemas e planetários;
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada
escolar de alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de
educação básica por parte das entidades privadas de serviço social
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação
com a rede pública de ensino;
6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação da
jornada escolar de alunos (as) das escolas da rede pública de educação
básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de
ensino;
6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e
quilombolas na oferta de educação em tempo integral, com base em
consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais;
6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17
(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas;
6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos
na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho
escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e
culturais.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Segundo o Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do
PNE: biênio 2014-2016 (BRASIL, 2016), quando se analisa a escolaridade média do
grupo entre 18 e 29 anos na série histórica 2004-2014, em âmbito nacional, observase que, em 2014, seu valor era de 9,9 anos, o que correspondia a pouco mais do
que o ensino fundamental completo. As regiões Norte e Nordeste estão abaixo desse
patamar - respectivamente 9,3 e 9,1.
O relatório observa, ainda, que:
- a escolaridade média dos jovens do campo era de 8,1 anos;
- para os 25% mais pobres, a média era de 8 anos. As regiões Norte
e Nordeste estão abaixo desse patamar - respectivamente 7,6 e 7,3;
- a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais era
91,7%, em 2014. As regiões Sul (95,6%), Sudeste (95,4%) e Centro-Oeste (93,5%)
atingiram a meta intermediária de 93,5% estabelecida pelo PNE 2014-2024 para o
ano de 2015, ao passo que as regiões Norte e Nordeste, que ainda não tinham
alcançado o estabelecido, apresentavam, respectivamente, 91% e 83,4%;
- no período de 2004 a 2014, o percentual de analfabetismo
funcional da população de 15 anos ou mais diminuiu gradativamente, num total de
6,8 p.p., saindo de um patamar de 24,4%, em 2004, para 17,6%, em 2014. Contudo,
era ainda de 8,4 p.p. a diferença percentual em relação à meta proposta para 2024;
- o PNE 2014-2024 estabeleceu o objetivo de que, do total das
matrículas da EJA, 25% sejam integradas à educação profissional. Em 2015, havia
106.454 matrículas de EJA na forma integrada à educação profissional, equivalentes
a 3% do total de matrículas dessa modalidade no País.
No PNE 2001-2010, a EJA é tratada em uma única meta (meta 5).
No PNE 2014-2024 é tema de três metas: meta 8 (anos de escolaridade), meta 9
(alfabetização) e meta 10 (Educação Profissional).
O PNE 2014-2024 propõe (estratégia 8.6) “promover busca ativa de
jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em
parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. O PNE
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2001-2010, embora não utilizasse o conceito de “busca ativa”, previa método mais
detalhado para dirigir a busca, como estabelecia sua meta 5.3.9:
Instar Estados e Municípios a procederem um mapeamento, por meio de
censo educacional, nos termos do art. 5º, § 1º, da LDB, da população
analfabeta, por bairro ou distrito das residências e/ou locais de trabalho,
visando localizar e induzir a demanda e programar a oferta de educação de
jovens e adultos para essa população.

O PNE 2001-2010 estabelecia como meta (5.3.22) “articular as
políticas de educação de jovens e adultos com as de proteção contra o desemprego
e de geração de empregos”.
Há um aspecto em que o PNE 2001-2010 parece ser mais criterioso
que o que o substituiu. Em suas diretrizes, mencionava o conceito de educação ao
longo de toda a vida. O PNE 2014-2024 faz apenas uma breve menção à atenção
integral ao longo da vida, no caso dos educandos com deficiência (4.12).
O PNE 2014-2024 traz uma inovação importante ao prever
(estratégia 9.4) a criação de benefício adicional no programa nacional de
transferência de renda para jovens e adultos que frequentarem cursos de
alfabetização.
Observe-se que o PNE 2001-2010 estabelecia como meta (5.3.26)
“incluir, a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, a Educação de
Jovens e Adultos nas formas de financiamento da Educação Básica”. Isso porque, no
período, vigorava o Fundef, sobre o qual havia recaído veto no que se referia às
“matrículas do ensino fundamental nos cursos de educação de jovens e adultos, na
função suplência”. Já o PNE 2014-2024 foi aprovado na vigência do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Fundeb, que incluía essa modalidade.
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PNE 2001-2010
Diretrizes, objetivos e metas

PNE 2014-2024
Meta/Estratégias

5.3 Objetivos e Metas
1. Estabelecer, a partir da aprovação do PNE, programas visando a
alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos, em cinco anos e, até o final da
década, erradicar o analfabetismo.**
2. Assegurar, em cinco anos, a oferta de educação de jovens e adultos
equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental para 50% da
população de 15 anos e mais que não tenha atingido este nível de
escolaridade.**

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29
(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de
estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do
campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e
cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
Estratégias:

8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção
3. Assegurar, até o final da década, a oferta de cursos equivalentes às
de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para
quatro séries finais do ensino fundamental para toda a população de 15
recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com
anos e mais que concluiu as quatro séries iniciais.**
rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos
4. Estabelecer programa nacional, para assegurar que as escolas segmentos populacionais considerados;
públicas de ensino fundamental e médio localizadas em áreas
8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os
caracterizadas por analfabetismo e baixa escolaridade ofereçam
segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e
programas de alfabetização e de ensino e exames para jovens e adultos,
com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que
de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.**
garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;
5. Estabelecer programa nacional de fornecimento, pelo Ministério da
8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos
Educação, de material didático-pedagógico, adequado à clientela, para os
ensinos fundamental e médio;
cursos em nível de ensino fundamental para jovens e adultos, de forma a
incentivar a generalização das iniciativas mencionadas na meta anterior.* 8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte
das entidades privadas de serviço social e de formação profissional
6. Realizar, anualmente, levantamento e avaliação de experiências em
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino
alfabetização de jovens e adultos, que constituam referência para os
ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais
agentes integrados ao esforço nacional de erradicação do
considerados;
analfabetismo.**
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social,
7. Assegurar que os sistemas estaduais de ensino, em regime de
o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola, específicos
colaboração com os demais entes federativos, mantenham programas de
para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de
formação de educadores de jovens e adultos, capacitados para atuar de
absenteísmo e colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os
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acordo com o perfil da clientela, e habilitados para no mínimo, o exercício Municípios para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de
do magistério nas séries iniciais do ensino fundamental, de forma a maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes
atender a demanda de órgãos públicos e privados envolvidos no esforço na rede pública regular de ensino;
de erradicação do analfabetismo.**
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos
8. Estabelecer políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de
espaços ociosos existentes na comunidade, bem como o efetivo assistência social, saúde e proteção à juventude.
aproveitamento do potencial de trabalho comunitário das entidades da
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze)
sociedade civil, para a educação de jovens e adultos.**
anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por
9. Instar Estados e Municípios a procederem um mapeamento, por meio cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o
de censo educacional, nos termos do art. 5º, § 1º da LDB, da população analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de
analfabeta, por bairro ou distrito das residências e/ou locais de trabalho, analfabetismo funcional.
visando localizar e induzir a demanda e programar a oferta de educação
Estratégias:
de jovens e adultos para essa população.**
9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos
10. Reestruturar, criar e fortalecer, nas secretarias estaduais e municipais
os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria;
de educação, setores próprios incumbidos de promover a educação de
9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e
jovens e adultos.
médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na
11. Estimular a concessão de créditos curriculares aos estudantes de
educação de jovens e adultos;
educação superior e de cursos de formação de professores em nível
9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com
médio que participarem de programas de educação de jovens e adultos.
garantia de continuidade da escolarização básica;
12. Elaborar, no prazo de um ano, parâmetros nacionais de qualidade
para as diversas etapas da educação de jovens e adultos, respeitando-se 9.4) criar benefício adicional no programa nacional de transferência de
renda para jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização;
as especificidades da clientela e a diversidade regional.*
13. Aperfeiçoar o sistema de certificação de competências para 9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e
adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre
prosseguimento de estudos.**
entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil;
14. Expandir a oferta de programas de educação a distância na
modalidade de educação de jovens e adultos, incentivando seu 9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita
aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15
aproveitamento nos cursos presenciais.**
(quinze) anos de idade;
15. Sempre que possível, associar ao ensino fundamental para jovens e
9.7) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de
adultos a oferta de cursos básicos de formação profissional.
jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte,
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16. Dobrar em cinco anos e quadruplicar em dez anos a capacidade de
atendimento nos cursos de nível médio para jovens e adultos.**

alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento
gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde;

17. Implantar, em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos
que atendam adolescentes e jovens infratores, programas de educação
de jovens e adultos de nível fundamental e médio, assim como de
formação profissional, contemplando para esta clientela as metas n° 5 e
nº 14.**

9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de
ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos
os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos
professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais
em regime de colaboração;

18. Incentivar as instituições de educação superior a oferecerem cursos 9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação
de extensão para prover as necessidades de educação continuada de de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos
adultos, tenham ou não formação de nível superior.**
adequados às necessidades específicas desses(as) alunos(as);
19. Estimular as universidades e organizações não-governamentais a 9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos
oferecer cursos dirigidos à terceira idade.
empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para
promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e
20. Realizar em todos os sistemas de ensino, a cada dois anos, avaliação
das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação
e divulgação dos resultados dos programas de educação de jovens e
de jovens e adultos;
adultos, como instrumento para assegurar o cumprimento das metas do
Plano.
9.11) implementar programas de capacitação tecnológica da população
jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de
21. Realizar estudos específicos com base nos dados do censo
escolarização formal e para os (as) alunos (as) com deficiência,
demográfico da PNAD, de censos específicos (agrícola, penitenciário, etc)
articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação
para verificar o grau de escolarização da população.**
Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas
22. Articular as políticas de educação de jovens e adultos com as de e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em
proteção contra o desemprego e de geração de empregos.**
centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que
23. Nas empresas públicas e privadas incentivar a criação de programas favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população;
permanentes de educação de jovens e adultos para os seus 9.12) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as
trabalhadores, assim como de condições para a recepção de programas necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de
de teleducação.
erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e
24. Articular as políticas de educação de jovens e adultos com as atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de
culturais, de sorte que sua clientela seja beneficiária de ações que programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e
experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da
permitam ampliar seus horizontes culturais.
velhice nas escolas.
25. Observar, no que diz respeito à educação de jovens e adultos, as
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metas estabelecidas para o ensino fundamental, formação dos Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
professores, educação a distância, financiamento e gestão, educação matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e
tecnológica, formação profissional e educação indígena.
médio, na forma integrada à educação profissional.
26. Incluir, a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, a
Estratégias:
Educação de Jovens e Adultos nas formas de financiamento da Educação
10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos
Básica.
voltado à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional
inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica;
10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo
a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a
educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade
do trabalhador e da trabalhadora;
10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a
educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as
características do público da educação de jovens e adultos e
considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo
e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de
educação a distância;
10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com
deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de
escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à
educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com
deficiência;
10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e
adultos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo do
trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos
da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma
a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às
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características desses alunos e alunas;
10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de
currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o
acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de
docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e
adultos articulada à educação profissional;
10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para
trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e
adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas
de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades
sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com
atuação exclusiva na modalidade;
10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante,
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio
psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência,
a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e
adultos articulada à educação profissional;
10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos
articulada à educação profissional, de modo a atender às pessoas
privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se
formação específica dos professores e das professoras e implementação
de diretrizes nacionais em regime de colaboração;
10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos
jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação
curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos
técnicos de nível médio.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Na parte anterior, dedicada à educação de jovens e adultos,
contemplou-se a determinação do PNE 2014-2024 de oferecer, no mínimo, 25% das
matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na
forma integrada à educação profissional.
Além de priorizar a EJA articulada à educação profissional, na meta
10, o atual plano estabeleceu foco específico na educação de nível técnico. A meta
11 está voltada para “triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no
segmento público”.
No PNE 2001-2010, a opção foi por tratar o tema de forma mais
ampla. A seção 7, dedicada à Educação Tecnológica e Formação Profissional,
abrange a “oferta de cursos básicos destinados a atender à população que está
sendo excluída do mercado de trabalho”, a “formação de formadores para a
educação tecnológica e formação profissional”, criação de “centros de referência
para toda a rede de educação profissional”, “programas de educação a distância que
ampliem as possibilidades de educação profissional permanente para toda a
população economicamente ativa”, reorganização das “escolas agrotécnicas”,
“treinamento e retreinamento de trabalhadores”, entre outros.
O

diagnóstico

utilizado

pelo

PNE

2001-2010

menciona

a

heterogeneidade e a diversidade da oferta de formação profissional, em que
coexistem as redes federal e estaduais de escolas técnicas, programas do Ministério
do Trabalho e das secretarias estaduais/municipais do trabalho, os sistemas
nacionais de aprendizagem, além de uma miríade de cursos ofertados pelo setor
privado, inclusive na modalidade a distância.
Ressalte-se que o PNE 2014-2024 foi formulado e aprovado após
uma profunda reorganização da educação profissional. Em 2008, a Lei nº 11.741, de
2008, foi aprovada com o objetivo de redimensionar, institucionalizar e integrar as
ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e
adultos e da educação profissional e tecnológica.
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Ao alterar o § 3º do art. 37 da LDB, essa norma estabeleceu que a
educação de jovens e adultos deveria articular-se, preferencialmente, com a
educação profissional. Também alterou o art. 39 da LDB, reorganizando a educação
profissional e tecnológica, nos seguintes termos:
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e
modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e
da tecnologia.
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser
organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de
diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo
sistema e nível de ensino.
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes
cursos:
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional
II – de educação profissional técnica de nível médio;
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pósgraduação.
§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e
pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos,
características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares
nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Outra mudança promovida pela Lei nº 11.741, de 2008, foi a criação
da seção IV-A na LDB, com os novos arts. 36-A, 36-B, 36-C e 36-D, para dispor
sobre a “Educação Profissional Técnica de Nível Médio”.
Finalmente, cabe ressaltar a criação do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, instituído por meio da Lei nº
12.513, de 26 de outubro de 2011, que promoveu mudanças centrais na oferta da
educação profissional no País.
No rol das ações do Pronatec, incluem-se desde a ampliação das
vagas públicas por meio da expansão das redes federal/estaduais de educação
profissional e tecnológica até a criação da bolsa-formação, que se refere à
transferência de valores relativos ao custo por estudante, a ser pago às redes
públicas ou às entidades do chamado “Sistema S”, para que estudantes e
trabalhadores tenham acesso a cursos gratuitos de formação profissional. Outras
ações também estão previstas, como a permissão para que a concessão do Fundo
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de Financiamento Estudantil – Fies beneficie estudantes matriculados em cursos de
educação profissional e tecnológica.
De acordo com Gomes,
Buscava-se com a medida racionalizar e reorientar a ação
governamental na oferta de educação profissional, bem como evitar a
dispersão e a sobreposição de programas, de forma a oferecer
estratégias diversificadas e adequadas para cada segmento, com
expansão de vagas públicas, oferta de bolsas para formação gratuita
e financiamento estudantil no segmento privado. (2016, p.5).

Dessa forma, o atual PNE já se estabeleceu em um cenário um
pouco mais bem organizado, do ponto de vista da oferta de educação profissional,
que era apenas delineado pelo PNE 2001-2010 como diretriz, senão, vejamos:
Há um consenso nacional: a formação para o trabalho exige hoje
níveis cada vez mais altos de educação básica, geral, não podendo
esta ficar reduzida à aprendizagem de algumas habilidades técnicas,
o que não impede o oferecimento de cursos de curta duração
voltados para a adaptação do trabalhador às oportunidades do
mercado de trabalho, associados à promoção de níveis crescentes
de escolarização regular. Finalmente, entende-se que a educação
profissional não pode ser concebida apenas como uma modalidade
de ensino médio, mas deve constituir educação continuada, que
perpassa toda a vida do trabalhador.
Por isso mesmo, estão sendo implantadas novas diretrizes no
sistema público de educação profissional, associadas à reforma do
ensino médio. Prevê-se que a educação profissional, sob o ponto de
vista operacional, seja estruturada nos níveis básico – independente
do nível de escolarização do aluno, técnico - complementar ao ensino
médio e tecnológico - superior de graduação ou de pós-graduação.
Prevê-se, ainda, a integração desses dois tipos de formação: a
formal, adquirida em instituições especializadas, e a não-formal,
adquirida por meios diversos, inclusive no trabalho. Estabelece para
isso um sistema flexível de reconhecimento de créditos obtidos em
qualquer uma das modalidades e certifica competências adquiridas
por meios não-formais de educação profissional. É importante
também considerar que a oferta de educação profissional é
responsabilidade igualmente compartilhada entre o setor
educacional, o Ministério do Trabalho, secretarias do trabalho,
serviços sociais do comércio, da agricultura e da indústria e os
sistemas nacionais de aprendizagem. Os recursos provêm, portanto,
de múltiplas fontes. É necessário também, e cada vez mais, contar
com recursos das próprias empresas, as quais devem financiar a
qualificação dos seus trabalhadores, como ocorre nos países
desenvolvidos. A política de educação profissional é, portanto, tarefa
que exige a colaboração de múltiplas instâncias do Poder Público e
da sociedade civil.
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As metas do Plano Nacional de Educação estão voltadas para a
implantação de uma nova educação profissional no País e para a
integração das iniciativas. Têm como objetivo central generalizar as
oportunidades de formação para o trabalho, de treinamentos,
mencionando, de forma especial, o trabalhador rural.
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PNE 2001-2010
Objetivos e Metas
1. Estabelecer, dentro de dois anos, um sistema integrado de informações, em
parceria com agências governamentais e instituições privadas, que oriente a
política educacional para satisfazer as necessidades de formação inicial e
continuada da força de trabalho.*
2. Estabelecer a permanente revisão e adequação às exigências de uma
política de desenvolvimento nacional e regional, dos cursos básicos, técnicos
e superiores da educação profissional, observadas as ofertas do mercado de
trabalho, em colaboração com empresários e trabalhadores nas próprias
escolas e em todos os níveis de governo.
3. Mobilizar, articular e aumentar a capacidade instalada na rede de
instituições de educação profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a
oferta de cursos básicos destinados a atender à população que está sendo
excluída do mercado de trabalho, sempre associados à educação básica, sem
prejuízo de que sua oferta seja conjugada com ações para elevação da
escolaridade.**
4. Integrar a oferta de cursos básicos profissionais, sempre que possível, com
a oferta de programas que permitam aos alunos que não concluíram o ensino
fundamental obter formação equivalente.
5. Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instituições
de educação profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de
formação de nível técnico aos alunos nelas matriculados ou egressos do
ensino médio.
6. Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instituições
de educação profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de
educação profissional permanente para a população em idade produtiva e que
precisa se readaptar às novas exigências e perspectivas do mercado de
trabalho.
7. Modificar, dentro de um ano, as normas atuais que regulamentam a
formação de pessoal docente para essa modalidade de ensino, de forma a
aproveitar e valorizar a experiência profissional dos formadores.
8. Estabelecer, com a colaboração entre o Ministério da Educação, o
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PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de
nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50%
(cinquenta por cento) da expansão no segmento público.
Estratégias:
11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível
médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos
Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos
produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a
interiorização da educação profissional;
11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica
de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino;
11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica
de nível médio na modalidade de educação a distância, com a
finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação
profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;
11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica
de nível médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter
pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à
formação de qualificações próprias da atividade profissional, à
contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;
11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes
para fins de certificação profissional em nível técnico;
11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional
técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação

Ministério do Trabalho, as universidades, os CEFETs, as escolas técnicas de
nível superior, os serviços nacionais de aprendizagem e a iniciativa privada,
programas de formação de formadores para a educação tecnológica e
formação profissional.
9. Transformar, gradativamente, unidades da rede de educação técnica federal
em centros públicos de educação profissional e garantir, até o final da década,
que pelo menos um desses centros em cada unidade federada possa servir
como centro de referência para toda a rede de educação profissional,
notadamente em matéria de formação de formadores e desenvolvimento
metodológico.
10. Estabelecer parcerias entre os sistemas federal, estaduais e municipais e
a iniciativa privada, para ampliar e incentivar a oferta de educação profissional.
11. Incentivar, por meio de recursos públicos e privados, a produção de
programas de educação a distância que ampliem as possibilidades de
educação profissional permanente para toda a população economicamente
ativa.
12. Reorganizar a rede de escolas agrotécnicas, de forma a garantir que
cumpram o papel de oferecer educação profissional específica e permanente
para a população rural, levando em conta seu nível de escolarização e as
peculiaridades e potencialidades da atividade agrícola na região.
13. Estabelecer junto às escolas agrotécnicas e em colaboração com o
Ministério da Agricultura cursos básicos para agricultores, voltados para a
melhoria do nível técnico das práticas agrícolas e da preservação ambiental,
dentro da perspectiva do desenvolvimento auto-sustentável.
14. Estimular permanentemente o uso das estruturas públicas e privadas não
só para os cursos regulares, mas também para o treinamento e retreinamento
de trabalhadores com vistas a inseri-los no mercado de trabalho com mais
condições de competitividade e produtividade, possibilitando a elevação de
seu nível educacional, técnico e de renda.
15. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à
educação tecnológica e formação profissional.

72

exclusiva na modalidade;
11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação
profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas
de educação superior;
11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação
profissional técnica de nível médio das redes escolares públicas e
privadas;
11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à
formação profissional para as populações do campo e para as
comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus
interesses e necessidades;
11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível
médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos
técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos
cursos presenciais, a relação de alunos (as) por professor para 20
(vinte);
11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de
assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando
a garantir as condições necessárias à permanência dos (as)
estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;
11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e
permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional,
articulando a oferta de formação das instituições especializadas em
educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a consultas
promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores.

EDUCAÇÃO ESPECIAL (POP. DE 4 A 17 ANOS)
Segundo o Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do
PNE 2014-2024: biênio 2014-2016 (BRASIL, 2016):
No Brasil, segundo as estimativas do Censo Demográfico de 2010,
frequentavam a escola ou creche 82,5% (897.116) de crianças e
adolescentes de 4 a 17 anos que não conseguiam ou tinham grande
dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou ainda
possuíam alguma deficiência mental/intelectual permanente que
limitava suas atividades habituais. Esses valores indicam que, em
2010, a universalização ao acesso à educação básica dessa
população, preconizada pela Meta 4 do PNE (2014-2024), ainda
estava distante, uma vez que 17,5% (190.501) desse público ainda
estava fora da escola.
Em 2010, as grandes regiões apresentavam percentuais de
frequência à escola da população de 4 a 17 anos com deficiência
próximos aos observados para o Brasil, havendo o maior percentual
no Centro-Oeste (85,3%) e o menor no Norte (77,9%). (BRASIL,
2016, p. 98).

O PNE 2001-2010 já mencionava “salas de recursos”, centros
interdisciplinares e a língua brasileira de sinais (LIBRAS). O PNE 2014-2024
atualizou algumas expressões e abordagens, por exemplo, substituindo o conceito
de educandos com “necessidades especiais” por educandos com deficiência –
terminologia adotada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março
de 2007, e ratificados pelo Brasil, nos termos do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto
de 2009.
Também o PNE 2014-2024 incluiu, expressamente, entre os
beneficiários da educação especial, os educandos com transtornos globais do
desenvolvimento.
O PNE 2001-2010 propugnava pela criação, em cada unidade da
Federação, em parceria com as áreas de saúde, assistência social, trabalho e com
as organizações da sociedade civil, de pelo menos um centro especializado,
destinado ao atendimento de pessoas com severa dificuldade de desenvolvimento. A
ideia foi aprimorada no PNE 2014-2024, que prevê (estratégia 4.5) estimular a
criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados
com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde,
assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da
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educação básica com os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
Os diplomas trataram a questão do financiamento de maneira
diferente. O PNE 2001-2010, vigente no período em que vigorava o Fundef, previa,
como meta:
23. Aumentar os recursos destinados à educação especial, a fim de
atingir, em dez anos, o mínimo equivalente a 5% dos recursos
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, contando,
para tanto, com as parcerias com as áreas de saúde, assistência
social, trabalho e previdência, nas ações referidas nas metas nº 6, 9,
11, 14, 17 e 18.

Já o PNE 2014-2024 estabelece:
4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as)
estudantes da educação regular da rede pública que recebam
atendimento educacional especializado complementar e suplementar,
sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica
regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais
atualizado, na educação especial oferecida em instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na
modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007;

O texto do PNE 2014-2024 conta com dezenove estratégias, que o
tornam mais consistente em relação ao alcance do objetivo da qualidade.
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PNE 2001-2010
Diretrizes, objetivos e metas

PNE 2014-2024
Meta/Estratégias

8.3 Objetivos e Metas

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete)
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
1. Organizar, em todos os Municípios e em parceria com as áreas de
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
saúde e assistência, programas destinados a ampliar a oferta da
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
estimulação precoce (interação educativa adequada) para as crianças
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
com necessidades educacionais especiais, em instituições especializadas
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
ou regulares de educação infantil, especialmente creches.**
especializados, públicos ou conveniados.
2. Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de formação
Estratégias:
em serviço, a oferta de cursos sobre o atendimento básico a educandos
especiais, para os professores em exercício na educação infantil e no 4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
ensino fundamental, utilizando inclusive a TV Escola e outros programas Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
de educação a distância.
Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes
da educação regular da rede pública que recebam atendimento
3. Garantir a generalização, em cinco anos, da aplicação de testes de
educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo
acuidade visual e auditiva em todas as instituições de educação infantil e
do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as
do ensino fundamental, em parceria com a área de saúde, de forma a
matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na
detectar problemas e oferecer apoio adequado às crianças especiais.
educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais
4. Nos primeiros cinco anos de vigência deste plano, redimensionar ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e
conforme as necessidades da clientela, incrementando, se necessário, as com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de
classes especiais, salas de recursos e outras alternativas pedagógicas 20 de junho de 2007;
recomendadas, de forma a favorecer e apoiar a integração dos
4.2) promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do
educandos com necessidades especiais em classes comuns, fornecendoatendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de
lhes o apoio adicional de que precisam.
0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do
5. Generalizar, em dez anos, o atendimento dos alunos com desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que
necessidades especiais na educação infantil e no ensino fundamental, dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
inclusive através de consórcios entre Municípios, quando necessário, diretrizes e bases da educação nacional;
provendo, nestes casos, o transporte escolar.
4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e
6. Implantar, em até quatro anos, em cada unidade da Federação, em fomentar a formação continuada de professores e professoras para o
parceria com as áreas de saúde, assistência social, trabalho e com as atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo,
organizações da sociedade civil, pelo menos um centro especializado, indígenas e de comunidades quilombolas;
75

destinado ao atendimento de pessoas com severa dificuldade de 4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de
desenvolvimento.**
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a
7. Ampliar, até o final da década, o número desses centros, de sorte que
todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
as diferentes regiões de cada Estado contem com seus serviços.
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na
8. Tornar disponíveis, dentro de cinco anos, livros didáticos falados, em rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por
braille e em caracteres ampliados, para todos os alunos cegos e para os meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno;
de visão sub-normal do ensino fundamental.**
4.5) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa
9. Estabelecer, em cinco anos, em parceria com as áreas de assistência e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por
social e cultura e com organizações não-governamentais, redes profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e
municipais ou intermunicipais para tornar disponíveis aos alunos cegos e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação
aos de visão sub-normal livros de literatura falados, em braille e em básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
caracteres ampliados.
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
10. Estabelecer programas para equipar, em cinco anos, as escolas de
educação básica e, em dez anos, as de educação superior que atendam
educandos surdos e aos de visão sub-normal, com aparelhos de
amplificação sonora e outros equipamentos que facilitem a aprendizagem,
atendendo-se, prioritariamente, as classes especiais e salas de
recursos.**

4.6) manter e ampliar programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a
permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da
disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia
assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas,
11. Implantar, em cinco anos, e generalizar em dez anos, o ensino da níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com
Língua Brasileira de Sinais para os alunos surdos e, sempre que possível, altas habilidades ou superdotação;
para seus familiares e para o pessoal da unidade escolar, mediante um 4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de
programa de formação de monitores, em parceria com organizações não- Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua
governamentais.**
Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com
12. Em coerência com as metas nº 2, 3 e 4, da educação infantil e metas deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e
classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do
nº 4.d, 5 e 6, do ensino fundamental:
Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da
a) estabelecer, no primeiro ano de vigência deste plano, os padrões Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a
mínimos de infra-estrutura das escolas para o recebimento dos alunos adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;
especiais;**
4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do
b) a partir da vigência dos novos padrões, somente autorizar a construção ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação
de prédios escolares, públicos ou privados, em conformidade aos já pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional
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definidos requisitos de infra-estrutura para atendimento dos alunos especializado;
especiais;
4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à
c) adaptar, em cinco anos, os prédios escolares existentes, segundo escola e ao atendimento educacional especializado, bem como da
aqueles padrões.
permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
13. Definir, em conjunto com as entidades da área, nos dois primeiros
ou superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de
anos de vigência deste plano, indicadores básicos de qualidade para o
renda, juntamente com o combate às situações de discriminação,
funcionamento de instituições de educação especial, públicas e privadas,
preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições
e generalizar, progressivamente, sua observância.**
adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias
14. Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de informática como e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
apoio à aprendizagem do educando com necessidades especiais, infância, à adolescência e à juventude;
inclusive através de parceria com organizações da sociedade civil
4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de
voltadas para esse tipo de atendimento.**
metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de
15. Assegurar, durante a década, transporte escolar com as adaptações tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da
necessárias aos alunos que apresentem dificuldade de locomoção. **
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as)
16. Assegurar a inclusão, no projeto pedagógico das unidades escolares, estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
do atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, altas habilidades ou superdotação;
definindo os recursos disponíveis e oferecendo formação em serviço aos
professores em exercício.

4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para
subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam
17. Articular as ações de educação especial e estabelecer mecanismos as especificidades educacionais de estudantes com deficiência,
de cooperação com a política de educação para o trabalho, em parceria transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
com organizações governamentais e não-governamentais, para o superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado;
desenvolvimento de programas de qualificação profissional para alunos 4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas
especiais, promovendo sua colocação no mercado de trabalho. Definir públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria
condições para a terminalidade para os educandos que não puderem com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento
atingir níveis ulteriores de ensino.**
voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens
18. Estabelecer cooperação com as áreas de saúde, previdência e e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do
assistência social para, no prazo de dez anos, tornar disponíveis órteses desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização
e próteses para todos os educandos com deficiências, assim como obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;
atendimento especializado de saúde, quando for o caso.

4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para
19. Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e atender à demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes
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superior, conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
atendimento dos alunos especiais.**
habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do
atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou
20. Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas,
auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para
habilitação específica, em níveis de graduação e pós-graduação, para
surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e
formar pessoal especializado em educação especial, garantindo, em
professores bilíngues;
cinco anos, pelo menos um curso desse tipo em cada unidade da
Federação.**
4.14) definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de
qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de
21. Introduzir, dentro de três anos a contar da vigência deste plano,
instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com
conteúdos disciplinares referentes aos educandos com necessidades
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
especiais nos cursos que formam profissionais em áreas relevantes para
ou superdotação;
o atendimento dessas necessidades, como Medicina, Enfermagem e
Arquitetura, entre outras.**
4.15) promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de
pesquisa, demografia e estatística competentes, a obtenção de
22. Incentivar, durante a década, a realização de estudos e pesquisas,
informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência,
especialmente pelas instituições de ensino superior, sobre as diversas
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
áreas relacionadas aos alunos que apresentam necessidades especiais
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos;
para a aprendizagem.**
4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais
23. Aumentar os recursos destinados à educação especial, a fim de
cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em nível
atingir, em dez anos, o mínimo equivalente a 5% dos recursos vinculados
de pós-graduação, observado o disposto no caput do art. 207 da
à manutenção e desenvolvimento do ensino, contando, para tanto, com
Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de
as parcerias com as áreas de saúde, assistência social, trabalho e
aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao
previdência, nas ações referidas nas metas nº 6, 9, 11, 14, 17 e 18.**
atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais
24. No prazo de três anos a contar da vigência deste plano, organizar e do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
pôr em funcionamento em todos os sistemas de ensino um setor
4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou
responsável pela educação especial, bem como pela administração dos
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público,
recursos orçamentários específicos para o atendimento dessa
visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral
modalidade, que possa atuar em parceria com os setores de saúde,
das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
assistência social, trabalho e previdência e com as organizações da
altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de
sociedade civil.
ensino;
25. Estabelecer um sistema de informações completas e fidedignas sobre
4.18) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou
a população a ser atendida pela educação especial, a serem coletadas
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público,
pelo censo educacional e pelos censos populacionais.*
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26. Implantar gradativamente, a partir do primeiro ano deste plano, visando a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de
programas de atendimento aos alunos com altas habilidades nas áreas material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade
artística, intelectual ou psicomotora.
necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
27. Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às instituições
altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de
privadas sem fim lucrativo com atuação exclusiva em educação especial,
ensino;
que realizem atendimento de qualidade, atestado em avaliação conduzida
pelo respectivo sistema de ensino.
4.19) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim
28. Observar, no que diz respeito a essa modalidade de ensino, as metas
de favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção
pertinentes estabelecidas nos capítulos referentes aos níveis de ensino, à
do sistema educacional inclusivo.
formação de professores e ao financiamento e gestão.
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QUALIDADE
O PNE 2001-2010, já no capítulo inaugural, referente à educação
infantil, estabelecia um vínculo entre financiamento, qualidade e equidade:
As inversões financeiras requeridas para cumprir as metas de
abrangência e qualidade deverão ser vistas sobretudo como
aplicações necessárias em direitos básicos dos cidadãos na primeira
etapa da vida e como investimento, cujas taxas de retorno alguns
estudos já indicam serem elevadas.

Da mesma forma, o diagnóstico lamentava aquilo que, no debate de
anos após o PNE 2001-2010, pode ser denominado como carência de insumos e
que se relacionava à falta de condições para a oferta de qualidade da maioria de
ambientes, em contraste com algumas outras instituições de qualidade:
A maioria dos ambientes não conta com profissionais qualificados,
não desenvolve programa educacional, não dispõe de mobiliário,
brinquedos e outros materiais pedagógicos adequados. Mas deve-se
registrar, também, que existem creches de boa qualidade, com
profissionais com formação e experiência no cuidado e educação de
crianças, que desenvolvem proposta pedagógica de alta qualidade
educacional.

Advertia para que se evitasse “uma educação pobre para crianças
pobres e a redução da qualidade à medida que se democratiza o acesso”.
Finalmente, esclarecia:
As medidas propostas por este plano decenal para implementar as
diretrizes e os referenciais curriculares nacionais para a educação
infantil se enquadram na perspectiva da melhoria da qualidade. No
entanto, é preciso sublinhar que é uma diretriz nacional o respeito às
diversidades regionais, aos valores e às expressões culturais das
diferentes localidades, que formam a base sócio-histórica sobre a
qual as crianças iniciam a construção de suas personalidades.

Essas colocações do diagnóstico refletiam-se na proposta de busca
de parâmetros de qualidade, o que é estabelecido nas seguintes metas:
19. Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de educação
infantil, como referência para a supervisão, o controle e a avaliação,
e como instrumento para a adoção das medidas de melhoria da
qualidade.**
[...]
23. Realizar estudos sobre custo da educação infantil com base nos
parâmetros de qualidade, com vistas a melhorar a eficiência e
garantir a generalização da qualidade do atendimento.**
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No diagnóstico referente ao ensino fundamental, o PNE 2001-2010
preconizava a “indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da
educação escolar”, antecipando, de certa forma, o que a EC nº 59 estabeleceu no
art. 212, § 3º2, e acentuava que o direito ao ensino fundamental não se refere
apenas à matrícula, mas ao ensino de qualidade, até a conclusão.
Em relação à educação superior, dispõe:
Deve-se planejar a expansão com qualidade, evitando-se o fácil
caminho da massificação. É importante a contribuição do setor
privado, que já oferece a maior parte das vagas na educação
superior e tem um relevante papel a cumprir, desde que respeitados
os parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas de
ensino.

No que atine à EJA, o PNE 2001-2010 prevê, como meta:
12. Elaborar, no prazo de um ano, parâmetros nacionais de
qualidade para as diversas etapas da educação de jovens e adultos,
respeitando-se as especificidades da clientela e a diversidade
regional.*

A previsão e ênfase em indicadores de qualidade, como ocorreria no
PNE 2014-2024, era mais pontual no PNE 2001-2010. Era mencionada na meta
8.3.13 (educação especial) a definição de indicadores básicos de qualidade para o
funcionamento de instituições de educação especial, públicas e privadas, e
generalizar, progressivamente, sua observância.
No capítulo do ensino fundamental, lia-se a seguinte meta:
2.3.....
26. Assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos
alunos mediante a implantação, em todos os sistemas de ensino, de
um programa de monitoramento que utilize os indicadores do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e dos sistemas
de avaliação dos Estados e Municípios que venham a ser
desenvolvidos.**

A formação continuada do magistério é parte essencial da estratégia
de melhoria permanente da qualidade da educação.

2

Art. 212...
[..]
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do
ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e
equidade, nos termos do plano.
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Em relação ao vínculo qualidade-financiamento, o PNE 2001-2010
antecipou um debate que seria amadurecido pouco depois, referente ao custo aluno
qualidade:
Instaurada a equidade, o desafio é obter a adequação da
aprendizagem a um padrão mínimo de qualidade (art. 211, § 1º,
CF, e art. 60, § 4º, ADCT), definido em termos precisos na LDB (art.
4º, IX) como "a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem.

Aqui, o conceito-chave já não é mais o de valor mínimo, mas o
de custo aluno qualidade (PNE 2001-2010, 11.2).
O PNE 2001-2010 também inova, ao dispor sobre:
- a definição de padrões mínimos de qualidade da aprendizagem
na Educação Básica numa Conferência Nacional de Educação, que envolva a
comunidade educacional (objetivo/meta 11.3.2.41);
- a implantação, em todos os sistemas de ensino, de um programa
de monitoramento que utilize os indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica e dos sistemas de avaliação dos Estados e Municípios que
venham a ser desenvolvidos (objetivo/meta 2.3.26);
-

definição

de

indicadores

básicos

de

qualidade

para

o

funcionamento de instituições de educação especial, públicas e privadas, e
generalizar, progressivamente, sua observância (objetivo/meta 8.3.13).
No PNE 2014-2024, são fixados, entre as diretrizes, os temas da
melhoria da qualidade da educação (art. 2º, IV) e do estabelecimento de meta de
aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno
Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão
de qualidade e equidade (art. 2º, VIII).
A lei que aprovou o PNE 2014-2024 (Lei nº 13.005/2014), em seu
art. 11, aproxima as questões da qualidade e avaliação, ao prever a constituição do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – Sinaeb, coordenado pela
União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. O Sinaeb
constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica
e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino.
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I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos
(as) estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com
participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos
(as) de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e
aos dados pertinentes apurados pelo censo escolar da educação
básica;
II - indicadores de avaliação institucional, relativos a características
como o perfil do alunado e do corpo dos (as) profissionais da
educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo
técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos
pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras
relevantes.
§ 2o A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da
qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB, que agreguem os indicadores mencionados no inciso I do §
1o não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado, de
cada um deles.

Essa conceituação ampla, aparentemente, perdeu-se um pouco na
meta 7, na qual a qualidade aparece associada ao desempenho em testes
padronizados e no atendimento dos valores propostos para que se atingisse o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb. Essa seria uma leitura limitada do
plano. Examinado com atenção, para além do enunciado da meta 7 e do quadrometa referente ao Ideb, o PNE não se restringe a lidar com a qualidade somente por
meio de resultados de testes padronizados.
O PNE 2014-2024 faz referências a padrão de qualidade ou padrão
nacional de qualidade (1.1, 11.3) e a parâmetros nacionais de qualidade (1.6, 1.13,
13.5, 20.1). Estes parâmetros são associados a insumos, conforme se verifica na
estratégia 7.21:
7.21) a União, em regime de colaboração com os entes federados
subnacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos contados da
publicação desta Lei [junho de 2016], 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;

Para financiar a qualidade, a estratégia 20.60 prevê a adoção do
Custo Aluno Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos
estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com
base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-
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aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do
custo aluno qualidade.
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PNE 2001-2010
Diretrizes, objetivos e metas

PNE 2014-2024
Meta/Estratégias

1.3.10. Estabelecer em todos os Municípios, no prazo de três anos, Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
sempre que possível em articulação com as instituições de ensino modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo
superior que tenham experiência na área, um sistema de a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:
acompanhamento, controle e supervisão da educação infantil, nos
IDEB
2015
2017
2019
2021
estabelecimentos públicos e privados, visando ao apoio técnicopedagógico para a melhoria da qualidade e à garantia do cumprimento
Anos iniciais do 5,2
5,5
5,7
6,0
dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes nacionais e
ensino
estaduais.
fundamental
1.3.19. Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de educação
infantil, como referência para a supervisão, o controle e a avaliação, e
Anos finais do 4,7
5,0
5,2
5,5
como instrumento para a adoção das medidas de melhoria da
ensino
qualidade.**
fundamental
1.3.23. Realizar estudos sobre custo da educação infantil com base nos
parâmetros de qualidade, com vistas a melhorar a eficiência e garantir a
Ensino médio
4,3
4,7
5,0
5,2
generalização da qualidade do atendimento.**
Estratégias:
7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa,
3.3.16. Proceder, em dois anos, a uma revisão da organização didáticodiretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional
pedagógica e administrativa do ensino noturno, de forma a adequá-lo às
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e
necessidades do aluno-trabalhador, sem prejuízo da qualidade do ensino.
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino
4.3.6. Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;
interna e externa que englobe os setores público e privado, e promova a
7.2) assegurar que:
melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão
a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por
acadêmica.*
cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio
4.3.7. Instituir programas de fomento para que as instituições de
tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos
educação superior constituam sistemas próprios e sempre que possível
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de
nacionalmente articulados, de avaliação institucional e de cursos,
estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
capazes de possibilitar a elevação dos padrões de qualidade do ensino,
de extensão e no caso das universidades, também de pesquisa.*
b) no último ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do
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4.3.10. Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e
valorizando estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de
qualidade e que atendam clientelas com demandas específicas de
formação: tecnológica, profissional liberal, em novas profissões, para
exercício do magistério ou de formação geral.**
4.4.25. Estabelecer um sistema de financiamento para o setor público,
que considere, na distribuição de recursos para cada instituição, além da
pesquisa, o número de alunos atendidos, resguardada a qualidade dessa
oferta.**

ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente
de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo
menos, o nível desejável;
7.3) 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;

4.4.27. Oferecer apoio e incentivo governamental para as instituições
comunitárias sem fins lucrativos, preferencialmente aquelas situadas em
localidades não atendidas pelo Poder Público, levando em consideração 7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de
a avaliação do custo e a qualidade do ensino oferecido.
educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação
que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a
5.3 12. Elaborar, no prazo de um ano, parâmetros nacionais de qualidade
elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da
para as diversas etapas da educação de jovens e adultos, respeitando-se
qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da
as especificidades da clientela e a diversidade regional.*
educação e o aprimoramento da gestão democrática;
6.3.21. Equipar, em dez anos, todas as escolas de nível médio e todas as
7.5) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando
escolas de ensino fundamental com mais de 100 alunos, com
cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação
computadores e conexões internet que possibilitem a instalação de uma
básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à
Rede Nacional de Informática na Educação e desenvolver programas
melhoria da gestão educacional, à formação de professores e
educativos apropriados, especialmente a produção de softwares
professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e
educativos de qualidade.**
ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão
8.3.13. Definir, em conjunto com as entidades da área, nos dois primeiros da infraestrutura física da rede escolar;
anos de vigência deste plano, indicadores básicos de qualidade para o
7.6) associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de
funcionamento de instituições de educação especial, públicas e privadas,
metas intermediárias, nos termos estabelecidos conforme pactuação
e generalizar, progressivamente, sua observância. **
voluntária entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino com
8.3.27. Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às Ideb abaixo da média nacional;
instituições privadas sem fim lucrativo com atuação exclusiva em
7.7) aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade
educação especial, que realizem atendimento de qualidade, atestado em
do ensino fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de
avaliação conduzida pelo respectivo sistema de ensino.
ciências nos exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental, e
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9.3.5. Fortalecer e garantir a consolidação, o aperfeiçoamento e o incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, assegurada a sua
reconhecimento de experiências de construção de uma educação universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, bem
diferenciada e de qualidade atualmente em curso em áreas indígenas.**
como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas
escolas e redes de ensino para a melhoria de seus processos e práticas
9.3.16. Estabelecer e assegurar a qualidade de programas contínuos de
pedagógicas;
formação sistemática do professorado indígena, especialmente no que diz
respeito aos conhecimentos relativos aos processos escolares de ensino- 7.8) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da
aprendizagem, à alfabetização, à construção coletiva de conhecimentos educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para
na escola e à valorização do patrimônio cultural da população atendida.** surdos;
10.3.27. Promover, em ação conjunta da União, dos Estados e dos
Municípios, a avaliação periódica da qualidade de atuação dos
professores, com base nas diretrizes de que trata a meta nº 8, como
subsídio à definição de necessidades e características dos cursos de
formação continuada.

7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a
buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas
com os menores índices e a média nacional, garantindo equidade da
aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência
deste PNE, as diferenças entre as médias dos índices dos Estados,
inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios;

11.3.2.41. Definir padrões mínimos de qualidade da aprendizagem na
Educação Básica numa Conferência Nacional de Educação, que envolva 7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados
a comunidade educacional.**
pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de avaliação da
educação básica e do Ideb, relativos às escolas, às redes públicas de
educação básica e aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a contextualização
desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como
os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a
transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção
e operação do sistema de avaliação;
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7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas
avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes - PISA, tomado como instrumento externo de referência,
internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes projeções:
PISA

2015

Média dos resultados 438
em matemática, leitura
e ciências

2018

2021

455

473

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar
tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental
e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que
assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a
diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para
softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem
aplicadas;
7.13) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da
educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória,
mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de
acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento
compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades
dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo
médio de deslocamento a partir de cada situação local;
7.14) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento
escolar para a população do campo que considerem as especificidades
locais e as boas práticas nacionais e internacionais;
7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à
rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e
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triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno (a) nas
escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;
7.16) 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;
7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à)
aluno (a), em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde;
7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o
acesso a energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento
sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a
espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a
equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar,
garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;
7.19) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa
nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas
públicas, visando à equalização regional das oportunidades
educacionais;
7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a
utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas
da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para
implementação das condições necessárias para a universalização das
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de
computadores, inclusive a internet;
7.21) a União, em regime de colaboração com os entes federados
subnacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos contados da
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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;
7.22) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das
secretarias de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como manter programa nacional de formação inicial e
continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação;
7.23) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores
para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e
sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para
promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado
de segurança para a comunidade;
7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para
adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade
assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as
culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais,
nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10
de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas
diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com
fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações
tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e
quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e
comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação
da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do
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modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições,
consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de
organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos
iniciais do ensino fundamental, em língua materna das comunidades
indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de
equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada
de profissionais da educação; e o atendimento em educação especial;
7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para
educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades
indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais
correspondentes às respectivas comunidades e considerando o
fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada
comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos
específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência;
7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a
educação formal com experiências de educação popular e cidadã, com
os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade
de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das
políticas públicas educacionais;
7.29) promover a articulação dos programas da área da educação, de
âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e
emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação
de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da
qualidade educacional;
7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis
pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes
da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde;
7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a
promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade
física, mental e emocional dos (das) profissionais da educação, como
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condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em
articulação com o sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais
de avaliação da educação básica, com participação, por adesão, das
redes municipais de ensino, para orientar as políticas públicas e as
práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e
à sociedade;
7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes
do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras
e a capacitação de professores e professoras, bibliotecários e
bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores e
mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes
etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;
7.34) instituir, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal, programa nacional de formação de professores e professoras e
de alunos e alunas para promover e consolidar política de preservação
da memória nacional;
7.35) promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa
privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função
social da educação;
7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o
desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da
direção e da comunidade escolar.
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SEÇÃO 3 – Educação Superior e Valorização dos Profissionais da
Educação
EDUCAÇÃO SUPERIOR
A educação superior é objeto de várias metas do PNE vigente.
Comparativamente ao PNE de 2001, a estrutura dos planos é diferente, mas, já
naquela ocasião, vários tópicos eram dedicados a esse nível de ensino. O PNE de
2001 apresentava discussão conceitual e teórica e a problematização referente ao
financiamento e à gestão, aspectos inexistentes no PNE de 2014.
O PNE 2001-2010 foi estruturado, como divisão comum para todos
os seus capítulos – fundamentalmente os níveis, etapas e modalidades de educação
–, com base na tríade Diagnóstico, Diretrizes e, formando um conjunto único,
Objetivos e Metas. Escapam a esse padrão apenas dois capítulos: “Financiamento e
Gestão” (último) e “Educação Superior”. Em ambos aparecem, para além dos três
subitens mencionados, as temáticas do financiamento e da gestão, do que se
depreende a relevância que a educação superior já tinha no plano anterior.
A educação superior também se destaca no PNE 2014-2024. Sua
redação se estrutura, diferentemente do anterior, em torno de vinte metas,
desdobradas em dezenas de Estratégias. Do total de metas, cinco são
expressamente dedicadas à educação superior, sugerindo o quanto esse nível de
ensino persistiu sendo área privilegiada das políticas públicas educacionais de longo
prazo.
As metas 12 a 16 contemplam os seguintes assuntos referentes à
educação superior: taxas de acesso de alunos a cursos superiores (meta 12);
percentual de mestres e doutores na docência da educação superior (meta 13);
elevação das taxas de discentes na pós-graduação stricto sensu (meta 14); política
nacional de formação dos profissionais da educação, no sentido de que os docentes
da educação básica tenham curso superior e que seus diplomas sejam na
licenciatura específica em que atuam (meta 15); atingir percentual mínimo de
docentes da educação básica com pós-graduação e lhes garantir formação
continuada.
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1.1 Debate conceitual
Conforme mencionado anteriormente, o PNE 2014-2024 não
apresenta debate conceitual acerca da educação superior, sendo uma das
diferenças significativas entre esse plano e o PNE 2001-2010. Por essa razão,
apresenta-se a seguir o teor do texto constante no PNE de 2001, em seu subtítulo
“Diagnóstico”, que se inicia apresentando quadro geral desse nível de ensino, com
base em dados e estatísticas que tinham como referência 1998 (portanto, elaborados
três anos antes da aprovação daquele PNE).
A educação superior enfrenta, no Brasil, sérios problemas, que se
agravarão se o Plano Nacional de Educação não estabelecer uma
política que promova sua renovação e desenvolvimento.
Atualmente, os cerca de 1,5 milhão de jovens egressos do nível
médio têm à sua disposição um número razoável de vagas (Tabela
7).
Tabela 7 – Quadro do Ensino Superior no Brasil - 1998
Ensino Superior

Total

Instituições

Federal Estadual Municipal

Particular

973

57

74

78

764

6.950

1.338

1.125

507

3.980

Ingressantes

651.353

89.160

67.888

39.317

454.988

Vagas
oferecidas

776.031

90.788

70.670

44.267

570.306

Vagas não
preenchidas

124.678

1.628

2.782

4.950

115.318

Cursos

Fonte: INEP/MEC - dados referentes a 1998.

Entretanto, como resultado conjugado de fatores demográficos,
aumento das exigências do mercado de trabalho, além das políticas
de melhoria do ensino médio, prevê-se uma explosão na demanda
por educação superior. A matrícula no ensino médio deverá crescer
nas redes estaduais, sendo provável que o crescimento seja oriundo
de alunos das camadas mais pobres da população. Isto é, haverá
uma demanda crescente de alunos carentes por educação superior.
Em 1998, 55% dos estudantes desse nível frequentavam cursos
noturnos; na rede estadual, essa porcentagem sobe para 62%.
A matrícula nas instituições de educação superior vem apresentando
um rápido crescimento nos últimos anos. Apenas em 1998, o número
total de matriculados saltou de 1 milhão e 945 mil, em 1997, para 2
milhões e 125 mil, em 1998. Houve, portanto, um crescimento de 9%
- índice igual ao atingido pelo sistema em toda a década de 80.
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Tabela 8 – Evolução da Matrícula por Dependência Administrativa Brasil - 1980 - 1998
Ano

Total

Federal

Estadual

Municipal

Total
Públicas

%
Públicas

Particular

%
Particular

1980

1.377.286

316.715

109.252

66.265

492.232

35,74

885.054

64,26

1981

1.386.792

313.217

129.659

92.934

535.810

38,64

850.982

61,36

1982

1.407.987

316.940

134.901

96.547

548.388

38,95

859.599

61,05

1983

1.438.992

340.118

147.197

89.374

576.689

40,08

862.303

59,92

1984

1.399.539

326.199

156.013

89.667

571.879

40,87

827.660

59,13

1985

1.367.609

326.522

146.816

83.342

556.680

40,71

810.929

59,29

1986

1.418.196

325.734

153.789

98.109

577.632

40,74

840.564

59,26

1987

1.470.555

329.423

168.039

87.503

584.965

39,78

885.590

60,22

1988

1.503.555

317.831

190.736

76.784

585.351

38,94

918.204

61,06

1989

1.518.904

315.283

193.697

75.434

584.414

38,48

934.490

61,52

1990

1.540.080

308.867

194.417

75.341

578.625

37,58

961.455

62,42

1991

1.565.056

320.135

202.315

83.286

605.736

38,71

959.320

61,29

1992

1.535.788

325.884

210.133

93.645

629.662

41,00

906.126

59,00

1993

1.594.668

344.387

216.535

92.594

653.516

40,99

941.152

59,01

1994

1.661.034

363.543

231.936

94.971

690.450

41,57

970.584

58,43

1995

1.759.703

367.531

239.215

93.794

700.540

38,82

1.059.163

60,18

1996

1.868.529

388.987

243.101

103.339

735.427

39,36

1.133.102

60,64

1997

1.945.615

395.833

253.678

109.671

759.182

39,03

1.186.433

60,97

1998

2.125.958

408.640

274.934

121.155

804.729

37,86

1.321.229

62,14

Fonte: MEC/INEP.

A participação do ensino privado no nível superior aumentou
sobretudo na década de 70, como decorrência de uma pressão de
demanda a partir da "questão dos excedentes". Nos últimos vinte
anos, o setor privado tem oferecido pouco menos de dois terços das
vagas na educação superior (Tabela 8). De 1994 para cá, o número
de alunos subiu 36,1% nas instituições privadas, bem acima das
públicas. Nestas, o crescimento foi de 12,4% nas federais, 18,5% nas
estaduais, e 27,6% nas municipais.
A manutenção das atividades típicas das universidades - ensino,
pesquisa e extensão -, que constituem o suporte necessário para o
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do País, não será
possível sem o fortalecimento do setor público. Paralelamente, a
expansão do setor privado deve continuar, desde que garantida a
qualidade.
Como se pode verificar na Tabela 9, registra-se também, no caso da
educação superior, uma distribuição de vagas muito desigual por
região, o que precisará ser corrigido. Deve-se observar, entretanto,
que essa desigualdade resulta da concentração das matrículas em
instituições particulares das regiões mais desenvolvidas. O setor
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público, por outro lado, está mais bem distribuído e cumpre assim
uma função importante de diminuição das desigualdades regionais função que deve ser preservada.
Tabela 9 – Matrícula por Dependência Administrativa - Brasil e Regiões
Nível Superior 1998
Dependência Administrativa
Região

Total

Federal

%

Estadual

%

Municipal

%

Particular

%

Brasil

2.125.958

408.640

19,22

274.934

12,93

121.155

5,69

1.321.229

62,14

Norte

85.077

45.957

54,01

9.688

11,38

952

1,11

28.480

33,47

310.159

118.455

38,19

80.702

26,01

10.681

3,44

100.321

32,34

1.148.004

127.991

11,14

114.716

9,99

43.210

3,76

862.087

75,09

Sul

419.133

71.960

17,16

55.543

13,25

61.264

14,61

230.366

54,96

CentroOeste

163.585

44.277

27,06

14.285

8,73

5.048

3,08

99.975

61,11

Nordeste
Sudeste

Fonte: MEC/INEP/SEEC.

No conjunto da América Latina, o Brasil apresenta um dos índices
mais baixos de acesso à educação superior, mesmo quando se leva
em consideração o setor privado. Assim, a porcentagem de
matriculados na educação superior brasileira, em relação à
população de 18 a 24 anos, é de menos de 12%, comparando-se
desfavoravelmente com os índices de outros países do continente. A
Argentina, embora conte com 40% da faixa etária, configura um caso
à parte, uma vez que adotou o ingresso irrestrito, o que se reflete em
altos índices de repetência e evasão nos primeiros anos. Mas o Brasil
continua em situação desfavorável em relação ao Chile (20,6%), à
Venezuela (26%) e à Bolívia (20,6%).
É importante observar que o crescimento do setor público se deveu,
nos últimos anos, à ampliação do atendimento nas redes estaduais,
como se verifica na Tabela 8. A contribuição estadual para a
educação superior tem sido importante, mas não deve ocorrer em
detrimento da expansão com qualidade do ensino médio. Para um
desenvolvimento equilibrado e nos marcos do regime de
colaboração, os recursos destinados pelos estados à educação
superior devem ser adicionais aos 25% da receita de impostos
vinculada à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica.
Observe-se ainda que, entre 1988 e 1998, verificou-se ampliação
expressiva das matrículas em estabelecimentos municipais, com
crescimento de 5,8% ao ano, ao passo que as estaduais e
particulares apresentam crescimento de 4,4% e as federais, de 2,9%.
Ainda que em termos do contingente a participação das municipais
seja pouco expressiva – correspondia a menos de 6% do total das
matrículas –, essa tendência de ampliação das municipais contraria o
disposto na Emenda Constitucional nº 14, de 1996, onde o sistema
municipal de ensino deve atender prioritariamente à educação infantil
e ao ensino fundamental (Tabela 10).
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Tabela 10 – Índice de Crescimento da Matrícula por Dependência
Administrativa - Brasil - 1988-1998; 1998=100
Ano

Federal

Estadual

Municipal

Privada

1988

100,0

100,0

100,0

100,0

1989

99,2

101,6

98,2

101,8

1990

97,2

101,9

98,1

104,7

1991

100,7

106,1

108,5

104,5

1992

102,5

110,2

122,0

98,7

1993

108,4

113,5

120,6

102,5

1994

114,4

121,6

123,7

105,7

1995

115,6

125,4

122,2

115,4

1996

122,4

127,5

134,6

123,4

1997

124,5

133,0

142,8

129,2

1998

128,6

144,1

157,8

143,9

2,9

4,4

5,8

4,4

Crescimento médio
anual
Fonte: MEC/INEP/SEEC.

À União atribui-se, historicamente, o papel de atuar na educação
superior, função prevista na Carta Magna. As instituições públicas
desse nível de ensino não podem prescindir do apoio do Estado. As
universidades públicas têm um importante papel a desempenhar no
sistema, seja na pesquisa básica e na pós-graduação stricto
sensu, seja como padrão de referência no ensino de graduação.
Além disso, cabe-lhe qualificar os docentes que atuam na educação
básica e os docentes da educação superior que atuam em
instituições públicas e privadas, para que se atinjam as metas
previstas na LDB quanto à titulação docente.
Há que se pensar, evidentemente, em racionalização de gastos e
diversificação do sistema, mantendo o papel do setor público.

Diante desse contexto delineado até este ponto, que enfoca, em
essência, o acesso a cursos superiores e a tendência de aumento quantitativo do
sistema (em instituições e matrículas, o que, de fato, se verificou), o texto do PNE
2001-2010 prossegue para reflexão acerca da situação específica da oferta de
educação superior pública:
Há uma grande controvérsia acerca do gasto por aluno no nível
superior, que reflete uma acirrada disputa de concepções. Há uma
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variação de 5 a 11 mil reais3 como gasto anual por aluno,
dependendo da metodologia adotada e da visão do analista. Parte
dos estudos acerca do tema divide simplesmente todo o orçamento
da universidade pelo número de alunos. Desta forma são embutidos
no custo da graduação os consideráveis gastos com pesquisa – o
que não se admite, por exemplo, na França. Muitos estudiosos
brasileiros também contestam esta posição, uma vez que não se
pode confundir a função-"ensino" com as funções "pesquisa" e
"extensão". Alguns autores desconsideram ainda os elevados gastos
com os hospitais universitários e as aposentadorias (Tabela 11).
Tabela 11 – IFES - Participação das Despesas com Aposentadorias e
Pensões no Total de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais - R$
1,00
Pessoal e
Encargos

Exercício

Aposentadorias e
Pensões

% (B/A)

1995

2.970.957.348

859.609.496

28,9

1996

4.981.168.224

1.470.679.381

29,5

1997

4.973.428.714

1.499.419.168

30,1

1998

4.907.154.735

1.578.478.032

32,2

Fonte: Siafi/TCU – valores constantes de 1998, deflacionando-se com base no IGPDI/FGV, exclusive os Centros Federais de Educação Tecnológica-CEFETs.

Não cabe ao PNE tomar partido nessa disputa. Recomenda-se que a
comunidade acadêmica procure critérios consensuais de avaliação.
Entretanto, no que se refere à questão dos inativos, entende-se que
devem ser custeados pela União, mas desligados do orçamento das
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES.
O Tribunal de Contas da União – TCU ressalta que, além de
significativo, o percentual relativo às aposentadorias é crescente ao
longo do período e que o verdadeiro significado dessa despesa é
mais perceptível quando comparada com outras despesas das IFES,
como os gastos com Outros Custeios e Capital – OCC. O valor gasto
com o pagamento dos inativos e pensionistas é equivalente ao
montante gasto com todas as demais despesas das IFES que não se
referem a pessoal, incluindo manutenção em geral, investimentos,
inversões financeiras, etc. (Tabela 12).

3

Em valores corrigidos, comparando-se fevereiro de 2001 e novembro de 2016, segundo cálculo
obtido no sítio eletrônico do Banco Central (Bacen), R$ 5.000,00 em 2001 corrigidos para valores de
fins de 2016 corresponderiam, pelo IGP-M, a aproximadamente R$ 16.700,00, enquanto R$
11.000,00 de 2001 valeriam cerca de R$ 36.700,00 em novembro de 2016.
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Tabela 12 – IFES - Relação entre Despesas com Aposentadorias e
Pensões e com Outros Custeios e Capital
Aposentadorias e Pensões
Outros Custeios e Capital
Exercício

% (apos. +

R$ 1,00

R$ 1,00

occ.)

% (apos. +
occ.)

1995

859.609.496

49,0

849.592.914

51,0

1996

1.470.679.381

50,3

1.452.937.403

49,7

1997

1.499.419.168

51,3

1.421.472.930

48,7

1998

1.578.478.032

53,8

1.354.278.172

46,2

Fonte: Tribunal de Contas da União – valores constantes de 1998.

Verifica-se, portanto, que o percentual de recursos destinados à
manutenção e investimento nas IFES decresce na mesma proporção
em que aumentam os gastos com inativos e pensionistas.
É importante observar, ainda, o comportamento das despesas com
investimentos e inversões financeiras (Tabela 13).
Tabela 13 – IFES - Despesas com Investimentos e Inversões Financeiras
Exercício
Total
Índice de
(%) Em Relação a
Gasto

1995

1995

260.891.319

100,0

0,0

1996

172.984.623

66,3

33,7

1997

168.287.637

64,5

35,5

1998

86.552.016

33,2

66,8

Fonte: TCU - valores constantes de 1998, exclusive os CEFETs.

Dessa forma, ao contrário das despesas totais das IFES, que, após
um salto em 1996, passaram a apresentar relativa estabilidade, as
despesas com investimento apresentam declínio.
Como estratégia de diversificação, há que se pensar na expansão do
pós-secundário, isto é, na formação de qualificação em áreas
técnicas e profissionais. A própria modulação do ensino universitário,
com diploma intermediário, como foi estabelecido na França,
permitiria uma expansão substancial do atendimento nas atuais
instituições de educação superior, sem custo adicional excessivo
(PNE 2001-2010).

A temática dessa parte referente à discussão da educação superior
vincula-se a custos e ao financiamento das instituições de ensino superior (IES). Não
se trata, no entanto, de referência genérica às IES, mas de cálculo que discute as
IES públicas, em especial as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), ou
seja, aquelas sob responsabilidade orçamentária da União.
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Da mesma forma em que se percebe preocupação clara com a
sustentabilidade da educação superior pública, há notória ausência de debate acerca
das IES privadas. À época, embora já existisse o Fundo de Financiamento Estudantil
– Fies, esse programa ainda tinha dimensão ínfima, orçamento residual e escopo
reduzido, não sendo muito diferente de seu antecessor, o Crédito Educativo
(Creduc). Ao mesmo tempo, não existia o Programa Universidade para Todos
(ProUni), com bolsas para matriculados em IES privadas, e nem havia sido iniciado o
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni), que, como o próprio nome esclarece, se aplica às IES federais e
foi criado no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE, 2007).
1.2 Metas, Objetivos e Estratégias
A avaliação comparada dos dois Planos Nacionais de Educação é
um instrumento que pode auxiliar a compreender desafios e potencialidades de
momentos distintos da educação brasileira, bem como permite observar avanços e
problemas que continuam a ser motivo de atenção das políticas públicas para o
setor. É nesse sentido que se apresentam as perspectivas dos planos em questão, a
seguir.
No PNE 2001-2010, as “Diretrizes” são desenvolvidas em forma de
texto dissertativo, enquanto os “Objetivos e Metas” são desenvolvidos em pontos.
Por sua vez, o PNE 2014-2024 não apresenta texto dissertativo nem diretrizes, mas
apenas pontos organizados sob a forma de “Metas” subdivididas em “Estratégias”
(não mais são utilizados “Objetivos” no plano vigente).
Ainda no que se refere ao PNE 2001-2010, há “Objetivos e Metas”
de outros capítulos que se vinculam à educação superior, os quais também são
discriminados a seguir.
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ersid

Univ
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Estratégias

Metas

Requisitos: “relevância, incluindo a superação das
desigualdades sociais e regionais, qualidade e cooperação
internacional”.

Estratégias 13.5, 13.7, 14.1, 14.2, 14.3, 14.14 e 14.9

“O sistema de educação superior deve contar com um
conjunto diversificado de instituições que atendam a diferentes
demandas e funções. Seu núcleo estratégico há de ser
composto pelas universidades” (ensino, pesquisa e extensão).

Metas 13 e 14

Diretrizes

Texto da Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001
(salvo conteúdos entre chaves, que representam elementos
não abordados no PNE de 2001 e que apareceram no PNE de
2014; nas diretrizes, o texto legal está sempre entre aspas)

ades

Metas

2001-2010
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Sistema

Objetivos e

Diretrizes,

PNE

2014-2024
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Texto da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014
(salvo conteúdos entre chaves, com descrições acerca de
políticas públicas e programas de governo posteriores à
edição do PNE de 2001 ou ausências em relação ao PNE
anterior)
13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades,
direcionando sua atividade, de modo que realizem,
efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a
programas de pós-graduação stricto sensu;
13.7) fomentar a formação de consórcios entre instituições
públicas de educação superior, com vistas a potencializar a
atuação regional, inclusive por meio de plano de
desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior
visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
14.1) expandir o financiamento da pós-graduação stricto
sensu por meio das agências oficiais de fomento;
14.2) estimular a integração e a atuação articulada entre a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à
pesquisa;
14.3) expandir o financiamento estudantil por meio do Fies à
pós-graduação stricto sensu;
14.14) estimular a pesquisa científica e de inovação e
promover a formação de recursos humanos que valorize a
diversidade regional e a biodiversidade da região amazônica e
do cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos no
semiárido para mitigação dos efeitos da seca e geração de
emprego e renda na região;
14.9) consolidar programas, projetos e ações que objetivem a
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação
brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento
de grupos de pesquisa.

PNE

2001-2010

2014-2024
[Embora o PNE de 2014 não mencione sistema de avaliação
da pós-graduação, o governo federal aperfeiçoou o já
existente (Coleta Capes), trienal, transformou-o em sistema
eletrônico integrado e em tempo real (Sistema Sucupira). Nos
primeiros anos de funcionamento, o Sistema Sucupira ainda
utilizava base de avaliação trienal. Em 2016, a avaliação da
pós-graduação, operada pelo Sucupira, converteu-se em
quadrienal]
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Estratégias 12.9, 12.13 e 12.17

“Há necessidade da expansão das universidades públicas
para atender à demanda crescente dos alunos, sobretudo os
carentes, bem como ao desenvolvimento da pesquisa
necessária ao País, que depende dessas instituições, uma vez
que realizam mais de 90% da pesquisa e da pós-graduação
nacionais - em sintonia com o papel constitucional a elas
reservado. Deve-se assegurar, portanto, que o setor público
neste processo, tenha uma expansão de vagas tal que, no
mínimo, mantenha uma proporção nunca inferior a 40% do
total”.

Meta 12

Universidades públicas

Avaliação da pós-graduação: “institucionalização de um amplo
sistema de avaliação associada à ampliação dos programas
de pós-graduação, cujo objetivo é qualificar os docentes que
atuam na educação superior”.

12.9) ampliar a participação proporcional de grupos
historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
12.13) expandir atendimento específico a populações do
campo e comunidades indígenas e quilombolas, em relação a
acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais
para atuação nessas populações;
12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas
em cada período letivo na educação superior pública.

“importância da expansão de vagas no período noturno,
considerando que as universidades, sobretudo as federais,
possuem espaço para este fim”.
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Estratégia 13.8
Estratégias 12.3, 12.17 e 12.18

[Ausente: não há diretrizes, objetivos ou metas que remetam
às taxas de conclusão de cursos superiores]

Meta 13

2001-2010

Meta 12

PNE

2014-2024
13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos
cursos de graduação presenciais nas universidades públicas,
de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições
privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e
fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, de
modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por
cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo igual
ou superior a 60% (sessenta por cento) no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de
vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos
estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a
75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área
de formação profissional.
12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos
cursos de graduação presenciais nas universidades públicas
para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço
das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de
estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), mediante
estratégias de aproveitamento de créditos e inovações
acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de
nível superior [os grifos não são do original];
12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas
em cada período letivo na educação superior pública;
12.18) estimular a expansão e reestruturação das instituições
de educação superior estaduais e municipais cujo ensino seja
gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo
Federal, mediante termo de adesão a programa de
reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua
contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e
as necessidades dos sistemas de ensino dos entes
mantenedores na oferta e qualidade da educação.

Universidades públicas: “É importante garantir um
financiamento estável às universidades públicas, a partir de
uma matriz que considere suas funções constitucionais”.
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Estratégias. 12.8, 12.18, 14.1, 14.2 e 14.3

2001-2010

Metas 12 e 14

PNE

2014-2024
12.8) ampliar a oferta de estágio como parte da formação na
educação superior;
12.18) estimular a expansão e reestruturação das instituições
de educação superior estaduais e municipais cujo ensino seja
gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo
Federal, mediante termo de adesão a programa de
reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua
contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e
as necessidades dos sistemas de ensino dos entes
mantenedores na oferta e qualidade da educação. básica;
14.1) expandir o financiamento da pós-graduação stricto
sensu por meio das agências oficiais de fomento;
14.2) estimular a integração e a atuação articulada entre a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à
pesquisa;
14.3) expandir o financiamento estudantil por meio do Fies à
pós-graduação stricto sensu.

105

Estratégias 12.11, 12.19, 13.1 e 13.3

“Ampliação da margem de liberdade das instituições não
universitárias e a permanente avaliação dos currículos
constituem medidas tão necessárias quanto urgentes”.

Meta 12

2001-2010
IES não universitárias, setor privado e formação docente

PNE

2014-2024
12.11) fomentar estudos e pesquisas que analisem a
necessidade de articulação entre formação, currículo,
pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades
econômicas, sociais e culturais do País;
12.19) reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e
qualidade da decisão, no prazo de 2 (dois) anos, os
procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e
supervisão, em relação aos processos de autorização de
cursos e instituições, de reconhecimento ou renovação de
reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou
recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema
federal de ensino;
13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de
14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação,
regulação e supervisão;
13.3) induzir processo contínuo de autoavaliação das
instituições de educação superior, fortalecendo a participação
das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação
de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a
serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a
dedicação do corpo docente.

2001-2010

2014-2024

Estratégia 12.5 e 12.6

PNE

“As instituições não vocacionadas para a pesquisa, mas que
praticam ensino de qualidade e, eventualmente, extensão, têm
um importante papel a cumprir no sistema de educação
superior e sua expansão, devendo exercer inclusive
prerrogativas da autonomia. É o caso dos centros
universitários”.
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12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência
estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições
públicas, bolsistas de instituições privadas de educação
superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil
- FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades
étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na
educação superior de estudantes egressos da escola pública,
afrodescendentes e indígenas e de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso
acadêmico;
12.6) expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo
de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei
no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição de

Setor privado: “A pressão pelo aumento de vagas na
educação superior, que decorre do aumento acelerado do
número de egressos da educação média, já está acontecendo
e tenderá a crescer. Deve-se planejar a expansão com
qualidade, evitando-se o fácil caminho da massificação. É
importante a contribuição do setor privado, que já oferece a
maior parte das vagas na educação superior e tem um
relevante papel a cumprir, desde que respeitados os
parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas de
ensino”.
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Estratégias 12.9, 12.16, 12.20 e 15.2

2001-2010

Metas 12 e 15

PNE

2014-2024
fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar
progressivamente a exigência de fiador;
12.9) ampliar a participação proporcional de grupos
historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
12.16) consolidar processos seletivos nacionais e regionais
para acesso à educação superior como forma de superar
exames vestibulares isolados;
12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade
para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de
financiamento a estudantes regularmente matriculados em
cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação
positiva, de acordo com regulamentação própria, nos
processos conduzidos pelo Ministério da Educação;
15.2) consolidar o financiamento estudantil a estudantes
matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva
pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004,
inclusive a amortização do saldo devedor pela docência
efetiva na rede pública de educação básica.

1. Prover, até o final da década, a oferta de educação superior
para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos.

VETADO

Objetivos e
Metas

2. Ampliar a oferta de ensino público de modo a assegurar
uma proporção nunca inferior a 40% do total das vagas,
prevendo inclusive a parceria da União com os Estados na
criação de novos estabelecimentos de educação superior.
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Estratégias 12.4, 15.8 e 15.9

A educação superior deve “fundamentar e divulgar os
conhecimentos ministrados nos outros níveis de ensino, assim
como preparar seus professores” da educação básica.

Metas 12 e 15

2001-2010

Meta 12

PNE

2014-2024
12.4) fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita
prioritariamente para a formação de professores e professoras
para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e
matemática, bem como para atender ao défice de profissionais
em áreas específicas;
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política
nacional de formação dos profissionais da educação de
que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos
os professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.
15.8) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos
de formação de nível médio e superior dos profissionais da
educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre
a formação acadêmica e as demandas da educação básica;
15.9) implementar cursos e programas especiais para
assegurar formação específica na educação superior, nas
respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de
nível médio na modalidade normal, não licenciados ou
licenciados em área diversa da de atuação docente, em
efetivo exercício.
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação
superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida
para 33% (trinta e três por cento) da população de 18
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento
público.

3. Estabelecer uma política de expansão que diminua as
desigualdades de oferta existentes entre as diferentes regiões
do País.*

Metas 12 e 14

Estratégias 12.2, 12.12 e 14.6

4. Estabelecer um amplo sistema interativo de educação a
distância,
utilizando-o,
inclusive,
para
ampliar
as
possibilidades de atendimento nos cursos presenciais,
regulares ou de educação continuada.**

Estratégia 14.4

2001-2010

Meta 14

PNE

2014-2024
12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e
interiorização da rede federal de educação superior, da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e
do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a
densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação
à população na idade de referência e observadas as
características regionais das micro e mesorregiões definidas
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, uniformizando a expansão no território nacional;
12.12) consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à
mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e
pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em
vista o enriquecimento da formação de nível superior;
14.6) ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto
sensu, especialmente os de doutorado, nos campi novos
abertos em decorrência dos programas de expansão e
interiorização das instituições superiores públicas.

14.4) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto
sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e
tecnologias de educação a distância.

[A autonomia das universidades públicas já é prevista na
Constituição Federal de 1988 nos termos do PNE anterior e
não foi objeto de reafirmação legal no PNE de 2014]

5. Assegurar efetiva autonomia didática, científica,
administrativa e de gestão financeira para as universidades
públicas.**
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6. Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de
avaliação interna e externa que englobe os setores público e
privado, e promova a melhoria da qualidade do ensino, da
pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica.*
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Estratégias 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6 e 12.19

2001-2010

Metas 12 e 13

PNE

2014-2024
13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de
14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação,
regulação e supervisão;
13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes - ENADE, de modo a ampliar o quantitativo de
estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à
aprendizagem resultante da graduação;
13.3) induzir processo contínuo de autoavaliação das
instituições de educação superior, fortalecendo a participação
das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação
de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a
serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a
dedicação do corpo docente;
13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de
pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de
instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES,
integrando-os às demandas e necessidades das redes de
educação básica, de modo a permitir aos graduandos a
aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo
pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação
geral e específica com a prática didática, além da educação
para as relações étnico-raciais, a diversidade e as
necessidades das pessoas com deficiência;
13.6) substituir o Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes - ENADE aplicado ao final do primeiro ano do
curso de graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de
graduação;
12.19) reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e
qualidade da decisão, no prazo de 2 (dois) anos, os
procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e

PNE

2001-2010

2014-2024
supervisão, em relação aos processos de autorização de
cursos e instituições, de reconhecimento ou renovação de
reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou
recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema
federal de ensino.

7. Instituir programas de fomento para que as instituições de
educação superior constituam sistemas próprios e sempre que
possível nacionalmente articulados, de avaliação institucional
e de cursos, capazes de possibilitar a elevação dos padrões
de qualidade do ensino, de extensão e no caso das
universidades, também de pesquisa.*
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10. Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e
valorizando estabelecimentos não universitários que ofereçam
ensino de qualidade e que atendam clientelas com demandas
específicas de formação: tecnológica, profissional liberal, em
novas profissões, para exercício do magistério ou de formação
geral.**

2014-2024
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Estratégias 12.14, 15.10, 15.11, 15.12 e 15.13

2001-2010
8. Estender, com base no sistema de avaliação, diferentes
prerrogativas de autonomia às instituições não universitárias
públicas e privadas.*
9. Estabelecer sistema de recredenciamento periódico das
instituições e reconhecimento periódicos dos cursos
superiores, apoiado no sistema nacional de avaliação.**

Metas 12 e 15

PNE

12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de
pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à
formação nas áreas de ciências e matemática, considerando
as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação
tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;
15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e
tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas
respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da
educação de outros segmentos que não os do magistério;
15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta
Lei, política nacional de formação continuada para os (as)
profissionais da educação de outros segmentos que não os do
magistério, construída em regime de colaboração entre os
entes federados;
15.12) instituir programa de concessão de bolsas de estudos
para que os professores de idiomas das escolas públicas de
educação básica realizem estudos de imersão e
aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo
as línguas que lecionem;
15.13) desenvolver modelos de formação docente para a
educação profissional que valorizem a experiência prática, por
meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação
profissional, de cursos voltados à complementação e
certificação didático-pedagógica de profissionais experientes.

11. Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que
assegurem a necessária flexibilidade e diversidade nos
programas de estudos oferecidos pelas diferentes instituições
de educação superior, de forma a melhor atender às
necessidades diferenciais de suas clientelas e às
peculiaridades das regiões nas quais se inserem.*

Meta 15

Estratégias
15.7 e 15.4

12. Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação
de docentes temas relacionados às problemáticas tratadas
nos temas transversais, especialmente no que se refere à
abordagem tais como: gênero, educação sexual, ética (justiça,
diálogo, respeito mútuo, solidariedade e tolerância),
pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e temas locais.

Estratégias 13.4 e 15.5

2001-2010

Metas 13 e 15

2014-2024
15.7) garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e
supervisão da educação superior, a plena implementação das
respectivas diretrizes curriculares;
15.4) consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar
a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e
continuada de profissionais da educação, bem como para
divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos.
13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de
pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de
instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES,
integrando-os às demandas e necessidades das redes de
educação básica, de modo a permitir aos graduandos a
aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo
pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação
geral e específica com a prática didática, além da educação
para as relações étnico-raciais, a diversidade e as
necessidades das pessoas com deficiência;
15.5) implementar programas específicos para formação de
profissionais da educação para as escolas do campo e de
comunidades indígenas e quilombolas e para a educação
especial.

13. Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de
cursos noturnos com propostas inovadoras, de cursos
sequenciais e de cursos modulares, com a certificação,
permitindo maior flexibilidade na formação e ampliação da
oferta de ensino.**

Estratégias
12.1 e 12.21

PNE

14. A partir de padrões mínimos fixados pelo Poder Público,
exigir melhoria progressiva da infraestrutura de laboratórios,
equipamentos e bibliotecas, como condição para o
recredenciamento das instituições de educação superior e
renovação do reconhecimento de cursos.*
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12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de
recursos humanos das instituições públicas de educação
superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma
a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;
12.21) fortalecer as redes físicas de laboratórios
multifuncionais das IES e ICTs nas áreas estratégicas
definidas pela política e estratégias nacionais de ciência,
tecnologia e inovação.

Estratégia 14.12

16. Promover o aumento anual do número de mestres e de
doutores formados no sistema nacional de pós-graduação em,
pelo menos, 5%.**

Metas 13 e 14

2001-2010
15. Estimular a consolidação e o desenvolvimento da pósgraduação e da pesquisa das universidades, dobrando, em
dez anos, o número de pesquisadores qualificados.**

2014-2024
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e
ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de
educação superior para 75% (setenta e cinco por cento),
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento)
doutores.
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na
pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação
anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e
cinco mil) doutores.
14.12) ampliar o investimento na formação de doutores de
modo a atingir a proporção de 4 (quatro) doutores por 1.000
(mil) habitantes.

19. Criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de
discriminação, o acesso à educação superior, através de
programas de compensação de deficiências de sua formação
escolar anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em
igualdade de condições nos processos de seleção e admissão
a esse nível de ensino.**
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Estratégias
12.9, 12.13 e 15.12

17. Promover levantamentos periódicos do êxodo de
pesquisadores brasileiros formados, para outros países,
investigar suas causas, desenvolver ações imediatas no
sentido de impedir que o êxodo continue e planejar estratégias
de atração desses pesquisadores, bem como de talentos
provenientes de outros países.**
18. Incentivar a generalização da prática da pesquisa como
elemento integrante e modernizador dos processos de ensinoaprendizagem em toda a educação superior, inclusive com a
participação de alunos no desenvolvimento da pesquisa.**

Metas 12 e 15

PNE

12.9) ampliar a participação proporcional de grupos
historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
12.13) expandir atendimento específico a populações do
campo e comunidades indígenas e quilombolas, em relação a
acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais
para atuação nessas populações;
15.12) instituir programa de concessão de bolsas de estudos
para que os professores de idiomas das escolas públicas de
educação básica realizem estudos de imersão e
aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo
as línguas que lecionem.

25. Estabelecer um sistema de financiamento para o setor
público, que considere, na distribuição de recursos para cada
instituição, além da pesquisa, o número de alunos atendidos,
resguardada a qualidade dessa oferta.**

Estratégia
s 13.9 e
16.5

2014-2024
13.9) promover a formação inicial e continuada dos (as)
profissionais técnico-administrativos da educação superior;
16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação
dos professores e das professoras e demais profissionais da
educação básica.

Estratégia 12.7

12.7) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de
créditos curriculares exigidos para a graduação em programas
e projetos de extensão universitária, orientando sua ação,
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.

Meta 12

21. Garantir, nas instituições de educação superior, a oferta de
cursos de extensão, para atender as necessidades da
educação continuada de adultos, com ou sem formação
superior, na perspectiva de integrar o necessário esforço
nacional de resgate da dívida social e educacional.
22. Garantir a criação de conselhos com a participação da
comunidade e de entidades da sociedade civil organizada,
para acompanhamento e controle social das atividades
universitárias, com o objetivo de assegurar o retorno à
sociedade dos resultados das pesquisas, do ensino e da
extensão.
23. Implantar o Programa de Desenvolvimento da Extensão
Universitária em todas as Instituições Federais de Ensino
Superior no quadriênio 2001-2004 e assegurar que, no
mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a graduação
no ensino superior no País será reservado para a atuação dos
alunos em ações extensionistas.
24. Assegurar, na esfera federal, através de legislação, a
criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Superior, constituído, entre outras fontes, por, pelo
menos 75% dos recursos da União vinculados à manutenção
e desenvolvimento do ensino, destinados à manutenção e
expansão da rede de instituições federais.

12.7) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de
créditos curriculares exigidos para a graduação em programas
e projetos de extensão universitária, orientando sua ação,
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.
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Estratégias 12.5, 12.6, 12.20
e 14.3

VETADO

Financiamento e Gestão

20. Implantar planos de capacitação dos servidores técnicoadministrativos das instituições públicas de educação superior,
sendo de competência da IES definir a forma de utilização dos
recursos previstos para esta finalidade.**

M. 13 e
16

2001-2010

Metas 12 e 14

PNE

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência
estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições
públicas, bolsistas de instituições privadas de educação
superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil
- FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001,
na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades
étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na
educação superior de estudantes egressos da escola pública,
afrodescendentes e indígenas e de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso
acadêmico;

2001-2010

VETADO

PNE

2014-2024
12.6) expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo
de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei
no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição de
fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar
progressivamente a exigência de fiador;
12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade
para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de
financiamento a estudantes regularmente matriculados em
cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação
positiva, de acordo com regulamentação própria, nos
processos conduzidos pelo Ministério da Educação;
14.3) expandir o financiamento estudantil por meio do Fies à
pós-graduação stricto sensu.

26. Ampliar o programa de crédito educativo, associando-o ao
processo de avaliação das instituições privadas e agregando
contribuições federais e estaduais, e, tanto quanto possível,
das próprias instituições beneficiadas, de modo a atender a,
no mínimo, 30% da população matriculada no setor particular,
com prioridade para os estudantes de menor renda.
27. Oferecer apoio e incentivo governamental para as
instituições comunitárias sem fins lucrativos, preferencialmente
aquelas situadas em localidades não atendidas pelo Poder
Público, levando em consideração a avaliação do custo e a
qualidade do ensino oferecido.

[Sem referências específicas no PNE de 2014]
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28. Estimular, com recursos públicos federais e estaduais, as
instituições de educação superior a constituírem programas
especiais de titulação e capacitação de docentes,
desenvolvendo e consolidando a pós-graduação no País.**
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Estratégias 16.1, 16.2, 16.4 e 16.6

2001-2010

Meta 16

PNE

2014-2024
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50%
(cinquenta por cento) dos professores da educação
básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir
a todos (as) os (as) profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação,
considerando
as
necessidades,
demandas
e
contextualizações dos sistemas de ensino.
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento
estratégico para dimensionamento da demanda por formação
continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das
instituições públicas de educação superior, de forma orgânica
e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
16.2) consolidar política nacional de formação de professores
e professoras da educação básica, definindo diretrizes
nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e
processos de certificação das atividades formativas;
16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a
atuação dos professores e das professoras da educação
básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e
pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato
acessível;
16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras
das escolas públicas de educação básica, por meio da
implementação das ações do Plano Nacional do Livro e
Leitura e da instituição de programa nacional de
disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo
magistério público.

Meta 14

Estratégias 14.10, 14.11 e 14.13

[Ausência de previsão, nem mesmo nas diretrizes, de estímulo
à pesquisa aplicada e à integração entre IES/ICTs e setor
produtivo. O único ponto dos “Objetivos e Metas” que
apresentava a temática, o 29, foi vetado pela Presidência da
República]

Estratégia 14.15

Estratégias 14.1, 14.2, 14.11 e
14.15

30. Utilizar parte dos recursos destinados à ciência e
tecnologia, para consolidar o desenvolvimento da pósgraduação e da pesquisa.**

Meta 14

29. Ampliar o financiamento público à pesquisa científica e
tecnológica, através das agências federais e fundações
estaduais de amparo à pesquisa e da colaboração com as
empresas públicas e privadas, de forma a triplicar, em dez
anos, os recursos atualmente destinados a esta finalidade.

Meta 14

2001-2010

VETADO

PNE
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2014-2024
14.1) expandir o financiamento da pós-graduação stricto
sensu por meio das agências oficiais de fomento;
14.2) estimular a integração e a atuação articulada entre a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à
pesquisa;
14.11) ampliar o investimento em pesquisas com foco em
desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como
incrementar a formação de recursos humanos para a
inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade
das empresas de base tecnológica;
14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das
ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produção e
registro de patentes.
14.10) promover o intercâmbio científico e tecnológico,
nacional e internacional, entre as instituições de ensino,
pesquisa e extensão;
14.11) ampliar o investimento em pesquisas com foco em
desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como
incrementar a formação de recursos humanos para a
inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade
das empresas de base tecnológica;
14.13) aumentar qualitativa e quantitativamente o
desempenho científico e tecnológico do País e a
competitividade internacional da pesquisa brasileira,
ampliando a cooperação científica com empresas, Instituições
de Educação Superior – IES e demais Instituições Científicas
e Tecnológicas – ICTs.

14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das
ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produção e
registro de patentes.

Estratégias
12.9 e 12.13

Estratégia
14.8

34. Estimular a adoção, pelas instituições públicas, de
programas de assistência estudantil, tais como bolsa-trabalho
ou outros destinados a apoiar os estudantes carentes que
demonstrem bom desempenho acadêmico.**

35. Observar, no que diz respeito à educação superior, as
metas estabelecidas nos capítulos referentes à educação a
distância, formação de professores, educação indígena,
educação especial e educação de jovens e adultos.

Estratégia 14.5

Meta 14

2014-2024

Meta 12

2001-2010
31. Incluir, nas informações coletadas anualmente através do
questionário anexo ao Exame Nacional de Cursos, questões
relevantes para a formulação de políticas de gênero, tais como
trancamento de matrícula ou abandono temporário dos cursos
superiores motivados por gravidez e/ou exercício de funções
domésticas relacionadas à guarda e educação dos filhos.*
32. Estimular a inclusão de representantes da sociedade civil
organizada nos Conselhos Universitários.**
33. Estimular as instituições de ensino superior a identificar, na
educação básica, estudantes com altas habilidades
intelectuais, nos estratos de renda mais baixa, com vistas a
oferecer bolsas de estudo e apoio ao prosseguimento dos
estudos.**

Metas 14 e 15

PNE
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14.8) estimular a participação das mulheres nos cursos de
pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às
áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química,
Informática e outros no campo das ciências.

12.9) ampliar a participação proporcional de grupos
historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
12.13) expandir atendimento específico a populações do
campo e comunidades indígenas e quilombolas, em relação a
acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais
para atuação nessas populações.
14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades étnicoraciais e regionais e para favorecer o acesso das populações
do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a
programas de mestrado e doutorado.
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política
nacional de formação dos profissionais da educação de
que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que
todos os professores e as professoras da educação
básica possuam formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento
em que atuam.
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Estratégias 15.1 e 15.3

“A oferta de cursos para a habilitação de todos os profissionais
do magistério deverá ser um compromisso efetivo das
instituições de educação superior e dos sistemas de ensino”.

Meta 15

Diretrizes

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO BÁSICA
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política
nacional de formação dos profissionais da educação de
que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que
todos os professores e as professoras da educação
básica possuam formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento
em que atuam.
15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico
que apresente diagnóstico das necessidades de formação de
profissionais da educação e da capacidade de atendimento,
por parte de instituições públicas e comunitárias de educação
superior existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios,
e defina obrigações recíprocas entre os partícipes;
15.3) ampliar programa permanente de iniciação à docência a
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de
aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério
da educação básica.

Objetivos e Metas

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
11. Estimular a concessão de créditos curriculares aos
estudantes de educação superior e de cursos de formação de
professores em nível médio que participarem de programas de
educação de jovens e adultos.

18. Incentivar as instituições de educação superior a
oferecerem cursos de extensão para prover as necessidades
de educação continuada de adultos, tenham ou não formação
de nível superior.**
121

Estratégia 3.6

Meta 3
Metas 11 e 13

Diretrizes

“Há de se considerar, entretanto, que, em muitos Estados, a
ampliação do ensino médio vem competindo com a criação de
universidades estaduais. O mais razoável seria promover a
expansão da educação superior estadual com recursos
adicionais, sem comprometer os 25% constitucionalmente
vinculados à educação, que devem ser destinados
prioritariamente à educação básica (PNE 2001-2010)”.

3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM,
fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular
do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas
que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o
com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica SAEB, e promover sua utilização como instrumento de
avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a
educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando
aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e
fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de
acesso à educação superior.

Estratégias 11.7 e
13.6

ENSINO MÉDIO (Meta 3) e ENSINO MÉDIO TÉCNICO (Meta 11)

ENSINO MÉDIO

11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação
profissional técnica de nível médio oferecida em instituições
privadas de educação superior;
13.6) substituir o Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes - ENADE aplicado ao final do primeiro ano do
curso de graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de
graduação.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Meta 15

Estratégia 15.6
Estratégias 12.10, 12.15, 13.4, 14.7 e 16.3

12. Ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distância
em nível superior para todas as áreas, incentivando a
participação das universidades e das demais instituições de
educação superior credenciadas.**

Metas 12, 13, 14 e 16

Objetivos e Metas

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Diretrizes

EDUCAÇÃO ESPECIAL

“Não há dados sobre o atendimento do aluno com
necessidades especiais na educação superior”.
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15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura
e estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o
foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga horária
em formação geral, formação na área do saber e didática
específica e incorporando as modernas tecnologias de
informação e comunicação, em articulação com a base
nacional comum dos currículos da educação básica, de que
tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE.
EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.10) assegurar condições de acessibilidade nas instituições
de educação superior, na forma da legislação;
12.15) institucionalizar programa de composição de acervo
digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os
cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas
com deficiência;
13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de
pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de
instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES,
integrando-os às demandas e necessidades das redes de
educação básica, de modo a permitir aos graduandos a
aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo
pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação
geral e específica com a prática didática, além da educação
para as relações étnico-raciais, a diversidade e as
necessidades das pessoas com deficiência;
14.7) manter e expandir programa de acervo digital de
referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação,
assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;

Objetivos e Metas

16.3) expandir programa de composição de acervo de obras
didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e
programa específico de acesso a bens culturais, incluindo
obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem
prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os
professores e as professoras da rede pública de educação
básica, favorecendo a construção do conhecimento e a
valorização da cultura da investigação.

10. Estabelecer programas para equipar, em cinco anos, as
escolas de educação básica e, em dez anos, as de educação
superior que atendam educandos surdos e aos de visão
subnormal, com aparelhos de amplificação sonora e outros
equipamentos que facilitem a aprendizagem, atendendo-se,
prioritariamente, as classes especiais e salas de recursos.**

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO

Acompanhamento e avaliação do
Plano

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO

“Desempenharão também um papel essencial nessas funções
o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação CONSED e a União Nacional de Dirigentes Municipais de
Educação - UNDIME, nos temas referentes à Educação
Básica, assim como o Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras - CRUB, naqueles relativos à
educação superior. Considera-se, igualmente, muito
importante a participação de entidades da comunidade
educacional, dos trabalhadores da educação, dos estudantes
e dos pais reunidos nas suas entidades representativas”.
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Art. 5º, § 2º

Art. 5º, § 2º - A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de
vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará
estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas
estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações
organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito
nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de
que trata o art. 4º, sem prejuízo de outras fontes e
informações relevantes.

Arts.
5º e 6º

“A avaliação do Plano Nacional de Educação deve valer-se
também dos dados e análises qualitativas e quantitativas
fornecidos pelo sistema de avaliação já operado pelo
Ministério da Educação, nos diferentes níveis, como os do
Sistema de Avaliação do Ensino Básico – SAEB; do Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM; do Sistema de Avaliação
do Ensino Superior (Comissão de Especialistas, Exame
Nacional de Cursos, Comissão de Autorização e
Reconhecimento), avaliação conduzida pela Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES”.

Art. 5º A execução do PNE e o cumprimento de suas metas
serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações
periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:
I - Ministério da Educação - MEC;
II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e
Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal;
III - Conselho Nacional de Educação - CNE;
IV - Fórum Nacional de Educação.
§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:
I - divulgar os resultados do monitoramento e das
avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet;
II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a
implementação das estratégias e o cumprimento das metas;
III - analisar e propor a revisão do percentual de
investimento público em educação. […]
§ 3º A meta progressiva do investimento público em
educação será avaliada no quarto ano de vigência do PNE e

“Além da avaliação contínua, deverão ser feitas avaliações
periódicas, sendo que a primeira será no quarto ano após a
implantação do PNE.
A organização de um sistema de acompanhamento e controle
do PNE não prescinde das atribuições específicas do
Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União - TCU e
dos Tribunais de Contas dos Estados - TCEs, na fiscalização e
controle”.
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Arts. 3º e 4º

poderá ser ampliada por meio de lei para atender às
necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.
Art. 6º A União promoverá a realização de pelo menos 2
(duas) conferências nacionais de educação até o final do
decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e
estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de
Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do Ministério da
Educação.
§ 1º O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição
referida no caput:
I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de
suas metas;
II - promoverá a articulação das conferências nacionais
de educação com as conferências regionais, estaduais e
municipais que as precederem.

Art. 3º A União, em articulação com os Estados, o Distrito
Federal, os municípios e a sociedade civil, procederá a
avaliações periódicas da implementação do Plano Nacional de
Educação.
§ 1º O Poder Legislativo, por intermédio das Comissões de
Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados e da
Comissão de Educação do Senado Federal, acompanhará a
execução do Plano Nacional de Educação.
§ 2º A primeira avaliação realizar-se-á no quarto ano de
vigência desta Lei, cabendo ao Congresso Nacional aprovar
as medidas legais decorrentes, com vistas à correção de
deficiências e distorções.
Art. 4º A União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação e
estabelecerá
os
mecanismos
necessários
ao
acompanhamento das metas constantes do Plano Nacional de
Educação.

§ 2º As conferências nacionais de educação realizar-seão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o
objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a
elaboração do plano nacional de educação para o decênio
subsequente.
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PNE E ENTES FEDERATIVOS

Art. 2º A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional
de Educação, elaborar planos decenais correspondentes.
Art. 5º Os planos plurianuais da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios serão elaborados de modo a
dar suporte às metas constantes do Plano Nacional de
Educação e dos respectivos planos decenais.
Art. 6º Os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios empenhar-se-ão na divulgação deste Plano e
da progressiva realização de seus objetivos e metas, para que
a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua
implementação.

Arts. 7º a 10

Arts. 2º, 5º e 6º

PNE E ENTES FEDERATIVOS
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Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das
metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano.
§ 1º Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais
e do Distrito Federal a adoção das medidas governamentais
necessárias ao alcance das metas previstas neste PNE.
§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei não
elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de
instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os
entes federados, podendo ser complementadas por
mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração
recíproca.
§ 3º Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios criarão mecanismos para o
acompanhamento local da consecução das metas deste PNE
e dos planos previstos no art. 8º.
§ 4º Haverá regime de colaboração específico para a
implementação de modalidades de educação escolar que
necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a
utilização de estratégias que levem em conta as identidades e
especificidades socioculturais e linguísticas de cada
comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e
informada a essa comunidade.
§ 5º Será criada uma instância permanente de
negociação e cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração entre os
Estados e respectivos Municípios incluirá a instituição de
instâncias permanentes de negociação, cooperação e
pactuação em cada Estado.
§ 7º O fortalecimento do regime de colaboração entre os
Municípios dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos
de desenvolvimento da educação.

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
elaborar seus correspondentes planos de educação, ou
adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com
as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no
prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.
§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos
planos de educação estratégias que:
I - assegurem a articulação das políticas educacionais
com as demais políticas sociais, particularmente as culturais;
II - considerem as necessidades específicas das
populações do campo e das comunidades indígenas e
quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a
diversidade cultural;
III - garantam o atendimento das necessidades
específicas na educação especial, assegurado o sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e
modalidades;
IV - promovam a articulação interfederativa na
implementação das políticas educacionais.
§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos
planos de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, de que trata o caput deste artigo, serão realizados
com ampla participação de representantes da comunidade
educacional e da sociedade civil.
Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino,
disciplinando a gestão democrática da educação pública nos
respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos
contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o
caso, a legislação local já adotada com essa finalidade.
Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios serão formulados de maneira a assegurar a
consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as
diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os
respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena
execução.
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Arts. 12 e 13

-
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PNE SUBSEQUENTE (2024-2034)
Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de
vigência deste PNE, o Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste
Poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de
Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá
diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo
decênio.
Art. 13. O poder público deverá instituir, em lei específica,
contados 2 (dois) anos da publicação desta Lei, o Sistema
Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os
sistemas de ensino, em regime de colaboração, para
efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano
Nacional de Educação.

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E PLANOS DE CARREIRA
No que se refere à valorização do magistério, o PNE 2001-2010
dedica a Seção IV à temática, intitulada “Magistério da educação básica”, contendo
um único capítulo: “10 – Formação dos professores e valorização do magistério”,
subdividido nos seguintes itens: Diagnóstico, Diretrizes e Objetivos e Metas.
O mesmo tema está presente no PNE 2014-2024, nas metas 17 e
18, que dispõem, respectivamente, sobre equiparar o rendimento dos profissionais
de magistério da rede pública à média de outros profissionais de nível superior e
sobre piso salarial/planos de carreira para profissionais da educação básica e
superior pública.
Como se pode observar, o desenvolvimento dos itens referentes à
educação superior e à formação de professores e valorização do magistério é
realizado de maneira similar no PNE 2001, o que sugere o quanto ambos os temas
são, em tese, valorizados nos planos e permite fazer associações entre eles. Afinal,
é da educação superior, predominantemente (pois a Lei nº 9.394/1996, LDB, permite
que normalistas de nível médio ministrem aulas na educação básica), que saem os
docentes da educação básica.
O “Diagnóstico” da formação docente e valorização do magistério é
mais curto no PNE 2001 (quando comparado ao mesmo item do capítulo dedicado à
educação superior):
A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais
do Plano Nacional de Educação, somente poderá ser alcançada se
for promovida, ao mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem
esta, ficam baldados quaisquer esforços para alcançar as metas
estabelecidas em cada um dos níveis e modalidades do ensino. Essa
valorização só pode ser obtida por meio de uma política global de
magistério, a qual implica, simultaneamente,
. a formação profissional inicial;
. as condições de trabalho, salário e carreira;
. a formação continuada.
A simultaneidade dessas três condições, mais do que uma conclusão
lógica, é uma lição extraída da prática. Esforços dos sistemas de
ensino e, especificamente, das instituições formadoras em qualificar
e formar professores têm se tornado pouco eficazes para produzir a
melhoria da qualidade do ensino por meio de formação inicial porque
muitos professores se deparam com uma realidade muitas vezes
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desanimadora. Ano após ano, grande número de professores
abandona o magistério devido aos baixos salários e às condições de
trabalho nas escolas. Formar mais e melhor os profissionais do
magistério é apenas uma parte da tarefa. É preciso criar condições
que mantenham o entusiasmo inicial, a dedicação e a confiança nos
resultados do trabalho pedagógico. É preciso que os professores
possam vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de
continuidade de seu processo de formação. Se, de um lado, há que
se repensar a própria formação, em vista dos desafios presentes e
das novas exigências no campo da educação, que exige profissionais
cada vez mais qualificados e permanentemente atualizados, desde a
educação infantil até a educação superior (e isso não é uma questão
meramente técnica de oferta de maior número de cursos de formação
inicial e de cursos de qualificação em serviço) por outro lado é
fundamental manter na rede de ensino e com perspectivas de
aperfeiçoamento constante os bons profissionais do magistério.
Salário digno e carreira de magistério entram, aqui, como
componentes essenciais. Avaliação de desempenho também tem
importância, nesse contexto.
Em coerência com esse diagnóstico, o Plano Nacional de Educação
estabelece diretrizes e metas relativas à melhoria das escolas, quer
no tocante aos espaços físicos, à infraestrutura, aos instrumentos e
materiais pedagógicos e de apoio, aos meios tecnológicos, etc., quer
no que diz respeito à formulação das propostas pedagógicas, à
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola e nos conselhos escolares, quer, ainda, quanto
à formulação dos planos de carreira e de remuneração do magistério
e do pessoal administrativo e de apoio.
As funções docentes em educação básica, em todas as modalidades
de ensino, passam de 2 milhões. O número de professores é menor,
considerando que o mesmo docente pode estar atuando em mais de
um nível e/ou modalidade de ensino e em mais de um
estabelecimento, sendo, nesse caso, contado mais de uma vez. As
funções docentes estão assim distribuídas, segundo os dados de
1998 (MEC/INEP/SEEC):
Educação infantil: 219.593
Classes de alfabetização: 46.126
Ensino fundamental: 1.439.064
Ensino médio: 365.874
Educação especial: 37.356
Educação de jovens e adultos: 103.051
A análise da distribuição das funções docentes por nível de formação
e níveis escolares em que atuam somente pode ser feita sobre os
dados de 1996, os últimos publicados pelo MEC/INEP/SEEC,
conforme se vê a seguir:
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Tabela 19 – Funções Docentes - distribuição nacional por nível de
formação e níveis escolares em que atuam – 1998
Níveis e modalidades de atuação
Nível de
formação

Total de
funções

PréEsc/Alfab.

1ª a 4ª
séries

5ª a 8ª
séries

Ensino
Médio

Ed.
Especial

Jovens e
Adultos

Ens.
Fund.
Incompl.

65.968

20.581

44.335

712

18

322

567

Ens.Fund.
Completo

80.119

22.043

50.641

5.913

675

847

1.462

Ens.
Médio
Completo

916.791

174.948 531.256 153.258

38.250

19.079

32.150

Ens. Sup.
Completo

1.066.396

48.147 172.715 501.625 326.801

17.108

68.872

Total

2.129.274

265.719 798.947 661.508 365.744

37.356

103.051

Fonte: MEC/INEP: Sinopse Estatística 1996. Nota: O mesmo docente pode atuar em mais de um
nível/modalidade de ensino e em mais de um estabelecimento.

Se uma função docente correspondesse a um professor, depreenderse-ia, dessa Tabela, a seguinte necessidade de qualificação:
 Para a educação infantil: 29.458 professores que atuam na préescola precisam fazer o curso de nível médio, modalidade normal,
para atingirem a qualificação mínima permitida. Quanto aos da
creche, não há dados. Um levantamento urgente se faz necessário,
para dimensionar a demanda e definir a estratégia e os recursos
requeridos.
 Quanto às classes de alfabetização: como serão desfeitas,
conforme as diretrizes e metas desse plano, não se trata de qualificar
os professores para nelas permanecerem, mas para atuarem no
ensino fundamental. São 13.166 professores que possuem formação
apenas de ensino fundamental e que deverão cursar pelo menos o
ensino médio, modalidade normal.
 Para as quatro primeiras séries do ensino fundamental: 94.976
precisam obter diploma de nível médio, modalidade normal.
Considerando o grande aumento do número de matrículas nesse
nível de ensino, entre 1996 e 1999, é de supor que a quantidade de
professores nessa situação seja bem maior, principalmente se houve
admissões sem a qualificação mínima exigida.
 Para as quatro últimas séries do ensino fundamental: 159.883
carecem de formação de nível superior, com licenciatura plena.
 Para o ensino médio: 44.486 necessitam de formação superior.
Chega-se ao número de 58 mil, em 1997, calculando-se a partir dos
dados disponíveis sobre o percentual dos que atuam nesse nível com
curso superior.
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As necessidades de qualificação para a educação especial e para
a educação de jovens e adultos são pequenas, no que se refere ao
nível de formação, pois, em ambas as modalidades, 97% dos
professores têm nível médio ou superior. A questão principal, nesses
dois casos, é a qualificação para a especificidade da tarefa.
Essa exigência, aliás, se aplica também na formação para o
magistério na educação infantil, nas séries iniciais e finais do ensino
fundamental e no ensino médio. As características psicológicas,
sociais e físicas das diferentes faixas etárias carregam modos
diversos de encarar os objetos de conhecimento e de aprender. Daí
porque não basta ser formado num determinado nível de ensino; é
preciso adquirir o conhecimento da especificidade do processo de
construção do conhecimento em cada uma daquelas circunstâncias e
faixas etárias.
É fundamental que os dados sobre necessidades de qualificação
sejam desagregados por estado, o que deverá ser feito nos planos
estaduais, a fim de dimensionar o esforço que em cada um deles
deverá ser feito para alcançar o patamar mínimo de formação
exigido.
Os dados acima apontam somente para a necessidade atual, isto é,
para que o magistério brasileiro que está atuando nos sistemas de
ensino possua o nível de formação mínimo estabelecido pela lei.
Considerando que esse plano fixa metas de expansão e de melhoria
da qualidade do ensino, as necessidades de formação crescerão na
mesma proporção daquelas metas.
No campo da remuneração, o Fundef está fazendo uma
extraordinária mudança naqueles estados e municípios onde o
professor recebia salários muito baixos, inferiores ao salário mínimo.
Devem ser aplicados, obrigatoriamente, pelo menos 60% dos
recursos do Fundef na remuneração do pessoal de magistério em
efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público
(Lei 9.429/1996, art. 7o). Nos estados e municípios onde o salário já
era mais alto do que o possibilitado pelo Fundef, não houve melhoria
para os professores, antes, dificuldades adicionais para certos
municípios manterem o padrão anterior de remuneração. A avaliação
do Fundef vem apontando as falhas e sugerindo revisões com vistas
a solucionar os problemas que vêm ocorrendo. Em alguns lugares, os
professores de educação infantil, de jovens e adultos e de ensino
médio ficaram prejudicados. Se os 10% dos mínimos
constitucionalmente vinculados à manutenção e desenvolvimento do
ensino não postos no Fundef forem efetivamente destinados, nos
municípios, à educação infantil e, nos estados, ao ensino médio, os
problemas ficarão, em parte, minimizados.
Em cumprimento à Lei nº 9.424/1996, estão sendo elaborados ou
reformulados os planos de carreira do magistério. Tratando-se de um
processo em curso, esse plano reforça o propósito por meio de metas
específicas, na expectativa de que isso constitua um importante
passo e instrumento na valorização do magistério.
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Em 2001, estava vigente o Fundef, voltado ao financiamento do
ensino fundamental, pois o ensino médio ainda não era sequer obrigatório. A conta
feita, na ocasião, era a de que era necessário vincular a maior parte dos recursos do
fundo para cobrir as deficiências de formação docente nas redes públicas. Diretrizes,
objetivos e metas foram estabelecidos nos termos que se seguem no PNE 2001, os
quais podem ser comparados com o PNE vigente em vários aspectos, apesar da
estrutura diferente de redação dos planos.
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Estratégias
Estratégia 18.4
Estratégia 18.2

“A implementação de políticas públicas de formação
inicial e continuada dos profissionais da educação é
uma condição e um meio para o avanço científico e
tecnológico em nossa sociedade e, portanto, para o
desenvolvimento do País, uma vez que a produção do
conhecimento e a criação de novas tecnologias
dependem do nível e da qualidade da formação das
pessoas”.
Cursos de formação deverão oferecer: “[…] f) domínio
das novas tecnologias de comunicação e da informação
e capacidade para integrá-las à prática do magistério”.
Cursos de formação deverão oferecer: “[…] d) contato
com a realidade escolar desde o início até o final do
curso, integrando a teoria à prática pedagógica”.

Meta 17

“[…] salário condigno, competitivo, no mercado de
trabalho, com outras ocupações que requerem nível
equivalente de formação” .

2014-2024
Texto da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014
(salvo conteúdos entre chaves, com descrições acerca de
políticas públicas e programas de governo posteriores à
edição do PNE de 2001 ou ausências em relação ao PNE
anterior)
Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das
redes públicas de educação básica de forma a equiparar
seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais
com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de
vigência deste PNE.

18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da
educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
licenças remuneradas e incentivos para qualificação
profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto
sensu.

Meta 18

Metas
Formação

neração

Objetivos e

2001-2010
Texto da Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001
(salvo conteúdos entre chaves, que representam
elementos não abordados no PNE de 2001 e que
apareceram no PNE de 2014; nas diretrizes, o texto
legal está sempre entre aspas)

F. inicial

Diretrizes

Remu-

Diretrizes,

PNE

Metas

Comparação entre os PNEs (2001 e 2014) na temática “formação docente e valorização do magistério”.

“Na formação inicial é preciso superar a histórica
dicotomia entre teoria e prática e o divórcio entre a
formação pedagógica e a formação no campo dos
conhecimentos específicos que serão trabalhados na
sala de aula”.
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18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica e
superior, acompanhamento dos profissionais iniciantes,
supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim
de fundamentar, com base em avaliação documentada, a
decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer,
durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na
área de atuação do (a) professor (a), com destaque para os
conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de

2001-2010
“A formação inicial dos profissionais da educação básica
deve ser responsabilidade principalmente das
instituições de ensino superior, nos termos do art. 62 da
LDB, onde as funções de pesquisa, ensino e extensão e
a relação entre teoria e prática podem garantir o
patamar de qualidade social, política e pedagógica que
se considera necessário”.
“A formação continuada assume particular importância,
em decorrência do avanço científico e tecnológico e de
exigência de um nível de conhecimentos sempre mais
amplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano,
portanto, deverá dar especial atenção à formação
permanente (em serviço) dos profissionais da
educação”.
“A formação continuada do magistério é parte essencial
da estratégia de melhoria permanente da qualidade da
educação, e visará à abertura de novos horizontes na
atuação profissional. Quando feita na modalidade de
educação a distância, sua realização incluirá sempre
uma parte presencial, constituída, entre outras formas,
de encontros coletivos, organizados a partir das
necessidades expressas pelos professores. Essa
formação terá como finalidade a reflexão sobre a prática
educacional e a busca de seu aperfeiçoamento técnico,
ético e político.
A formação continuada dos profissionais da educação
pública deverá ser garantida pelas secretarias estaduais
e municipais de educação, cuja atuação incluirá a
coordenação, o financiamento e a manutenção dos
programas como ação permanente e a busca de
parceria com universidades e instituições de ensino
superior. Aquela relativa aos professores que atuam na
esfera privada será de responsabilidade das respectivas
instituições”.

2014-2024
cada disciplina.

Estratégia 18.4

Formação continuada

PNE
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18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da
educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
licenças remuneradas e incentivos para qualificação
profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto
sensu.

indígena
educação

Profissionais da

Ed.

PNE

2001-2010
“O ensino fundamental nas comunidades indígenas,
segundo o preceito constitucional, deverá ser oferecido
também nas suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem, para o que será necessário
formar professores dessas mesmas comunidades”.

2014-2024
18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas
do campo e das comunidades indígenas e quilombolas no
provimento de cargos efetivos para essas escolas.
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência
de planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas
de ensino e, para o plano de Carreira dos (as)
profissionais da educação básica pública, tomar como
referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.

“[…] a formação dos profissionais para as áreas
técnicas e administrativas deve esmerar-se em oferecer
a mesma qualidade dos cursos para o magistério”.
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1. Garantir a implantação, já a partir do primeiro ano
deste plano, dos planos de carreira para o magistério,
elaborados e aprovados de acordo com as
determinações da Lei nº. 9.424/96 e a criação de novos
planos, no caso de os antigos ainda não terem sido
reformulados segundo aquela lei. Garantir, igualmente,
os novos níveis de remuneração em todos os sistemas
de ensino, com piso salarial próprio, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Educação, assegurando a promoção por mérito.**

Meta 17

Estratégias 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 e 18.7

[Inexistência de previsão de prova nacional]

Meta 18

Estratégia
18.3

nacional

Planos de carreira

2001-2010

Prova

Objetivos e Metas

PNE
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2014-2024
17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o
final do primeiro ano de vigência deste PNE, fórum
permanente, com representação da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da
educação, para acompanhamento da atualização progressiva
do valor do piso salarial nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica;
17.2) constituir como tarefa do fórum permanente o
acompanhamento da evolução salarial por meio de
indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
17.3) implementar, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, planos de Carreira para os
(as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei
no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual
do cumprimento da jornada de trabalho em um único
estabelecimento escolar;
17.4) ampliar a assistência financeira específica da União aos
entes federados para implementação de políticas de
valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular
o piso salarial nacional profissional;
18.7) priorizar o repasse de transferências federais
voluntárias, na área de educação, para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios que tenham aprovado lei específica
estabelecendo planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação.
18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada
2 (dois) anos a partir do segundo ano de vigência deste PNE,
prova nacional para subsidiar os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, mediante adesão, na realização de concursos
públicos de admissão de profissionais do magistério da
educação básica pública.

2001-2010

Estratégia 18.1

PNE

Lei do Piso Salarial
(Lei nº 11.738/2008)

Jornada de trabalho

2. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho
de tempo integral, quando conveniente, cumprida em
um único estabelecimento escolar.

3. Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos
professores para preparação de aulas, avaliações e
reuniões pedagógicas.
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2014-2024
18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de
modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste PNE,
90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos
profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no
mínimo, dos respectivos profissionais da educação não
docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e
estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem
vinculados.
LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008, que regulamenta a
alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica.
[…]
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica será
de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a
formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista
no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. […]
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o
desempenho das atividades de interação com os educandos.

5. Identificar e mapear, a partir do primeiro ano deste
plano, os professores em exercício em todo o território
nacional, que não possuem, no mínimo, a habilitação de
nível médio para o magistério, de modo a elaborar-se,
em dois anos, o diagnóstico da demanda de habilitação
de professores leigos e organizar-se, em todos os
sistemas de ensino, programas de formação de
professores, possibilitando-lhes a formação exigida pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em
seu art. 87.
6. Nos Municípios onde a necessidade de novos
professores é elevada e é grande o número de
professores leigos, identificar e mapear, já no primeiro
ano deste PNE, portadores de diplomas de licenciatura
e de habilitação de nível médio para o magistério, que
se encontrem fora do sistema de ensino, com vistas a
seu possível aproveitamento.
7. A partir da entrada em vigor deste PNE, somente
admitir professores e demais profissionais de educação
que possuam as qualificações mínimas exigidas no art.
62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Estratégia 18.5

4. Implantar, no prazo de um ano, planos gerais de
carreira para os profissionais que atuam nas áreas
técnica e administrativa e respectivos níveis de
remuneração.

Meta 18

VETADO

2001-2010

Habilitação mínima

PNE

2014-2024
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência
de planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas
de ensino e, para o plano de Carreira dos (as)
profissionais da educação básica pública, tomar como
referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.
18.5) realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência
deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em
regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da
educação básica de outros segmentos que não os do
magistério.

[Poder Executivo chegou a editar normas regulamentares para
esse fim, mas diante da insegurança jurídica que a medida
provocou, o governo reverteu a medida, que não foi reeditada
no PNE atualmente vigente]
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PNE

2001-2010
10. Onde ainda não existam condições para formação
em nível superior de todos os profissionais necessários
para o atendimento das necessidades do ensino,
estabelecer cursos de nível médio, em instituições
específicas, que observem os princípios definidos na
diretriz nº 1 e preparem pessoal qualificado para a
educação infantil, para a educação de jovens e adultos
e para as séries iniciais do ensino fundamental,
prevendo a continuidade dos estudos desses
profissionais em nível superior.**
12. Ampliar, a partir da colaboração da União, dos
Estados e dos Municípios, os programas de formação
em serviço que assegurem a todos os professores a
possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
observando as diretrizes e os parâmetros curriculares.**
13. Desenvolver programas de educação a distância
que possam ser utilizados também em cursos
semipresenciais modulares, de forma a tornar possível o
cumprimento da meta anterior.**
14. Generalizar, nas instituições de ensino superior
públicas, cursos regulares noturnos e cursos modulares
de licenciatura plena que facilitem o acesso dos
docentes em exercício à formação nesse nível de
ensino.**
17. Garantir que, no prazo de 5 anos, todos os
professores em exercício na educação infantil e nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental, inclusive
nas modalidades de educação especial e de jovens e
adultos, possuam, no mínimo, habilitação de nível
médio (modalidade normal), específica e adequada às
características e necessidades de aprendizagem dos
alunos.

2014-2024
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2014-2024

[Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos superiores
foram estabelecidas na forma de normas regulamentares
editadas pelo Conselho Nacional de Educação]

Estratégia
18.6

2001-2010
18. Garantir, por meio de um programa conjunto da
União, dos Estados e Municípios, que, no prazo de dez
anos, 70% dos professores de educação infantil e de
ensino fundamental (em todas as modalidades)
possuam formação específica de nível superior, de
licenciatura plena em instituições qualificadas.**
19. Garantir que, no prazo de dez anos, todos os
professores de ensino médio possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que
atuam.
8. Estabelecer, dentro de um ano, diretrizes e
parâmetros curriculares para os cursos superiores de
formação de professores e de profissionais da educação
para os diferentes níveis e modalidades de ensino.
9. Definir diretrizes e estabelecer padrões nacionais
para orientar os processos de credenciamento das
instituições formadoras, bem como a certificação, o
desenvolvimento das competências profissionais e a
avaliação da formação inicial e continuada dos
professores.
11. Nos concursos de provas e títulos para provimento
dos cargos de professor para a educação indígena,
incluir requisitos referentes às particularidades culturais,
especialmente linguísticas, dos grupos indígenas.**
15. Incentivar as universidades e demais instituições
formadoras a oferecer no interior dos Estados, cursos
de formação de professores, no mesmo padrão dos
cursos oferecidos na sede, de modo a atender à
demanda local e regional por profissionais do magistério
graduados em nível superior. **

Meta 18

desigualdades

Redução de

Currículo

PNE

141

18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas
do campo e das comunidades indígenas e quilombolas no
provimento de cargos efetivos para essas escolas.
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência
de planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas
de ensino e, para o plano de Carreira dos (as)
profissionais da educação básica pública, tomar como
referência o piso salarial nacional profissional, definido

Estratégia 15.5
Estratégia 18.6

18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas
do campo e das comunidades indígenas e quilombolas no
provimento de cargos efetivos para essas escolas.

Estratégia 18.4

Meta 15
142

15.5) implementar programas específicos para formação de
profissionais da educação para as escolas do campo e de
comunidades indígenas e quilombolas e para a educação
especial.

18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da
educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
licenças remuneradas e incentivos para qualificação
profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto
sensu.

Estratégias
13.9 e 16.5

24. Desenvolver programas de pós-graduação e
pesquisa em educação como centro irradiador da
formação profissional em educação, para todos os
níveis e modalidades de ensino.

2014-2024
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.

Meta 18

2001-2010
16. Promover, nas instituições públicas de nível
superior, a oferta, na sede ou fora dela, de cursos de
especialização voltados para a formação de pessoal
para as diferentes áreas de ensino e, em particular, para
a educação especial, a gestão escolar, a formação de
jovens e adultos e a educação infantil. **
20. Incluir em quaisquer cursos de formação
profissional, de nível médio e superior, conhecimentos
sobre educação das pessoas com necessidades
especiais, na perspectiva da integração social.
21. Incluir, nos currículos e programas dos cursos de
formação de profissionais da educação, temas
específicos da história, da cultura, dos conhecimentos,
das manifestações artísticas e religiosas do segmento
afro-brasileiro, das sociedades indígenas e dos
trabalhadores rurais e sua contribuição na sociedade
brasileira.
22. Garantir, já no primeiro ano de vigência deste plano,
que os sistemas estaduais e municipais de ensino
mantenham programas de formação continuada de
professores alfabetizadores, contando com a parceria
das instituições de ensino superior sediadas nas
respectivas áreas geográficas.
23. Ampliar a oferta de cursos de mestrado e doutorado
na área educacional e desenvolver a pesquisa neste
campo. **

M. 13 e 16

mação

Formação

Diversidade

For-

PNE

13.9) promover a formação inicial e continuada dos (as)
profissionais técnico-administrativos da educação superior;
16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação
dos professores e das professoras e demais profissionais da
educação básica.
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Estratégia 18.4

2014-2024

18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da
educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
licenças remuneradas e incentivos para qualificação
profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto
sensu.

Estratégia
18.8

2001-2010
25. Identificar e mapear, nos sistemas de ensino, as
necessidades de formação inicial e continuada do
pessoal técnico e administrativo, elaborando e dando
início à implementação, no prazo de três anos a partir
da vigência deste PNE, de programas de formação.
26. Criar, no prazo de dois anos, cursos
profissionalizantes de nível médio destinados à
formação de pessoal de apoio para as áreas de
administração escolar, multimeios e manutenção de
infraestruturas escolares, inclusive para alimentação
escolar e, a médio prazo, para outras áreas que a
realidade demonstrar ser necessário.
27. Promover, em ação conjunta da União, dos Estados
e dos Municípios, a avaliação periódica da qualidade de
atuação dos professores, com base nas diretrizes de
que trata a meta nº 8, como subsídio à definição de
necessidades e características dos cursos de formação
continuada.
28. Observar as metas estabelecidas nos demais
capítulos referentes à formação de professores e
valorização do magistério.

Meta 18

PNE

18.8) estimular a existência de comissões permanentes de
profissionais da educação de todos os sistemas de ensino, em
todas as instâncias da Federação, para subsidiar os órgãos
competentes na elaboração, reestruturação e implementação
dos planos de Carreira.

CONCLUSÃO
O exercício de traçar paralelo entre as metas estabelecidas em dois
Planos Nacionais de Educação, o PNE 2001-2010 (Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de
2001) e o PNE 2014-2024 (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), evidenciou os
diferentes consensos construídos e traduzidos como “agenda prioritária”. Tais
diferenças estão também presentes na própria estrutura dos planos, no destaque
oferecido ou na forma como cada tema foi tratado nesses documentos. Evidenciou,
ainda, como muitas demandas permaneceram na agenda, apontando as falhas do
Estado em garantir acesso, permanência e aprendizagem a milhões de brasileiros,
assegurado um padrão mínimo de qualidade.
Embora não se tenha proposto a esse objetivo, a análise das metas
definidas nos planos também permitiu, em alguma medida, revelar mudanças
significativas nas políticas educacionais no lapso de tempo que separou a aprovação
das duas leis. Entre as mais relevantes está a transformação do Fundef em Fundeb,
que ampliou o mecanismo de financiamento para toda a educação básica, ao mesmo
tempo em que se consolidou o consenso sobre a importância de avançarmos para a
definição de um custo aluno que garanta condições mínimas para a oferta de ensino
público com qualidade e subsidie o planejamento das necessidades de
financiamento da educação. Além disso, medidas que ampliaram direitos nesse
período, como a extensão do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos, por meio da
Emenda Constitucional nº 59, produziram novas demandas, a exemplo da
universalização da pré-escola e do ensino médio. Esse conjunto de mudanças está
refletido no PNE 2014-2024.
E, no entanto, como se disse na introdução deste trabalho, o
raciocínio não pode ser linear em todos os campos, sob risco de julgamento
equivocado sobre as mudanças e o tratamento dado aos temas em cada um dos
documentos legais. Por exemplo, educação a distância e educação indígena foram
modalidades incorporadas como capítulos específicos do PNE 2001-2010. No atual
plano, esses temas foram abordados de forma mais difusa. No caso da educação a
distância, a modalidade, de fato, se faz menos presente no texto do plano, mas, em
diversos dispositivos, o PNE 2014-2024 destaca as peculiaridades das populações
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do campo, das comunidades indígenas e quilombolas. Em relação a esses grupos,
optou-se, no atual plano, por inseri-los no bojo das prioridades estabelecidas nas
metas, destacando, sempre que oportuno, a importância de um olhar especial das
políticas públicas sobre suas características e demandas.
Em síntese, este documento não se esgota em si; constitui, na
verdade, um ponto de partida para um amplo conjunto de reflexões sobre os
caminhos percorridos pelas políticas públicas educacionais ao longo dos últimos
anos.
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