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Apresentação

O art. 3º da Lei nº 10.172/2001 previa a realização de avaliação periódica do Plano 
Nacional de Educação – PNE, que vigorou até 2010, pelo Poder Legislativo, por inter-
médio da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados e da 
Comissão de Educação do Senado Federal. Estabelecia, ainda, o diploma legal que “a 
primeira avaliação realizar-se-á no quarto ano de vigência desta lei, cabendo ao Congres-
so Nacional aprovar as medidas legais decorrentes, com vistas à correção de deficiências 
e distorções”. 

Com efeito, em 2004, sob a presidência do Deputado Carlos Abicalil, a Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados realizou sua primeira avaliação, a qual 
deu origem à publicação Avaliação Técnica do Plano Nacional de Educação.

Naquele momento, muito embora se tratasse do quarto ano de vigência da lei, a 
maioria dos dados disponíveis para avaliação eram relativos aos anos de 2002 ou 2003 
e, portanto, ainda muito preliminares para permitir um dimensionamento adequado do 
impacto da legislação do PNE sobre a realidade educacional.

 Neste momento, transcorridos mais dois anos e dispondo de um importante con-
junto de indicadores para uma série histórica que parte do ano 2000 e, na maioria dos 
casos, chega a 2005, nova avaliação se faz possível e necessária.

Mais uma vez, zelosa de sua atribuição e consciente da contribuição que presta à 
nação por fazê-lo, vem a Comissão de Educação e Cultura oferecer à comunidade edu-
cacional e à toda sociedade brasileira, um avaliação atualizada do Plano Nacional de 
Educação. Com isto, espera a Comissão reavivar o debate sobre o Plano e suscitar uma 
reflexão, que em tão boa hora, convide a sociedade brasileira, e em especial, os man-
datários eleitos para os Poderes Executivo e Legislativo, a reafirmar os compromissos e 
redimensionar as metas de desenvolvimento educacional propostas no PNE.

O presente documento de Avaliação do Plano Nacional de Educação – PNE foi 
realizado pela Equipe de Educação, Cultura e Desporto da Consultoria Legislativa da 
Câmara dos Deputados, por solicitação da então Presidente da Comissão de Educação e 
Cultura, Deputada Neyde Aparecida. Ao divulgar este documento, a Comissão preten-
de estar contribuindo para o debate crítico das políticas públicas em educação no País. 
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Avaliação do cumprimento das  
metas do Plano Nacional de Educação (PNE)  
para a Educação Básica Regular: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

Mauricio Holanda Maia
Consultor Legislativo 

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

1. Introdução

Em nossa matriz de avaliação do cumprimento das metas estabelecidas para a Edu-
cação Básica pelo Plano Nacional de Educação (PNE) partimos da consideração dos 
quatro macro-objetivos expressos na Lei do PNE, como

• a elevação global do nível de escolaridade da população;
• a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;
• a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 
 permanência, com sucesso, na educação pública e
• democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos ofi-
 ciais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da  
 educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participa- 
 ção das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou eqüivalentes.

Em seguida definimos alguns eixos de análise e agrupamento das metas. Estes, além 
dos macro-objetivos enunciados, consideram também a lógica interna do conjunto de 
metas de cada etapa da educação básica regular. Estes eixos estão relacionados às dimen-
sões finalísticas e processuais do Plano.

Por dimensões finalísticas compreendemos os aspectos relacionados aos resultados 
educacionais conseguidos, tais como acesso, permanência, progressão e sucesso dos 
estudantes e o nível de eqüidade social com que estão distribuídas as oportunidades de 
educação e os resultados de aprendizagem. 

Por dimensões processuais compreendemos, de um lado, os aspectos relacionados à qua-
lidade, entendida esta como disponibilidade e características dos principais componentes ou 
condicionantes da oferta educacional, tais como prédios, equipamentos, material didático e 
professores, e, de outro lado, os processos de gestão das escolas e dos sistemas de ensino. 

É importante ressaltar que tais dimensões são estruturalmente interdependentes e 
que a “separação” nos eixos de análise aqui definidos têm apenas a função de propiciar 
um esquema mais inteligível para a coleta e apresentação dos dados1 que consubstan-
ciam a avaliação das metas propostas no Plano. 

1 A parte mais significativa dos dados aqui utilizados tem sua definição e fórmula de cálculo apresentada no Dicionário de Indicadores 
Educacionais publicado pelo MEC/INEP em 2004 e disponível para download no site desta instituição.
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1.1 – Os indicadores utilizados na avaliação do Plano 

O acesso compreende a quantidade e distribuição dos serviços de educação ofe-
recidos à população, e pode ser descrito pela quantidade de matrículas, as taxas 
de atendimento e escolarização bruta e líquida, a duração dos cursos, a duração 
das jornadas letivas, e no caso da educação básica regular, ainda pela existência de 
turnos intermediários e a proporção da oferta de ensino noturno. Contudo, para 
uma avaliação mais adequada do progresso conseguido na oferta de mais e melhores 
serviços educacionais à população, em especial no tocante à educação básica regular, 
não é suficiente considerar quantos alunos estão matriculados e qual a proporção da 
população que estes alunos representam. É necessário considerar também os indica-
dores de permanência e progressão.

O que consegue render o trabalho das escolas e dos estudantes no decurso de cada 
ano letivo é expresso nas taxas de rendimento escolar (aprovação, reprovação e abando-
no) e a medida com que os estudantes conseguem progredir em direção às séries, etapas 
e níveis de ensino mais avançados é indicada pelas taxas de fluxo escolar (promoção, 
repetência e evasão). Esta análise da permanência e progressão detalha e qualifica então, 
a informação sobre acesso, considerando os resultados de escolarização construídos pela 
escola e pelos estudantes em sua trajetória escolar. 

Os efeitos acumulados da maior ou menor eficácia e eficiência das escolas em produzir 
bons resultados de rendimento e fluxo se expressam ainda nas taxas de distorção idade-
série e idade-conclusão, na idade mediana de conclusão das séries/cursos, no tempo 
médio esperado para conclusão e no número médio esperado de séries concluídas. 

Baixos indicadores de permanência e progressão significam um enorme desperdício 
de recursos públicos pelos sistemas de ensino e um sério comprometimento do tempo 
dos alunos, de sua autoestima e confiança na própria capacidade de aprender. Os dois 
combinados implicam imensas perdas para a sociedade.

Ainda na dimensão finalística, há que se considerar a perspectiva do sucesso, descrita 
por um conjunto de indicadores de suma importância, que consiste dos resultados de 
aprendizagem dos alunos, medidos em exames padronizados de proficiência acadêmica.

Na perspectiva da qualidade, considerar-se-á, conforme o sentido restrito dado ao 
termo, os três principais componentes objetivamente mensuráveis que consubstanciam 
a qualidade dos serviços pedagógicos oferecidos nos estabelecimentos de ensino, quais 
sejam, o padrão das construções escolares, a existência de equipamentos e material 
didático acessíveis a alunos e professores e o nível de formação dos professores. 

Cabe aqui fazer a ressalva de que no sentido amplo do termo, uma educação de 
qualidade integra a totalidade de fatores e elementos que constituem a experiência pe-
dagógica, indo muito além dos aspectos aqui mencionados, onde se adotou, para fins 
analíticos, um conceito focado na mensuração dos recursos materiais colocados à dis-
posição do processo educativo e de um indicador simples de “qualificação” do pessoal 
docente, isto é, seu nível de escolarização. 

Na perspectiva da gestão escolar e educacional serão consideradas aquelas metas que 
propõem a criação de mecanismos de participação e gestão democrática das escolas e dos 
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sistemas educacionais, bem como as que estabelecem diretrizes de políticas educacionais 
e sociais, tais como a articulação de ações intersetoriais e a colaboração federativa.

A eqüidade pode ser vista como um aspecto transversal aos anteriores. Aqui busca-se captar 
a dimensão das desigualdades existentes na educação brasileira, bem como sua eventual redu-
ção, tomando como critérios o recorte sócio-geográfico, relativo às cinco macro-regiões do país, 
os recortes de dependência administrativa (redes de ensino) e localização de domicílio (rural-
urbano) dos estabelecimentos, e quando possível, os recortes sociais de renda e de etnia. 

Contudo, no sentido de evitar um volume demasiado de informações no corpo do 
texto, optamos por privilegiar, nesta abordagem da equidade, a comparação entre as 
médias nacionais e aquelas dos segmentos tradicionalmente menos favorecidos, como a 
região Nordeste, a rede municipal e a zona rural. 

1.2 – A elevação global da escolaridade da população

Antes de adentrarmos na avaliação das metas específicas, iniciamos nossa análise 
assinalando a relação existente entre as metas de ampliação do acesso à educação e o 
primeiro macro-objetivo do plano, que propõe a elevação global da escolaridade da 
população brasileira. O objetivo é fornecer elementos contextuais que contribuam com 
maior inteligibilidade na avaliação do cumprimento das metas relativas às três etapas ou 
níveis da educação básica regular,

Para tanto, consideraremos os indicadores de recorte mais demográfico, forne-
cidos pelo Censo Demográfico 2000 e pelas Pesquisas Nacionais por Amostra de 
Domicílios – PNAD, para a série que vai de 2000 a 2004. Estes indicadores enfocam 
a proporção da população brasileira das diversas faixas etárias que freqüenta estabele-
cimentos de ensino, a média de anos de estudo e a distribuição desta população por 
nível de escolaridade.

1.2.1) A freqüência à escola

Uma avaliação preliminar do esforço realizado pela Nação, no sentido de elevar o 
grau de escolaridade da população, considera o percentual de pessoas que freqüentam 
estabelecimentos de ensino. 

Neste aspecto, conforme dados do Censo 2000 e das PNADs 2001-2004, apresenta-
dos na tabela abaixo, podemos observar que houve crescimento da proporção de brasilei-
ros que freqüentavam estabelecimentos de ensino em todas as faixas etárias da população. 

Ainda conforme a tabela, constata-se que foi particularmente importante o cresci-
mento na faixa de 0 a 6, onde houve evolução de 61,4% para 70,5%, seguido da faixa 
de 15 a 17 anos, que cresceu de 77,7% para 81,9%.
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Taxa de freqüência bruta a estabelecimento de ensino  
da população residente por grupo de idade2

Total 0-3 4-63 0-6 7-14 15-17 18-19 20-24 25e+

2000 31,4 9,4 61,4 32,1 94,5 77,7 49,3 25,2 5,1

2001 29,14 10,6 65,6 34,9 96,5 81,1 51,4 26,2 5,2

2002 31,7 11,7 67,0 36,5 96,9 81,5 51,1 27,7 5,3

2003 31,9 11,7 68,4 37,7 97,2 82,4 51,7 26,8 5,8

2004 31,6 13,4   70,5 40,2 97,1 81,9 32,25 5,6

Fonte: Censo 2000 e PNAD.

1.2.2) Nível de escolaridade e média de anos de estudo da população 

A evolução do nível global de escolaridade da população se faz notar também na 
tendência de elevação da proporção de pessoas de 25 anos e mais com maior número 
de anos de estudo. Como mostra a tabela abaixo, o percentual de adultos com escolari-
dade menor que oito anos diminuiu de 61,6% para 57,4%, ao passo que o percentual 
de pessoas com oito anos ou mais de escolaridade subiu de 38,4% para 42,6%. Note-se 
que é particularmente relevante o crescimento do percentual de pessoas com onze anos 
de estudos, de 2,9 pontos percentuais, equivalente ao declínio do percentual de pessoas 
sem instrução ou com um a três anos de estudo.

Pessoas de 25 anos e mais – Distribuição percentual por anos de estudo

Total Sem instrução 1 a 3 
anos

4 a 7 
anos

< que 
8 anos

8 
anos > 8 anos 9-10 

anos
11 

anos
> 11 
anos

2001 87.773463 17,3 15,3 29,0 61,6 8,9 29,5 3,6 15,1 10,8

2002 89.833.803 16,4 15,1 29,1 60,6 8,9 30,5 3,6 16,2 10,7

2003 92.810.518 15,9 14,4 28,3 58,6 9,0 32,3 3,7 17,0 11,6

2004 97.890.096 15,7 14,0 27,7 57,4 9,0 33,2 3,9 18,0 11,3

Dif.2001-20046 -1,6 -1,3 -1,3 -4,2 0,1 3,7 0,3 2,9 0,5

Fonte: PNAD.

2 Para o ano de 2000 Censo Demográfico 2000 – Educação Resultados da Amostra. P. 45 – IBGE, 2003. Para 2001 Síntese de Indicadores 
Sociais 2002, ps.76 e 81 – IBGE 2003. Para 2002 – Síntese de Indicadores Sociais 2003, ps.81 e 86 – IBGE 2004. Para 2003 Síntese de Indi-
cadores Sociais 2004, p. 64 e 69 – IBGE 2005. Para 2004 – Síntese de Indicadores Sociais 2005, p. 83 – IBGE 2006.
3 O IBGE informa para estes anos as taxas desagregadas de 0-3, 4, 5-5, 7-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-39, 40-49 e 50 anos e 
mais. Procedi à estimativa das taxas de freqüência para as faixas agregadas de 4-6(41,0%), 0-6 (71,5%), 7 –14 (94,5%) e 25 anos e mais 
(5,1%) foram feitas com base na informação de população total e de pessoas freqüentando a escola disponível na mesma Tabela 1 do 
Censo Demográfico 2000 – Educação Resultados da Amostra.
4 A taxa para o total da população de 2001 é visivelmente incoerente com a tendência da série histórica e mesmo com os dados fornecidos 
para todas as faixas etárias do mesmo ano. Há portanto, alta probabilidade de erro pontual neste dado.
5 A Síntese de Indicadores Sociais 2005, que apresenta os dados de 2004, não traz o dado desagregado das faixas 18 e 19 e 20 a 24, mas 
somente o total das duas, razão da interrupção desta série. Por motivo semelhante, não foi possível calcular o valor agregado das duas 
taxas para 2000, 2002, 2003.
6 Diferenças devidas a arredondamento fazem que os dados de 2004 somem 99,6%, deixando uma diferença de 0,4% no grupo de escola-
ridade igual ou maior que 8 anos.
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Esta melhoria, perceptível nas faixas etárias mais avançadas, ainda não se fez sentir, 
contudo, na população menor de quatorze anos. A tabela abaixo fornece a média de 
anos de estudos da população brasileira a partir dos dez anos de idade. 

Observe-se que enquanto o incremento verificado entre 2000 e 2004 foi de 0,8 anos 
de estudos para a faixa etária de 20 a 24 anos e de 0,6 anos de estudo para as pessoas 
de dezenove anos, a população de dez anos teve um incremento de apenas 0,1 ano de 
estudo no mesmo período.

Média de Anos de Estudos da população de 10 anos e mais

Ano Aos 10 anos Aos 14 anos Aos 17 anos Aos 19 anos 20 a 24 anos

2001 2,4 5,3 7,1 7,9 7,9

2002 2,4 5,4 7,2 8,1 8,2

2003 2,5 5,6 7,5 8,3 8,5

2004 2,5 5,6 7,6 8,5 8,7

Diferença 2001-2004 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8

Fonte: INEP/Edudatabrasil. 

Considerando que a faixa de sete a quatorze anos apresenta, desde 2000, taxas de atendi-
mento escolar próximas ou superiores a 95%, a permanência de tão baixa média, de 2,5 anos 
de estudo aos 10 anos de idade, portanto depois de 4 anos de freqüência à escola, está indicando 
a persistência dos problemas vinculados à reprovação, ao abandono, à repetência e à evasão. 

1.2.3) A freqüência à escola na idade de zero a dezessete anos e a oferta de educação 
básica

A faixa etária que vai dos zero aos dezessete anos constitui a demanda “ideal” por 
educação básica regular. 

Conforme o artigo 21 da Lei 9.394/96 a LDB, a educação escolar brasileira é com-
posta de dois níveis, educação básica e educação superior, sendo a educação básica 
formada pela educação infantil (zero a seis anos), o ensino fundamental (sete a quatorze 
anos) e o ensino médio (quinze a dezessete anos).

A educação infantil, destinada inicialmente à população de zero a seis anos7 , é dividida 
em duas etapas, a creche, para crianças de zero a quatro anos, e a pré-escola, para crianças 
de quatro a seis anos.

O ensino fundamental é definido na Constituição como de oferta e freqüência obri-
gatória, inicialmente destinado à população de sete a quatroze anos. O costume peda-
gógico o divide em duas etapas de quatro anos cada8, denominadas respectivamente de 

7 No início de 2006, em parte como conseqüência de Meta estabelecida no PNE, foi promulgada a Lei 11.274 que amplia a duração do EF para nove 
anos, com matricula obrigatória a partir dos seis anos. Assim, se a população de 0 a 6 anos é referência para avaliação da Educação Infantil e a 
população de 07 a 14 para se avaliar o nível de implementação das metas do Ensino Fundamental, nos cinco primeiros anos de vigência do PNE 
(2001-2005), há que se considerar os efeitos da Lei 11.274/06 nas eventuais redefinições de metas para a segunda metade do decênio (2006-2010).
8 Etapas que espelham a antiga divisão dos níveis escolares em primário e ginasial.
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séries (ou anos) iniciais, destinada ás crianças de sete a dez anos, e séries (ou anos) 
finais, destinada às crianças e adolescentes de onze a quatroze anos9.

Finalmente, o ensino médio, com três anos de duração, destina-se aos jovens de quinze 
a dezessete anos. 

Fazendo pois um recorte da população de zero a dezessete anos, ainda com base nos 
dados do Censo Demográfico para o ano de 2000 e nas edições da PNAD constantes da 
tabela abaixo, podemos avaliar o quanto se avançou no cumprimento das metas do PNE 
referentes à oferta de vagas para as diversas etapas da educação básica e o quanto haverá 
ainda que se fazer para que as mesmas sejam cumpridas.

Brasil 2000-2004 
Evolução da taxa de freqüência a escola de zero a seis, sete a quatorze e quinze a 17 anos10

Ano
0 a 6 anos 7 a 14 

anos
15 a 17 

anos
0 a 3 4 a 6 Total

2000 9,4 61,4 32,1 94,5 77,7 

2001 10,6 65,6 34,9 96,5 81,1

2002 11,7 67,0 36,5 96,9 81,5

2003 11,7 68,4 37,7 97,2 82,4

2004 13,4 70,5 40,2 97,1 81,9

Meta PNE 2005 30,0 60,0 47,3 100,0 100,011 

Meta PNE 2010 50,0 80,0 64,8 100,0 100,0

Fonte: Censo 2000, PNAD e PNE.

Seguindo esta linha de análise, que tem como ponto de partida a abordagem de-
mográfica e as taxas de freqüência à escola desta faixa populacional, apresentadas pela 
PNAD, pode-se então fazer um exercício de estimativa da população brasileira atendida 
em cada uma dessas faixas em 2004. Em seguida, dispondo de estimativas populacionais 
destes grupos etários para 2005 e 2010 e aplicando-lhes as metas de atendimento do 
PNE para os três níveis da educação básica, é possível uma primeira estimativa do esfor-
ço que deveria realizar o país no sentido de oferecer as vagas necessárias ao cumprimento 
das mesmas metas.

9 A transição proposta pela Lei 11.274/06 levará pois a um novo agrupamento, em que teremos uma educação infantil de 0 a 5 anos – 0 a 
3 em creche e 4 e 5 em pré-escola  e um ensino fundamental de 6 a 14 anos, provavelmente com uma etapa de inicial de cinco anos – 6 
a 10 e outra de quatro anos – 11 a 14. Pessoalmente, creio que esta é uma excelente oportunidade para organizar três períodos anuais 
de 03 anos cada, mais semelhante à organização da maioria dos outros países, sobretudo, latino-americanos.
10 Para população de 2000 a 2005 CEDEPLAR 2006 – Projeções da População. Para taxas de atendimento em 2000 Censo Demográfico 
2000 – Educação Resultados da Amostra. P.45 – IBGE, 2003. Para 2001 Síntese de Indicadores Sociais 2002, ps.76 e 81 – IBGE 2003. Para 
2002 Síntese de Indicadores Sociais 2003, ps.81 e 86 – IBGE 2004. Para 2003 Síntese de Indicadores Sociais 2004, ps.64 e 69 – IBGE 2005 
e para 2004 Síntese de Indicadores Sociais 2005, p.83 – IBGE 2006
11 A rigor, nenhuma meta do PNE para o Ensino Médio propõe explicitamente a universalização do atendimento de quinze a dezessete anos. 
Esta, é no entanto, conseqüência natural da universalização do atendimento de sete a quatorze (meta do ensino fundamental) com a con-
seqüente oferta de vagas de ensino médio a todos os egressos daquele nível de ensino.  
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As duas tabelas que seguem sintetizam esta abordagem, apresentando a situação de 
atendimento estimada pela PNAD para 2004 e as projeções correspondentes ao aten-
dimento das metas para 2005 e 201012, com as respectivas diferenças em termos de 
necessidade de sua ampliação. 

Brasil – Estimativas da população nas faixas etárias 0 a 3, 4 a 6, 7 a 14 e 15 a 17 anos  
em 2004, 2005 e 2010, atendimento 2004 cfe. PNAD e 2005 e 2010 cfe.  

Metas do PNE

Idade População 
Estimada

Pop. Atendida 
cfe. PNAD 2004 População 

Estimada

Pop. Atendida 
Metas PNE 2005 População 

Estimada

Pop. Atendida 
Metas PNE 2010

Abs. % Abs. % Abs. %

0 a 3 14.230.549 1.906.893,5 13,4 14.460.839 4.338.251,6 30,0 14.402.697 7.201.348 50,0

4 a 6 9.602.873 6.770.025 70,5 9.659.566 5.795.940 60,0 9.841.194 7.872.955 80,0

0 a 6 23.833.421 8.676.919 36,4 24.120.405 11.148.246 42,0 24.243.891 15.074.304 62,2

7 a 14 26.819.731 26.041.959 97,1 26.580.587 26.580.587 100 27.073.797 27.073.797 100

15 a 17 10.529.517 8.623.674 81,9 10.368.442 10.368.442 100 10.598.364 10.598.364 100

Total 61.182.669 43.342.552 70,8 61.069.434 48.097.275 77,1 61.916.051 52.746.464 85,2

Fonte: PNAD e PNE.

Diferença entre situação estimada na PNAD 2004  
e as propostas do PNE para 2005/2010

Idade Diferença 2004-2005 Diferença 2004-2010

0 a 3 2.431.358 65,0 5.294.455 56,3

4 a 6 -974.285 -26,0 1.102.930 11,7

0 a 6 1.457,073 39,0 6.397.385 68,0

7 a 14 538.629 14,4 1.031.838 11,0

15 a 17 1.744.768 46,6 1.974.689 21,0

Total 3.740.470 100,0 9.403.912 100,0

Fonte: PNAD e PNE.

Conforme as tabelas acima, para que se cumpram as metas do PNE relativas à oferta 
de educação básica para as faixas etárias de zero a seis, sete a quatorze e quinze a dezes-
sete anos, a soma da população destas faixas a ser atendida seria de aproximadamente 
48,1 milhões em 2005 e 52,7 milhões em 2010. 

12 As estimativas populacionais aqui utilizadas foram elaboradas pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional – CEDEPLAR/UFMG e são as 
mesmas utilizadas para cálculo dos indicadores sócio-educacionais disponibilizados pelo INEP. As taxas de atendimento de 2004 são as apresentadas pela 
PNAD. Ressalte-se que a soma dos atendidos de zero a três e quatro a seis conforme as taxas da PNAD, resulta numa taxa agregada de zero a seis anos de 
36,4% , diferente da apresentada pela PNAD, de 40,2%. Por outro lado, um cálculo da taxa global de atendimento indica uma leve diferença a maior, que 
seria de 70,8% e não 70,5%, como propõe a PNAD. Considere-se que estas diferenças podem se dever a pequenas diferenças das estimativas populacionais 
usadas e que não chegam a comprometer os desdobramentos mais relevantes do raciocínio utilizado.
Quanto às taxas de freqüência de 2005 e 2010 são as propostas pelas Metas do PNE para a populaçõ de zero a três anos a ser atendida em creche, para a 
população de quatro a seis anos a ser atendida em pré-escola e para a população de sete a quatroze anos, a ser atendida no ensino fundamental. Assumi 
para a população de quizne a dezessete anos a meta de 100% de atendimento, uma vez que, embora não sejam estes os termos exatos da redação da meta 
do ensino médio, esta será sua conseqüência natural num cenário de regularização do fluxo no ensino fundamental e deste para o ensino médio.
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Isto deveria ter significado a inclusão de mais 3,74 milhões de crianças, adolescentes 
e jovens de zero a dezessete anos até 2005. Uma vez que tal não aconteceu, permanece 
o desafio de inclusão, até 2010, de 9,4 milhões. 

Se tomamos por base a atual duração da jornada, esta tarefa não é, contudo, tão 
grande quanto parece. Não se trata de criar e manter indefinidamente quase dez milhões 
de novas vagas. A necessidade de criar e manter novas vagas se concentra especialmente 
em educação infantil, onde se encontra 68% da demanda a ser atendida, ou 6,4 milhões 
de crianças, das quais, 5,3 milhões, ou 56,3%, apenas em Creche. 

Nas faixas de sete a quatorze e quinze a dezessete anos esta demanda é de apenas 
3,0 milhões e se ainda requer um esforço imediato de expansão do ensino médio, a 
mesma pode, em poucos anos, vir a ser atendida pelo atual estoque de vagas, pela via 
da redução da distorção idade-série, uma vez que existem quase seis milhões de alunos 
maiores de dezessete anos cursando a educação básica.

Seguindo esta linha de raciocínio, quando nos deslocamos da abordagem possibilitada pelos 
dados do IBGE e trabalhamos com os dados da matrícula de educação infantil, ensino funda-
mental e ensino médio, fornecidos pelo Censo Escolar do MEC temos o seguinte quadro:

Estimativa da Demanda por Escola (zero a dezessete anos)  
conforme Metas do PNE 2005 e Matrícula na Educação Básica do Censo Escolar 2005

GRUPOS DE 
IDADE

METAS
PNE2005

CENSO ESCOLAR 2005

Regular Especial EJA TOTAL

Menos de 4 anos 4.338.251,6 1.116.729 19.401 - 1.136.130

De 4 a 6 anos 6.809.994 6.380.713 30.054 - 6.410.767

De 7 a 14 anos 26.580.587 27.618.523 147.729 55.849 27.822.101

De 15 a 17 anos 10.368.442 8.784.906 55.060 599.961 9.439.927

Sub-total 48.097.275 43.900.871 252.244 655.810 44.808.925

Mais de 17 anos 5.870.005 125.830 3.963.599 8.351.270

Total 48.097.442 49.770.876 378.074 4.619.409 54.768.359

Fonte: PNAD, MEC/INEP e PNE.

Nesta comparação entre a demanda por educação básica, calculada com base nas esti-
mativas da população de zero a dezessete anos e nas metas do PNE para 2005, de um lado, 
e a oferta de vagas, conforme a matrícula registrada no Censo Escolar 2005, de outro lado, 
podemos ver que a matrícula da Educação Básica Regular, de 49,8 milhões já é superior à 
matrícula que seria necessária ao cumprimento das Metas do PNE para 2005. 

Mesmo se excluímos da comparação a matrícula de alunso maiores de dezessete 
anos, veremos que a diferença entre as metas do PNE, de 48,1 milhões e a matrícula 
de zero a dezessete anos de 44,8 milhões, é de apenas 3,3 milhões, portanto menor 
que aquela diferença de 3,7 milhões estimada anteriormente, quando comparamos 
as Metas do PNE para 2005 com as taxas de atendimento da PNAD para 2004.
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A lógica poderia levar a pensar que esta redução na diferença13 entre a demanda esta-
belecida pelas metas do PNE e a verificada pela oferta de matrícula do Censo 2005 seria 
conseqüência óbvia do crescimento da educação básica entre 2004 e 2005. Mas, como 
se pode constatar pela acompanhamento da evolução da matrícula da educação básica 
nos últimos cinco anos, não é isto que ocorre.

Com efeito, a matrícula total da educação básica vem declinando suavemente desde 
2002, quando era de 50,6 milhões para 49,8 milhões em 2005. A redução de 2004 para 
2005, sozinha, foi de aproximadamente trezentas mil matrículas.

Uma análise mais acurada da evolução da matrícula da educação básica no período 
estudado e da participação relativa dos grupos de idade nesta matrícula mostrará que 
enquanto a matrícula total tende à estabilização, cresce a matrícula do grupo de zero a 
seis e diminui aquela do grupo de quinze anos e mais, sem que isto signifique redução 
do atendimento da faixa de sete a dezessete, e sim a redução do excedente de matrícu-
las causado pela presença de grandes contingentes de alunos maiores de quatorze anos 
ainda no ensino fundamental e de maiores de dezessete anos no ensino médio, como 
podemos constatar pela tabela e o gráfico abaixo.

Evolução da Matrícula da Educação Básica por Grupos de Idade 
cfe. Censo Escolar — 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Educ. Bas. Reg.< 4 738.016 853.056 895.902 930.780 1.014.573 1.116.729

Educ. Bas. Reg. 4 a 6 5.052.828 5.477.782 5.663.048 5.876.167 6.123.004 6.380.713

Educ.Bas.Reg. 7 a 14 27.621.053 27.642.541 27.822.845 27.843.728 27.624.004 27.618.523

Educ.Bas.Reg. 15 a 17 8.913.941 11.772.590 11.739.475 11.323.054 10.879.744 8.784.906

Educ. Bas. Reg.>17 7.597.298 4.515.144 4.477.850 4.529.516 4.444.228 5.870.005

Educ. Bás. Reg. Total 49.923.136 50.261.113 50.599.119 50.503.244 50.085.553 49.770.876

Fonte: MEC/INEP.

13 Há no entanto duas considerações metodológicas que fornecem uma explicação mais satisfatória para esta diferença.
A primeira, relacionada à taxa de freqüência à escola estimada pela PNAD, vincula-se à diferença do período anual em que são realizados 
os dois levantamentos. O Censo Escolar levanta, em cada escola do país, a matricula inicial dos alunos tendo por data-base a última 
quarta-feira do mês de março. Já a PNAD, realizada numa amostra nacional de domicílios ocorre no segundo semestre do ano, quando 
grande parte dos alunos que abandonam os estudos já o fizeram. Há que se considerar também, em relação à extensão do levantamento, 
o caráter amostral da PNAD e o caráter censitário do Censo Escolar.
A segunda consideração, que inspira mais cuidado, está relacionada a possíveis, e até certo ponto, aceitáveis, imprecisões resultantes dos 
cálculos de estimação e projeção demográfica, que se tornam mais complexos na proporção direta da extensão do período projetado e do 
nível de desagregação da população em grupos etários. Em suma, as estimativas populacionais constituem uma referência razoavelmente 
manejável e útil para grande agregados populacionais, mas estão sujeitas a imprecisões tanto maiores quanto menor for a parcela da 
população que se deva estimar.
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Evolução da Matrícula da Educação Básica por Grupos de Idadecfe.  
Censo Escolar — 2000-2005

14 As projeções populacionais indicam uma forte estabilidade da população de zero a dezessete anos, que seria de 61.067.429 em 2005, 
61.916.051 em 2010, 61.847.470 em 2015 e 61.116.805 em 2020.
15 Uma possibilidade real de que se configure a necessidade de manutenção desta capacidade de atendimento, embora com estabilidade 
ou redução da demanda é a de ampliação da jornada escolar das séries iniciais do ensino fundamental.

Fonte: MEC/INEP.

O que seguramente descortina um cenário de boa governabilidade em relação ao cum-
primento das metas do PNE para a educação básica, é que já existiam 49,8 milhões de 
matriculas de educação básica em 2005 para uma demanda “ideal” de 48,1 milhões.

Tal situação estaria a indicar que se ainda há, num primeiro momento, necessidade 
de vagas para atender simultaneamente à demanda dos que ainda não tiveram acesso e a 
dos que permanecem retidos, a tendência a longo prazo, caracterizada por estabilidade 
demográfica e correção da distorção idade-série, é de que a demanda se estabilize num 
patamar de 52,5 milhões de crianças e adolescentes, e a oferta de vagas, que nos pró-
ximos anos poderá chegar a 57 milhões, venha, em seguida, a se estabilizar num valor 
correspondente à demanda14, 15.

A conquista deste atendimento “universal” em Educação Básica, por sua imensa re-
levância, é o primeiro objetivo a ser conquistado. Mas é tão somente o primeiro aspecto 
da democratização do acesso. Seu cumprimento, longe de representar a solução dos 
desafios que enfrenta a educação brasileira, deve constituir-se no ensejo para que se pos-
sa enfrentar outro desafio relacionado ao acesso, que é a ampliação da jornada escolar, 
bem como os desafios relacionados à permanência, progressão e sucesso na escola e à 
quantidade e qualidade dos insumos capazes de melhorar as condições de trabalho dos 
professores e de aprendizagem de seus alunos.
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2. Educação infantil

A educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica, descrita como o atendi-
mento educacional das crianças de zero a três anos em Creche e de quatro a seis16 anos 
na Pré-Escola.

Somente quando da promulgação da LDB, Lei 9.394/96, a educação infantil foi 
incluída na definição de Educação Básica. Até então, era entendida principalmente 
como assistência social, sendo este o setor tradicionalmente responsável por sua gestão. 
Além de sua inclusão no capítulo que trata da composição da educação escolar, a LDB 
estabeleceu, no artigo 89 de suas disposições transitórias, o prazo de três anos para que 
as Creches e Pré-Escolas sejam integradas aos respectivos sistemas de ensino.

Finalmente, a Lei 10.172/01, que institui o Plano Nacional de Educação, consolida 
o entendimento de que a oferta e gestão da educação infantil são objetos precípuos de 
política educacional, estabelecendo metas de ampliação do acesso, de melhoria da qua-
lidade e de integração da mesma à gestão educacional e aos sistemas de ensino.

Antes, porém, de adentrarmos na análise da situação da educação infantil brasileira, 
façamos uma breve incursão nas características deste atendimento entre os países de 
nosso continente.

Duração e Idade de Início da Educação pré-primária nos  
Sistemas de Educação dos Países da América Latina e Caribe — 2005

País Início da Educ. 
Pré-primária 

Duração da Educ. 
Pré-primária

Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belize, Ilhas Virgens Britânicas, Dominica, Granada 3 2

Argentina, Haiti, Honduras, Jamaica, Chile,  
Colômbia, Cuba, República Dominicana. 3 3

Guatemala 3 4

Bermuda, Ilhas Cayman 4 1

Aruba, Bolívia, México, Costa Rica, Guiana. 4 2

Brasil, El Salvador 4 3

Equador 5 1

Fonte: UNESCO.

Numa perspectiva comparada, vemos que o Brasil está entre os países latino-ame-
ricanos e caribenhos que definiram idades mais tardias para o início da educação pré-
escolar. O mesmo figura ao lado de El Salvador, com início aos quatro anos de idade e 
duração de três anos17. Argentina, Chile, Colômbia e Cuba, têm, como o Brasil, educação 

16 A Lei 11.274/2006, já mencionada, estabelece a matricula dos alunos de seis anos no ensino fundamental de nove anos. Prevê, no 
entanto, um prazo de transição que se estende até 2010.
17 Com a consolidação da mais recente legislação brasileira, expressa na Lei 11.274/2006, mantém-se a idade de início da educação pré-
primária (aqui denominada de pré-escolar) aos 04 anos e a redução de sua duração para dois anos, uma vez que as crianças de 06 anos 
passarão a ser matriculadas no ensino fundamental.
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“pré-primária” com duração de três anos, mas iniciam a mesma aos três anos de idade. 
Caso o Brasil opte por manter a idade de início aos quatro anos, mesmo após a vigência 
da Lei 11.274/2006, igualar-se-á ao México, onde esta etapa se inicia aos quatro anos de 
idade e tem apenas dois anos de duração. Fica, pois, o ensejo para reflexão se devemos 
antecipar nossa definição da idade de início do pré-escolar ou mantê-la como está.

No tocante ao período de vigência do PNE aqui avaliado, que vai de 2001 a 2005, 
consideraremos pois a organização de educação infantil brasileira nos termos de sua 
definição inicial, que é de atendimento em Creche para crianças de zero a três anos e de 
Pré-Escola para crianças de quatro a seis anos.

2.1 – O acesso a educação infantil

Os objetivos de ampliação da oferta de educação infantil, muito embora estejam 
expressos em apenas duas metas do PNE para esta etapa, ainda representam, quiçá, o 
aspecto mais relevante das diretrizes de política de educação infantil para o país. 

A Meta 1, primeira e prioritária, propõe “Ampliar a oferta de educação infantil 
de forma a atender, em cinco anos, a 30% da população de até três anos de idade 
e 60% da população de quatro e seis anos (ou quatro e cinco anos) e, até o final 
da década, alcançar a meta de 50% das crianças de zero a três anos e 80% das de 
quatro e cinco anos”. A Meta 18, complementarmente, propõe “Adotar progressiva-
mente o atendimento em tempo integral para as crianças de zero a seis anos.”

Em relação à Meta 1, os dados registram uma situação muito limitada de evolução. 
Com efeito, a evolução do atendimento da população de zero a três anos em Creche, 
que pela meta deveria chegar a 30% em 2005, mostra que não apenas era muito baixo o 
patamar de atendimento inicial, de 9,4% em 2000, como também, que o mesmo vem 
crescendo em ritmo demasiado lento para qualquer esperança de cumprimento da meta. 
Este atendimento cresceu em aproximadamente 1,1 ponto percentual em 2001 e 2002, 
permaneceu inalterado em 2003, passou a 13,4% em 2004 e voltou a 13,0% em 2005. 
Em suma, como já pudemos constatar, esta é única meta de acesso, em comparação 
com todos as outras etapas de atendimento da educação básica, que requer um esforço 
amplo, sistemático e persistente de criação de novas vagas.

Na Pré-Escola, o atendimento, de 72,0% em 2005, já é superior ao proposto pela 
meta. A oferta cresceu 10,8 pontos percentuais, de 61,2% para 72% em cinco anos. É 
pois perfeitamente plausível imaginar que até 2010 será cumprida a meta de ampliar 
para 80% o atendimento de quatro a seis anos em Pré-Escola.

Aqui há duas considerações a fazer: a primeira é de que passando a matrícula de seis 
anos de idade para o ensino fundamental, reduz-se a meta de atendimento em Pré-Escola 
aos alunos de quatro e cinco anos; a segunda é de que, conforme documento da OECD18, 
a tendência mundial em educação infantil, confirmada no quadro acima pelos principais 
países latino-americanos, é de universalização de três anos de atendimento pré-escolar. 

Neste caso, cabe a reflexão sobre a oportunidade de ampliar a meta de atendimento 
pré-escolar para 100% da população de três a cinco anos, simultaneamente à inclusão 
de 100% das crianças de seis anos no ensino fundamental.
18 Starting Strong – Early Childhood Education and Care. OCDE.2001
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Quanto à Meta 18, de ampliação progressiva do atendimento de educação infantil em 
tempo integral, os dados registram que é pequena a parcela da matrícula em jornada de 
oito horas e que a mesma cresceu lentamente, de 15,3% para 18,2% entre 2000 e 2005.

2.2 – A qualidade da oferta de educação infantil

As metas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 19 e 24 são todas relacionadas à melhoria dos compo-
nentes da oferta de educação infantil, inclusive formação de professores. 

2.2.1) A situação de infra-estrutura dos estabelecimentos de creche e pré-Escola

As Metas 2, 3, 4 e 13, tratam de aspectos ligados a infra-estrutura, mobiliário e 
equipamentos. A Meta 2 propõe “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, confor- 
 me 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.

A Meta 3 propõe que somente seja autorizada a construção e funcionamento de no-
vas instituições de educação infantil “que atendam aos requisitos de infra-estrutura 
definidos no item anterior” e a Meta 4 propõe cinco anos para a adaptação dos prédios 
já existentes, de modo que, “todos estejam conformes aos padrões mínimos de infra-
estrutura estabelecidos”.

No tocante ao cumprimento da Meta 2, a informação disponível é que somente em 2006 
foi divulgada pelo Secretaria de Educação Básica do MEC, publicação intitulada “Parâmetros 
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil”, que está disponível em meio eletrônico19. 

Em relação às Metas 3 e 4, que tratam das condições de infra-estrutura, a base de 
dados edudatabrasil do INEP/MEC, que torna acessível os dados do Censo Escolar da 
Educação Básica, somente disponibiliza informações referentes ao percentual de alunos de 
Creche e Pré-Escola que estudam em estabelecimentos com abastecimento de água, esgoto 
e energia elétrica, as que dispõem de Biblioteca e ainda de sanitário adequado à Pré-Escola.

19 Ver http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/paraqualvol2.pdf. A mesma SEB informa da elaboração de um segundo docu-
mento intitulado “Parâmentos Nacionais de Infra-Estrutura para Instituições de Educação Infantil”. Este, contudo, parece ainda não ter 
recebido ampla divulgação, pois não foi encontrado em nossas buscas.



24 • Avaliação do PNE – 2004-2006

Conforme podemos observar na tabela abaixo, já era elevado o percentual de alunos 
matriculados em escolas com disponibilidade de água, esgoto e energia elétrica. Em 
2005 estes valores eram, na Creche, respectivamente de 100%, para água e 99,7% para 
esgoto e energia elétrica. Na Pré-Escola, embora, levemente inferiores, estes valores fo-
ram de 99,9%, 98,5% e 98,9%, respectivamente.

Quanto à disponibilidade de sanitário adequado, o percentual de alunos atendidos 
passou de 59,8% para 73,0% na Creche e de 47,5% para 57,4% na Pré-Escola. Quanto 
a Bibliotecas, observa-se tendência de decréscimo em ambas as etapas: de 18,3% para 
16,9% na Creche e de 35,4% para 27,0% na Pré-Escola.

Educação Infantil — Creche e Pré-Escola — Percentual de Alunos matriculados  
em Estabelecimentos segundo a Infra-Estrutura Disponível — 2000/2005

Ano Água Energia Elétrica Esgoto Sanitário adeq.à Pré-Escola Biblioteca

Creche 2000 99,3 98,2 98,2 59,8 18,3

2001 99,6 98,6 98,5 58,6 18,5

2002 99,8 99,2 98,9 61,4 20,1

2003 99,9 99,4 99,1 64,2 20,0

2004 99,7 99,7 99,2 70,1 16,4

2005 100,0 99,7 99,7 73,0 16,9

Pré-Escola 2000 99,1 97,2 98,0 47,5 35,4

2001 99,5 97,5 98,2 48,1 33,3

2002 99,6 97,9 98,7 50,6 33,8

2003 99,6 98,3 98,8 51,8 34,0

2004 99,8 98,5 98,9 55,9 28,3

2005 99,9 98,5 98,9 57,4 27,0

Fonte: MEC/INEP.

Uma abordagem complementar de avaliação das condições de infra-estrutura e fun-
cionamento das escolas brasileiras vem sendo desenvolvida pelo INEP. Trata-se do Ín-
dice de Condições das Escolas – ICE, que considera e atribui diferente ponderação 
para todos os componentes sobre que se dispõe de informação no Censo Escolar e que 
podem constituir-se em indicadores das condições de infra-estrutura e funcionamento 
das escolas brasileiras. Segundo esta metodologia, pode-se considerar que funcionam em 
condições satisfatórias os estabelecimentos que possuem ICE igual ou superior a 0,70.

Conforme o Censo Escolar de 2005, apenas 38,3% e 15,9% respectivamente, dos es-
tabelecimentos de Creche e Pré-Escola registrados como novos, possuíam ICE igual ou su-
perior a 0,70, indicando assim que determinação de somente permitir o funcionamento de 
novas escolas que atendessem os requisitos listados na Meta 2 não está sendo observado.

Em relação ao total dos estabelecimentos de Creche e Pré-Escola, o percentual dos 
que, em 2005, possuíam ICE igual ou superior a 0,70 foi de 39,2% na Creche e de 
20,2% nas Pré-Escola. Tampouco se revela promissor o cumprimento da meta que pro-
põe a adapatação dos prédios existentes àqueles mesmos padrões.
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Também a Meta 13 trata das condições de funcionamento dos estabelecimentos de edu-
cação infantil, propondo “Assegurar, em todos os Municípios, o fornecimento de mate-
riais 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”. Para esta Meta, contudo, não foi possível obter dados.

2.2.2) A formação dos professores

A formação dos gestores, professores e auxiliares de educação infantil é objeto das 
metas 5, 6, 7 e 24. 

A Meta 5 propõe estabelecer Programa Nacional de Formação dos Profissionais de 
EducaçãoI Infantil, baseado no regime de colaboração entre União, Estados e Muni-
cípios, e incluindo ainda organizações não-governamentais. A meta deste Programa 
para os primeiros cinco anos seria a formação de todos os professores e dirigentes de 
instituições de educação infantil, em nível médio na modalidade normal. Em dez 
anos, todos os dirigentes e 70% dos professores deveriam adquirir formação em nível 
superior. A Meta 24 propõe ampliar a oferta ensino superior com conteúdos especí-
ficos de educação infantil.

A Meta 6 propõe que “A partir da vigência deste plano, somente admitir novos 
profissionais na educação infantil que possuam a titulação mínima em nível mé-
dio, modalidade normal, dando-se preferência à admissão de profissionais gradu-
ados em curso específico de nível superior.” 

A Meta 7 trata da formação em serviço, propondo a organização em cada município, 
de programa “para a atualização permanente e o aprofundamento dos conhecimen-
tos dos profissionais que atuam na educação infantil, bem como para a formação 
do pessoal auxiliar”.

Relativamente, pois, à formação dos diretores de estabelecimentos de Educação In-
fantil, a informação disponível, proveniente do Censo Escolar de 2004, indica que, nes-
te ano, já era de 95,6% o percentual destes profissionais com formação de nível médio 
magistério e de 66,0% com formação de nível superior.

Quanto aos professores, cuja meta é a formação é de 100% em nível médio magistério 
nos primeiros cinco anos do Plano, e de 70% em nível superior até 2010, podemos observar 
pela série histórica que a mesma já partiu de um patamar de 61,7% de funções docentes 
exercidas por professores com titulação de nível médio em 2000. Contudo teve crescimento 
lento até 2003, quando este percentual foi de 63,1%, e passou a apresentar tendência decres-
cente a partir de 2003, quando cai para 60,7%, chegando a 53,2% em 2005.

Felizmente, parte importante desta redução da formação em nível médio deu-se pela 
elevação da formação em nível superior, que de 21,0% em 2000 passou para 37,6% em 
2005. Em suma, o somatório dos percentuais de funções docentes exercidas por profes-
sores com habilitação adequada, seja nível médio magistério, seja nível superior, elevou-
se de 82,7% em 2000, para 90,8% em 2005. Se de um lado, houve progresso, do outro 
parece pouco provável, nas atuais condições, que venha a se cumprir, até 2010, a meta 
de formação em nível superior de 70% dos professores de educação infantil.
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A tabela abaixo permite uma visão sintética dos dados apresentados.

Educação Infantil 
Percentual de Professores conforme Nível de Formação 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Diretores – Nível Médio Magistério 95,6

Diretores – Nível Superior 66,0

Professores Nível Médio Magistério 61,7 62,7 63,1 60,7 58,3 53,2

Professores Nível Superior 21,0 22,3 24,7 28,3 32,8 37,6

Professores – Médio + Superior 82,7 85,0 87,8 89,0 91,1 90,8

Fonte: MEC/INEP.

2.3 – Gestão escolar e educacional

2.3.1) Processos e mecanismos de gestão escolar

O PNE estabelece para a educação infantil apenas duas metas relacionadas a pro-
cessos e mecanismos de gestão escolar. A Meta 9 que propõe “Assegurar que, em três 
anos, todas as instituições de educação infantil tenham formulado, com a partici-
pação dos profissionais de educação neles envolvidos, seus projetos pedagógicos” 
e a Meta 16 que trata da implantação de “conselhos escolares e outras formas de 
participação da comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das ins-
tituições de educação infantil e no enriquecimento das oportunidades educativas e 
dos recursos pedagógicos”.

Relativamente a estas metas, os únicos dados disponíveis, constam do Censo Escolar 
de 2004, e informam o percentual de escolas de educação infantil com Conselho Esco-
lar, que era de 23,9%, e com Associação de Pais e Mestres, de 18,3%. Outras formas, 
como associações específicas de professores ou de pais, foram registradas em apenas 
1,2% e 2,4% dos estabelecimentos. Quanto à elaboração de projeto pedagógico, ainda 
não há disponibilidade de informação consolidada para o país.

2.3.2) Ações a serem desenvolvidas pelos sistemas de ensino em regime de colaboração

As Metas 10, 12, 14, 15, e 17, propõem ações a serem desenvolvidas pelos sistemas 
de ensino por meio da cooperação técnica e financeira entre os entes federados ou entre 
diferentes setores de gestão das políticas sociais.

A Meta 10 prevê a instalação em todos os municípios de “um sistema de acompa-
nhamento, controle e supervisão da educação infantil, nos estabelecimentos públi-
cos e privados, visando ao apoio técnico-pedagógico para a melhoria da qualidade 
e à garantia do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes 
nacionais e estaduais”.

A inexistência de uma instância central, imbuída de coletar, validar e consolidar as 
informações dispersas em 5.560 sistemas municipais e 27 sistemas estaduais, e que são 
necessárias à avaliação mais detalhada das Metas do PNE, inviabiliza a avaliação desta e 
de muitas outras metas.
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A única indicação aproximativa de cumprimento desta meta que se encontra dispo-
nível é a informação sobre a existência e funcionamento de Conselhos Municipais de 
Educação, que teoricamente, integrariam um “sistema de acompanhamento”. Quanto 
a este dado, o levantamento realizado pelo órgão competente do MEC informa que em 
2004, apenas 31,% dos municípios brasileiros haviam instituído Conselhos Municipais 
de Educação por ato legal e que o percentual destes que se encontravam em funciona-
mento era ainda menor, de 24,6%.

A Meta 12 trata do atendimento à necessidade de alimentação escolar, propondo que 
esta seja garantida a todas as crianças da educação infantil de estabelecimentos públicos e 
conveniados. Em relação à rede pública, 100% das crianças matriculadas já são considera-
das para efeito de repasse dos recursos do PNAE pelo FNDE. Registre-se que houve signi-
ficativo avanço a partir de 2003, quando foi universalizado o repasse. Nos anos anteriores 
este percentual ficou próximo a 85%. O PNAE para a educação infantil inclui as creches e 
pré-escolas comunitárias e filantrópicas conveniadas com estados e municípios. 

A Meta 14 propõe a inclusão, no prazo de três anos, das “creches ou entidades equi-
valentes no sistema nacional de estatísticas educacionais”. Esta meta foi atendida e é vi-
sível sua evolução no número de estabelecimentos de creche contabilizados pelo Censo 
Escolar. Já em 2001 houve um significativo acréscimo de quase cinco mil novos esta-
belecimentos registrados. Em 2005, este número chegou a 32,3 mil estabelecimentos. 
A matrícula de Creche registrada cresceu 19,1% de 2000 para 2001. Já no período de 
quatro anos, entre 2001 e 2005, o crescimento acumulado da matrícula foi de 29,3%. 

A Meta 15 propõe a extinção das classes de alfabetização, então contabilizadas na 
educação infantil, e a imediata incorporação das crianças de 7 anos ou mais no ensino 
fundamental. Os dados relativos à matrícula de alfabetização mostram que esta vinha 
decrescendo lentamente de 674 mil em 2000 para 598,6 mil alunos em 2003. A partir de 
2004 a matrícula de alfabetização passou a ser contabilizada como de educação pré-escolar, 
impossibilitando-se assim o acompanhamento desta meta. Se considerarmos, contudo, o 
percentual de alunos de sete anos e mais que ainda estão matriculados em educação infan-
til, cuja matrícula no ensino fundamental era o objetivo precípuo da meta, vemos que o 
mesmo decresceu lentamente, de 10,1% em 2000 para 6,6% em 2005.

A Meta 17 visa o estabelecimento, nos municípios, de “programas de orientação e 
apoio aos pais com filhos entre zero e três anos, oferecendo, inclusive, assistência finan-
ceira, jurídica e de suplementação alimentar nos casos de pobreza, violência doméstica 
e desagregação familiar extrema”, a serem viabilizados com a colaboração dos “setores 
responsáveis pela educação, saúde e assistência social e de organizações não-governa-
mentais”. Não há, quanto a esta meta, informações consolidadas disponíveis para o país. 

2.4 – Diretrizes para o poder público e órgãos gestores dos sistemas de ensino

As metas de número 8, 11, 19, 20 , 21, 23 e 25, se constituem antes em diretrizes 
de gestão pública e política educacional a serem observadas pelas instâncias federadas e 
órgãos do poder público, com vistas ao cumprimento das metas finalísticas propostas.

A Meta 8 visa “Assegurar que, em dois anos, todos os Municípios tenham de-
finido sua política para a educação infantil, com base nas diretrizes nacionais, 
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nas normas complementares estaduais e nas sugestões dos referenciais curriculares 
nacionais” e a Meta 11, na seqüência da anterior, propõe que se estabeleçam “mecanis-
mos de colaboração entre os setores da educação, saúde e assistência na manuten-
ção, expansão, administração, controle e avaliação das instituições de atendimento 
das crianças de zero a três anos de idade.”

Também no sentido de estabelecer diretrizes para as políticas municipais de educação, 
a Meta 21 propõe-se a “Assegurar que, em todos os Municípios, além de outros re-
cursos municipais os 10% dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino 
não vinculados ao Fundef sejam aplicados, prioritariamente, na educação infantil”.

Até aqui a fragilidade do regime de colaboração não garantiu mecanismos para que 
estas diretrizes fossem efetivamente observadas. Além disso é impossível uma avaliação 
das mesmas em nível nacional.

Neste sentido também tem sido pouco efetivos os meios para cumprimento da 
Meta 25 que afirma a necessidade da ação supletiva “da União e do Estado junto aos 
Municípios que apresentem maiores necessidades técnicas e financeiras, nos ter-
mos dos arts. 30, VI e 211, § 1º, da Constituição Federal”

Há que se mencionar ainda as Metas 19, 20 e 23. A Meta 19 propõe que os pa-
râmetros de qualidade dos serviços de educação infantil eventualmente estabelecidos, 
sejam usados “como referência para a supervisão, o controle e a avaliação, e como 
instrumento para a adoção das medidas de melhoria da qualidade”.

As Metas 20 e 21 propõem, respectivamente, a promoção de “debates com a so-
ciedade 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” e a realização de “estudos sobre custo da educação infantil com base nos pa-
râmetros de qualidade, com vistas a melhorar a eficiência e garantir a generalização 
da qualidade do atendimento”.

A respeito destas propostas, o pouco que se pode registrar é a mencionada publica-
ção, já em 2006, pela SEB/MEC dos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Edu-
cação Infantil.

3. Ensino fundamental

O Ensino Fundamental é etapa da educação básica definida como obrigatória pela 
Constituição Federal, inicialmente destinado à população de sete a quatorze anos de idade, 
com duração mínima de oito anos e carga horária anual mínima de oitocentas horas de 
efetivo trabalho escolar, distribuídas, normalmente em 200 dias letivos de quatro horas.

Na definição da idade mínima de início da escolarização obrigatória, de sua duração 
em anos e de sua carga horária anual, já se pode identificar os primeiros elementos de 
quantificação da oferta educacional e da importância que uma sociedade dá ao impera-
tivo de oferecer educação para todos os cidadãos. 
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 Numa perspectiva comparada, podemos ver que mesmo entre os países da América 
Latina e Caribe figurávamos, até 2005, entre os países com menor duração do ensino 
obrigatório, igualando a Bolívia e Chile20, e superando apenas Haiti, Honduras e Jamaica. 

Da mesma forma, no tocante à idade de início da escolarização obrigatória21, figu-
rávamos entre os países de ingresso mais tardio, aos sete anos de idade, acompanhados 
apenas de El Salvador e Guatemala.

Duração, Idade de Início e de Conclusão do Ensino Obrigatório nos  
Sistemas de Educação dos Países da América Latina e Caribe

País Duração Inicio Conclusão

Haiti, Honduras, Jamaica 6 6 11

Bolívia, Chile 8 6 13

Brasil 8 7 14

Cuba 9 6 14

República Dominicana 9 5 13

El Salvador, Guatemala 9 7 15

Argentina, Belize, Colômbia, Equador 10 5 14

Costa Rica, Guiana, México 10 6 15

Aruba, Barbados 11 6 16

Bahamas, Bermuda, Ilhas Virgens, Caiman, Dominicana, Granada 12 5 16

Anguilla 13 5 17

Fonte: UNESCO.

Além disso, em que pese a obrigatoriedade de oferta pelo poder público e a obrigato-
riedade dos pais ou responsáveis matricularem e zelarem pela freqüência de seus filhos ou 
dependentes, ainda havia, quando da promulgação da Lei 10.172/01, que estabelece o PNE, 
um percentual de 5,5% da população de sete a quatorze anos que não freqüentava a escola. 

Este nível de escolaridade, que representa a mínima formação necessária a uma ade-
quada inserção econômica e ao exercício ativo da cidadania, padece ainda de graves pro-
blemas relativos à freqüência e permanência dos estudantes na escola, à sua progressão 
através das séries e, principalmente, em relação aos níveis de aprendizagem conquistados 
pelos alunos ao final da 4a e 8a séries, que ficam muito aquém do esperado para estas 
duas etapas do ensino fundamental.

3.1 – Acesso ao ensino fundamental 

As Metas do PNE voltadas para o acesso ao Ensino Fundamental, de número 01, 02, 
19, 20, 21 e 23, estão relacionadas à quantidade de vagas ofertadas, à duração das jor-
nadas e dos cursos oferecidos e à proporção de alunos que freqüentam cursos noturnos.

20 Há que se ressaltar porém, que desde 1997 o Chile tem uma jornada de 8 horas na educação obrigatória o que o coloca em situação 
muito superior no aspecto aqui considerado.
21 Ressalte-se que a ampliação do ensino fundamental para nove anos com inclusão dos alunos de seis anos neste nível somente foi disposta em 
lei de 2006, e que dá prazo até 2010 para que estados e municípios cumpram integralmente este dispositivo.
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Existem ainda metas que propõem medidas socio-educacionais, vinculadas ao supri-
mento de carências sentidas por determinados grupos da população estudantil e de suas 
famílias, a exemplo do provimento de transporte (Meta 17) e merenda escolar (Meta 
18) ou de programas de Renda Mínima associados à Ações Sócio Educativas (Meta 10) 
e que repercutem nos resultados de acesso, permanência e sucesso na escola. Estas, serão, 
contudo, tratadas no conjunto das metas de políticas educacionais.

A Meta 1 do Ensino Fundamental propõe a universalização do atendimento “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”. 

Esta meta foi cumprida parcialmente. Apenas 97,3% desta população freqüentava a 
escola em 2005. Em 2000, ano imediatamente anterior à vigência do PNE, este percen-
tual era de 94,5%. O atendimento cresceu portanto em apenas 2,8 pontos percentuais, 
ou metade do proposto na meta de universalização, que representava, quando de seu 
estabelecimento, a inclusão dos 5,5% de crianças de jovens de sete a quatorze anos que 
ainda não freqüentavam a escola. 

Estes 5,5 pontos percentuais correspondiam na época a 1,5 milhões de crianças e 
jovens de sete a quatorze anos ainda fora da escola. No entanto, em 2005 ainda restavam 
2,7% ou aproximadamente 704,7 mil crianças desta faixa na mesma condição.

Entende-se pois que o país deixou de realizar uma meta que além de fundamentada 
na Constituição – a obrigatoriedade do ensino fundamental – era, e é, plenamente fac-
tível, se consideramos o cenário de grande estabilidade desta população. 

A dificuldade em cumprir esta meta, contudo, não está mais condicionada à existên-
cia de vagas e raramente é causada pelo ingresso tardio na escola. Trata-se, principalmen-
te, de crianças e famílias em situação de alta vulnerabilidade social e econômica, para 
quem mesmo a percepção regular do atual benefício social vinculado com freqüência à 
escola, quando possível, não é suficiente para garantir este comportamento.

Conforme a própria meta sugere, para este grupo que certamente figura entre os 
de maior vulnerabilidade social, trata-se de estabelecer, com a colaboração de estados 
e municípios, programas específicos de assistência social e de geração/complementação 
de renda vinculados à freqüência escolar, que garantam a matrícula e a permanência de 
todas as crianças de sete a quatorze anos na escola. Para esta pequena parcela da popu-
lação, mesmo programas como o bolsa-escola e o bolsa família não tem sido capazes de 
contrarrestar as pressões e tendências à descontinuidade nos estudos.

Ainda na perspectiva do acesso, mas com foco no objetivo de ampliar o tempo 
escolar dos alunos, foram propostas as Metas 2, de ampliação da duração do ensino 
fundamental para nove anos, e as Metas 19, 20 e 21 , que tratam, respectivamente, 
de garantir o cumprimento da jornada diária mínima de quatro horas, de suprimir a 
existência nas escolas de mais de dois turnos diurnos e de ampliar progressivamente a 
jornada escolar visando à escola de tempo integral, de pelo menos, sete horas diárias.
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A Meta 2 do Ensino Fundamental propõe “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 sete a quatorze anos” 

Conforme já foi mencionado, a Lei 11.274, de fevereiro de 2006, regulamenta esta 
proposta. Registre-se porém que a Lei dá prazo até 2010 para que os sistemas de ensino 
a cumpram na sua totalidade.

De outro lado, mesmo sendo facultada pela LDB de 1996 e constando da Lei do 
PNE, de 2001, observa-se que foi quase insignificante o cumprimento desta meta nos 
primeiros cinco anos do Plano. Conforme o INEP, o percentual de estabelecimentos 
que adotaram o ensino fundamental de 9 anos em relação ao total de estabelecimentos 
escolares do país cresceu de 5,3% em 2001 para 19,5% em 2005. A matrícula destes es-
tabelecimentos que em 2001 representava 8,9% passou a representar em 2005, 24,9%.

Estes dois indicadores são, contudo, aproximações indiretas.
Se analisamos, no entanto, o crescimento absoluto da matrícula de seis anos no en-

sino fundamental ou seu crescimento relativo em relação ao total da população ou da 
matrícula de seis anos, vemos que ainda são pequenos os impactos desta Meta. 

Como podemos observar na Tabela abaixo, a matrícula aos seis anos de idade no 
ensino fundamental cresce timidamente, havendo passado de 493,1 mil alunos em 2000 
para 765,8 em 2005. 

Destaque-se ainda, que nem toda esta matrícula é feita no ensino fundamental de 
nove anos, como já propõe a Lei 11.274/2006. A matrícula no ensino fundamental 
de nove anos somente passou a ser contabilizada a partir de 2004, e em 2005 era de 
447.260 alunos, o que corresponde a apenas 14,1% da população de seis anos, estimada 
naquele ano em 3.171.636 crianças.

Evolução da Matrícula de seis anos no Ensino Fundamental

Ano
Matrícula do Ensino Fundamental

Séries iniciais Até 6 no EF Total Até 6 anos no EF 9anos

2000 20.211.506 493.132 -

2001 19.727.684 522.063 -

2002 19.380.387 531.934 -

2003 18.919.122 524.567 -

2004 18.774.128 722.598 349.152

2005 18.465.505 765.809 447.260

Fonte: MEC/INEP.

É oportuno considerar, contudo, que este cenário pode mudar de maneira acelerada 
a partir de 2007. À Lei 11.274/2006 é possível que venha se combinar a aprovação da 
PEC do Fundeb e da Lei que o regulamentará. Neste caso, a possibilidade de que a fu-
tura lei de regulamentação do Fundeb estabeleça para o ensino fundamental um valor 
aluno-ano que seja superior ao valor aluno da pré-escola, pode induzir uma ação mais 
pronta dos sistemas de ensino quanto ao cumprimento da Lei 11.274/06.
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A Meta 19 do Ensino Fundamental propõe “Assegurar, dentro de três anos, que 
a carga horária semanal dos cursos diurnos compreenda, pelo menos, 20 horas 
semanais de efetivo trabalho escolar.”

A meta não foi cumprida no prazo inicialmente proposto, de três anos. De 2000 a 
2003 seu incremento foi de apenas 3,9% pontos percentuais, passando de 86,7% para 
90,6% o percentual de alunos do ensino fundamental que permanecem pelo menos 
20 horas semanais na escola. Há, no entanto, importantes indícios de recuperação no 
cumprimento desta meta em 2005, quando a mesma cresceu 6,9 pontos em relação ao 
ano anterior, chegando a 97,7%. 

Deve-se ressaltar porém, que a simples persistência da situação de alunos com jornada me-
nor que quatro horas é inaceitável. Além de representar aberto descumprimento à Lei, que 
estabelece jornada mínima de quatro horas diárias, a gravidade de tal situação aumenta no 
momento em que se considera com o devido cuidado o fato de que a jornada escolar brasileira, 
de 4 horas diárias e 20 semanais, figura entre as menores jornadas escolares do mundo.

A Meta 20 do Ensino Fundamental propõe “Eliminar a existência, nas escolas, de mais de 
dois turnos diurnos e um turno noturno, sem prejuízo do atendimento da demanda.”

Os dados do INEP sinalizam um preocupante acréscimo do percentual de escolas do 
ensino fundamental que possuem mais de dois turnos diurnos. De 2000 a 2003 este se 
manteve em torno de 1,5%, havendo saltado para 2,4% em 2004 e para 8,9% em 2005.

A Meta 21 propõe “Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expan-
dir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas 
diárias, com previsão de professores e funcionários em número suficiente.”

Esta meta não mostrou qualquer evolução significativa no período avaliado. O per-
centual de alunos do Ensino Fundamental que permaneciam pelo menos 7 horas diárias 
na escolas foi de 0,5% entre 2000 e 2002 e de 0,6% no período de 2003 a 2005.

Num outro aspecto relevante do acesso, porém, que é a proporção de alunos que freqüen-
tam cursos noturnos, verificamos uma tendência positiva de evolução. A Meta 23 propõe “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.” 

A proposta de gradual eliminação da oferta de cursos noturnos de ensino fundamen-
tal regular vem se concretizando. De 2000 a 2005 foi reduzido, de 10,8% para 5,2%, o 
percentual de alunos do ensino fundamental que freqüentam cursos noturnos.

Em termos absolutos isto representou uma redução de 2,14 milhões de alunos ou seja de 
3.853.880 alunos de ensino fundamental noturno em 2000 para 1.709.471 alunos em 2005.

3.2 – Permanência, progressão e sucesso no Ensino Fundamental

Os objetivos vinculados ao eixo da permanência, progressão e sucesso dos alunos de 
ensino fundamental constam das Metas 3 e 23 do PNE para este nível. 

Para avaliação das metas do ensino fundamental relativas a estes aspectos, foram consi-
derados os indicadores de permanência e progressão expressos nas taxas de rendimento, 
fluxo e distorção idade-série e os indicadores de sucesso na aprendizagem, expressos nos 
resultados de desempenho acadêmico medidos pelos diversos exames nacionais e interna-
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cionais de aprendizagem em que participaram alunos brasileiros, com ênfase para a evolu-
ção dos resultados do Sistema Brasileiro de Avaliação da Educação Básica – Saeb.

3.2.1) Permanência e progressão. 

A Meta 3 do Ensino Fundamental trata da regularização do fluxo escolar “reduzin-
do 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, garan-
tindo efetiva aprendizagem.” 

Em relação às taxas de evasão e repetência do ensino fundamental todavia, o quadro 
é, lamentavelmente, de retrocesso. 

Como podemos observar na tabela abaixo, para o ano 2000 estas taxas eram res-
pectivamente de 21,7% e 4,9%, perfazendo sua agregação um déficit de progressão de 
26,7%. Uma redução em 50% das mesmas, tal como propõe a Meta do PNE, deveria 
representar, que cada taxa caisse pela metade, ou que, no mínimo, o somatório das duas 
taxas, baixasse a 13,4%. O que se verificou, porém, foi uma tímida redução de 0,6 pon-
tos percentuais na taxa de repetência, que foi de 21,1% em 2004 e, mais grave ainda, 
o recrudescimento da taxa de evasão, que saiu de 4,9% em 2000 para 6,9% em 2004.

Taxas de evasão, repetência e promoção

Ano Taxa de Promoção Taxa de Repetência Taxa de Evasão

2.000 73,4 21,7 4,9

2.001 74,6 20,0 5,4

2.002 74,1 19,6 6,3

2.003 74,0 19,2 6,8

2.004 72,0 21,1 6,9

Fonte: MEC/INEP.

Portanto, enquanto a Meta 3 do PNE propunha a redução destas taxas pela metade, 
o valor agregado das duas taxas, de 26,7% em 2000, elevou-se para 28% em 2005.

Seguindo a mesma tendência, o agregado das taxas de reprovação e abandono, que 
estão na gênese da repetência, apresentou uma tímida redução de 1,5 pontos percentuais.

Taxas de abandono, reprovação e aprovação

Ano Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação Taxa de Abandono

2.000 77,3 10,7 12,0

2.001 79,4 11,0 9,6

2.003 79,6 12,1 8,3

2.004 78,7 13,0 8,3

Fonte: MEC/INEP.
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Uma visão da situação brasileira em relação a outros países mostra o quanto é necessá-
rio melhorarmos neste aspecto. Os dados da OECD para 2002/2003 indicam que a taxa 
mundial de repetência na “educação primária” é de 3,0%. Mesmo as médias dos países em 
desenvolvimento ou dos latino-americanos, respectivamente de 6,2% e 5,6% são imensa-
mente melhores que a média brasileira, calculada, nesta comparação, em 20,6%.

Esta situação continuará repercutindo nos próximos anos como um pesado ônus nos 
indicadores de eficácia e eficiência do sistemas escolares, tais como distorção idade-série 
e idade de conclusão, tempo médio esperado para conclusão do Ensino Fundamental, 
anos médios de escolaridade dos alunos, entre outros, que expressam os níveis de sucesso 
do sistema escolar brasileiro em garantir escolaridade básica de duração mínima de nove 
anos para sua população de crianças e jovens.

Este fenômeno já se faz perceptível, conforme tabela abaixo, na evolução destes in-
dicadores entre 2000 e 2004, quando cresceram muito timidamente ou mesmo recru-
desceram.

Evolução dos Indicadores de Produtividade do Sistema Escolar 2000-2005

Ano Tempo esperado 
de permanência

Tempo necessário 
p/ conclusão

Média de Séries 
concluídas

Taxa de conclusão 
Esperada

2000 8,5 10,2 6,6 59,3

2001 8,5 10,0 6,6 62,3

2002 8,3 9,9 6,5 57,1

2003 8,1 9,9 6,4 54,0

2004 8,3 10,1 6,3 53,5

Fonte: INEP/edudatabrasil.

Em média os alunos do ensino fundamental permanecem 8,3 anos cursando esta 
etapa da educação básica, mas neste período concluem apenas 6,3 séries. Pouco mais da 
metade dos alunos, 53,5%, conseguem permanecer até a conclusão, sendo que para isto 
necessitam de um tempo médio de 10,1 anos de permanência no curso. 

Conforme demonstra a tabela, os indicadores de tempo esperado de permanência e 
de tempo médio necessário para a conclusão deste nível apresentaram pequena variação 
positiva entre 2000 e 2003 e tendência de recrudescimento a partir de 2004. A média 
de séries concluídas e a taxa de conclusão esperada vêm sendo reduzidas.

Um importante aspecto vinculado às dificuldades de permanência e progressão dos 
alunos no seu processo de escolarização é a distorção idade-série, que resulta da retenção, 
por abandono, reprovação, evasão e repetência, de imenso contingente de alunos em 
séries anteriores àquelas que correspondem à sua idade. 

Uma das expressões mais evidentes e importantes deste fenômeno é o número de 
alunos maiores de quatorze anos ainda matriculados no ensino fundamental. 

A tabela abaixo, de evolução da matrícula nas séries iniciais e finais do ensino funda-
mental no período estudado, ilustra este fenômeno e sua considerável dimensão. Cabe 
aqui ressaltar que o período registra alguma evolução positiva.



Comissão de Educação e Cultura • 35

Evolução da Matrícula do Ensino Fundamental nas séries  
Iniciais e séries finais, por idade — 1998,2000,2005

Matrícula por idade 2000 2005 Dif. 2000-2005

1ª a 4ª série – < 7 493.132 765.809 272.677

1ª a 4ª série – 7 a 10 12.682.237 9.282.559 -3.399.678

1ª a 4ª série – 11 a 14 5.286.087 7.699.560 2.413.473

1ª a 4ª série – 06 a 14 18.461.456 17.747.928 -713.528

1ª a 4ª série – 15 a 17 973.700 380.898 -592.802

1ª a 4ª série – > 17 776.350 336.679 -439.671

1ª a 4ª série – Total 20.211.506 18.465.505 -1.746.001

5ª a 8ª série – até 14 8.872.491 10.081.137 1.208.646

5ª a 8ª série – 15 a 17 4.375.001 3.716.434 -658.567

5ª a 8ª série – 18 e+ 2.258.950 1.271.485 -987.465

5ª a 8ª série – Total 15.506.442 15.069.056 -437.386

Ensino Fundamental – < 7 493.132 765.809 272.677

Ensino Fundamental – 7 a 10 12.682.237 9.282.559 -3.399.678

Ensino Fundamental – 11 a 14 14.158.578 17.780.697 3.622.119

Ensino Fundam. – 6 a 14 anos 27.333.947 27.829.065 495.118

Ensino Fundamental – >14 a 17 5.348.701 4.097.332 -1.251.369

Ensino Fundamental – >17 3.035.300 1.608.164 -1.427.136

Ensino Fundamental – Total 35.717.948 33.534.561 -2.183.387

Fonte: MEC/INEP.

É importante registrar que no período houve redução global de 2,18 milhões de 
alunos, sem que isto implicasse redução do atendimento de seis a quatorze anos neste 
nível de ensino. Esta matrícula, que era de 27,3 milhões em 2000, passou a 27,8 milhões 
em 2004.

Houve um importante deslocamento dentro deste nível, da matrícula das séries ini-
ciais para as séries finais. Enquanto houve redução global de 2,18 milhões, a redução da 
matrícula das séries iniciais foi da ordem de 1,74 milhões de alunos e a das séries finais 
foi de apenas 437,8 mil. Ao mesmo tempo houve crescimento de 272,7 mil matriculas 
de seis anos. Já a matrícula de alunos com idade superior a quatorze anos caiu em quase 
2,7 milhões, sendo este o aspecto mais relevante desta evolução.

Observe-se que em 2000 havia aproximadamente 8,34 milhões de alunos maiores 
de quatorze anos matriculados no ensino fundamental. Este número correspondia a um 
acréscimo de 30,7% sobre a matrícula de seis a quatorze anos, que era de 27,3 milhões. 
Embora registre-se no período estudado uma importante redução da matrícula de maio-
res de quatorze anos, em 2005 a mesma ainda será de 5,7 milhões, correspondendo a 
20,5% da matrícula da faixa etária adequada.

Há portanto uma larga margem de progresso a ser feito até que se regularize o fluxo 
e se reduza a níveis aceitáveis a distorção idade-série.
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Esta conquista é fundamental para que sejam viabilizadas com maior rapidez e am-
plitude as medidas de ampliação da jornada escolar, principalmente nas séries iniciais 
do ensino fundamental.

3.2.2) Sucesso na aprendizagem

Finalmente, a Meta 26 propõe “Assegurar a elevação progressiva do nível de de-
sempenho 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.”

As taxas brasileiras de abandono, reprovação e repetência dos alunos, já por si in-
dicadores de graves distorções da oferta de educação, tornam-se ainda mais perversas 
quando se constata que tais níveis de retenção não são, como se imaginaria por sua 
magnitude, expressão de altos níveis de exigência relativamente à aprendizagem.

Ao contrário, os resultados dos exames nacionais (Saeb e Enem) e internacionais  
(LLECE, PISA) têm reiteradamente apontado que nosso sistema educacional é gra-
vemente deficitário em termos de seu objetivo mais relevante, que é o de possibilitar 
aos seus alunos a construção das aprendizagens esperadas para cada série ou nível de 
ensino.

Ressalte-se ainda que em nenhum outro aspecto se faz sentir, tanto quanto neste, 
os efeitos das disparidades (regionais, de situação de domicílio, de raça e de renda) e a 
necessidade de sua superação por meio de políticas focadas na equidade.

3.2.2.1) Resultados da comparação latino americana – LLECE

Em 1997 foi realizado pelo Laboratório Latino Americano de Evaluacion de la 
Calidad Educativa – LLECE, um estudo que abrangeu treze países latino america-
nos22. Tratava-se de medir a proficiência em língua materna e matemática de alunos 
dos diversos países, com nível de escolaridade correspondente à 4ª série do Ensino 
Fundamental.

Além do recorte por país, fundamental para efeitos comparativos, a avaliação do 
LLECE também analisou os resultados segundo a situação de domicílio em rural, ur-
bano e megacidades, e segundo o provimento público ou particular da oferta, critérios 
estes fortemente relacionados à situação sócio-econômica dos alunos. 

Os resultados obtidos, apresentados nos quadros abaixo, confirmam, exceção feita 
aos alunos de Cuba, o baixo nível de desempenho dos alunos latino-americanos, assim 
como as fortes disparidades do sistema, com desvantagem para os setor rural e para as 
escolas públicas.

22 O Estudo foi denominado Primer estudio internacional comparativo sobre lenguaje, matematica y factores Asociados, para 
alumnos del tercer y cuarto grado de la Educación Básica e participaram Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, 
México, Paraguai, Peru, Republica Dominicana e Venezuela.
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Desempenho dos Alunos em Linguagem — Resultados por País e Setor

Linguagem AR BO BR CH CO CU HO ME PA PE RD VE TODOS

Média do País 277 244 269 272 253 342 230 250 250 241 233 242 261

Rural=0 256 227 249 256 247 333 218 233 238 216 219 231 258

Urbano público 15 13 16 16 -5 10 24 14 10 25 11 5 18

Urbano privado 40 26 42 39 21 n/a 29 46 30 44 -1 29 28

Megacidade 
público 25 19 19 -7 12 15 29 20 n/a 28 19 15 30

Megacidade 
privado 55 38 53 30 31 n/a 45 62 n/a 64 34 32 27

Fonte: MEC/INEP.

Desempenho dos Alunos em Matemática — Resultados por País e Setor

Matemática AR BO BR CH CO CU HO ME PA PE RD VE TODOS

Média do País 265 251 263 254 250 357 230 255 246 232 234 233 257

Rural=0 246 240 249 240 259 350 221 242 238 215 229 223 263

Urbano público 13 9 10 14 -17 7 24 9 5 13 4 6 8

Urbano privado 27 19 34 32 -1 n/a 25 34 20 39 -15 28 9

Megacidade público 31 5 9 -1 -11 12 17 15 n/a 15 0 9 22

Megacidade privado 52 25 46 25 2 n/a 17 41 n/a 55 16 33 9

Fonte: MEC/INEP.

Na comparação entre países, pode-se observar que Cuba estabelece larga dianteira 
sobre os demais países da região, com médias de 342 escores em linguagem e 357 em 
matemática. Este país apresenta médias de 333 e 350 escores em linguagem e matemá-
tica para o setor rural, que crescem, respectivamente, em dez e sete escores para urbano 
e quinze e doze escores para megacidades. Cuba, que só tem rede pública, apresenta ele-
vado desempenho e diferenças muito pequenas entre os setores de domicílio dos alunos 
(rural, urbano e de megacidades).

Num segundo grupo de países se encontram Argentina, Brasil e Chile com médias 
nacionais pouco acima da média geral, tanto na prova de língua quanto de matemática. 
Nestes, os resultados médios são cerca de 25% inferiores às médias cubanas. Além disso, 
crescem significativamente as disparidades entre os setores público e privado e entre 
rural, urbano e megacidades. No Brasil há, em linguagem, uma vantagem de dezesseis 
e dezenove pontos das médias dos setores públicos urbano e megacidades em relação à 
média rural. No setor privado esta diferença cresce para 42 pontos no segmento urbano 
e 53 pontos no segmento de megacidades.

3.2.2.2) Resultados da comparação mundial – PISA 2000 e 2003

Desde 2000 são realizadas pela Organização para a Cooperação Econômica e o De-
senvolvimento – OCDE, as provas do Programa Internacional de Avaliação de Estudan-
tes – Pisa. O Pisa consiste numa avaliação internacional dos resultados de aprendizagem 
em Leitura, Matemática e Ciências de alunos de quinze anos e três meses a dezesseis 
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anos e três meses de idade, portanto, ao final de uma etapa de escolaridade básica que 
varia entre sete e dez anos.

Aos resultados acadêmicos são acrescentadas as análises dos diversos fatores que, em 
cada país, podem estar associados a estes resultados, tais como situação socioeconômica 
e cultural dos alunos e características de organização dos sistemas de ensino e das escolas 
em cada país.

Além dos países membros da OCDE, participam, como associados, outros países de 
diversas partes do mundo. O Brasil está associado ao Pisa desde a primeira avaliação. 

Os quadros abaixo apresentam os resultados médios brutos de Leitura, Matemática 
e Ciências para os países participantes do Pisa em 2000 e 2003.

Como podemos ver nos resultados de Leitura de 2000, num conjunto de 41 países, 
o Brasil (396) ficou a 150 pontos de diferença do primeiro colocado, a Finlândia (546), 
abaixo de nossos vizinhos latino-americanos, México (422), Argentina (418) e Chile 
(410), e com resultados superiores apenas à Macedônia (373), Indonésia (371), Albânia 
(349) e Peru (327)23. Registre-se que em Matemática e Ciências, o Brasil ficou em pe-
núltimo lugar, acima apenas do Peru.

PISA 2000 — Resultado em Leitura, Matemática e Ciências — Média geral dos países 

Posição Leitura Matemática Ciência

1 a 10

Finlândia (546) Canadá (534) Nova 
Zelândia (529) Austrália (528) 
Irlanda (527) Hong Kong- China (525) 
Coréia do Sul (525) Reino Unido 
(523) Japão (522) Suécia (516)

Hong Kong-China (560) Japão (557) 
Coréia do Sul (547) Nova Zelân-
dia (537) Finlândia (536) Canadá 
(533) Austrália (533) Reino Unido 
(529) Suíça (529) Bélgica (520)

Coréia do Sul (552) Japão (550) 
Hong Kong-China (541) Finlândia 
(538) Reino Unido (532) Canadá 
(529) Nova Zelândia (528) Austrália 
(528) Áustria (519) Irlanda (513)

11 a 20

Áustria (507) Bélgica (507) Islândia 
(507) Noruega (505) França (505) 
Estados Unidos (504) Dinamar-
ca (497) Suíça (494) Espanha 
(493) República Checa (492)

França (517) Áustria (515) Islândia 
(514) Dinamarca(514) Liechtens-
tein (514) Suécia (510) Irlanda 
(503) Noruega (499) República 
Checa (498) Estados Unidos (493)

Suécia (512) República Checa 
(511) Noruega(500) França (500) 
Estados Unidos (499) Bélgica 
(496) Islândia (496) Suíça (496) 
Hungria (496) Espanha (491)

21 a 30

Itália (487) Alemanha (484) 
Liechtenstein (483) Hungria 
(480) Polônia (479) Grécia (474) 
Portugal (470) Federação Russa 
(462) Letônia (458) Israel (452)

Alemanha (490) Hungria (488) 
Federação Russa (478) Espa-
nha (476) Polônia (470) Letônia 
(463) Itália (457) Portugal (454) 
Grécia (447) Luxemburgo( 446) 

Alemanha (487) Polônia (483) 
Dinamarca (481) Itália (478) 
Liechtenstein (476) Grécia (461) 
Federação Russa (460) Letônia (460) 
Portugal (459) Bulgária (448)

31 a 40

Luxemburgo (441) Tailândia 
(431) Bulgária (430) México (422) 
Argentina (418) Chile (410) Brasil 
(396) Macedonia (373) Indonésia 
(371) Albânia (349) Peru (327)

Israel (433) Tailândia (432) 
Bulgária (430) Argentina (388) 
México (387) Chile (384) Macedo-
nia (381) Albânia (381) Indonésia 
(367) Brasil (334) Peru (292)

Luxemburgo (443) Tailândia (436) 
Israel (434) México (422) Chile 
(415) Macedonia (401) Argenti-
na (396) Indonésia (393) Albânia 
(376) Brasil (375) Peru (333)

Fonte: OECD.

Em 2003, a despeito de leve melhora do desempenho dos alunos brasileiros nas três 
áreas de conhecimento, novamente o Brasil ficou a 140 pontos do primeiro colocado 
em Leitura, a Finlândia (543). Foi o penúltimo colocado em Ciências (390) e teve a 

23 Ressalte-se que o Peru possui largo contingente de população indígena para quem o espanhol não se constitui em primeira língua ou 
língua materna.
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última colocação (356) em Matemática, com uma diferença de 194 pontos em relação 
ao primeiro colocado desta área, Hong Kong, com 550.

PISA 2003 — Resultado em Leitura, Matemática e Ciências — Média geral dos países

Posição Leitura 2003 Matemática 2003 Ciências2003

1 a 10

Finlândia (543) Coréia do Sul 
(534) Canadá (528) Austrália (525) 
Liechtenstein (525) Nova Zelândia 
(522) Irlanda (515) Suécia (514) 
Holanda (513) Hong Kong-China (510)

Hong Kong-China (550) Finlândia 
(544) Coréia do Sul (542) Holanda 
(538) Liechtenstein (536) Japão 
(534) Canadá (532) Bélgica (529) 
Suíça (527) Macau China (527) 

Finlândia (548) Japão (548) Hong 
Kong-China (539) Coréia do Sul 
(538) Austrália (525) Liechtens-
tein (525) Macau China (525) 
Holanda (524) República Checa 
(523) Nova Zelândia (521)

11 a 20

Bélgica (507) Noruega (500) 
Suíça (499) Japão (498) Ma-
cau–China (498) Polônia (497) 
França (496) Estados Unidos (495) 
Dinamarca (492) Islândia (492)

Austrália (524) Nova Zelândia (523) 
República Checa (516) Islândia 
(515) Dinamarca (514) França 
(511) Suécia (509) Áustria (506) 
Alemanha (503) Irlanda (503)

Canada (519) Suíça (513) França 
(511) Bélgica (509) Suécia (506) Ir-
landa (505) Hungria (503) Alemanha 
(502) Polônia (498) Islândia (495)

21 a 30

Áustria (491) Alemanha (491) 
Letônia (491) República Che-
ca (489) Hungria (482) Espanha 
(481) Luxemburgo (479) Portugal 
(478) Itália (476) Grécia (472)

República Eslovaca (498) Noruega 
(495) Luxemburgo (493) Hungria 
(490) Polônia (490) Espanha (485) 
Estados Unidos (483) Letônia (483) 
Federação Russa (468) Itália (466)

República Eslovaca (495) Áustria 
(491) Estados Unidos (491) Letônia 
(489) Federação Russa (489) Espanha 
(487) Itália (486) Noruega (484) 
Luxemburgo (483) Grécia (481)

31 a 40

República Eslovaca (469) Federação 
Russa (442) Turquia (441) Uruguai 
(434) Tailândia (420) Sérvia( 
412) Brasil (403) México (400) 
Indonésia (382) Tunísia (375)

Portugal (466) Grécia (445) Sérvia 
(437) Turquia (423) Uruguai (422) 
Tailândia (417) México (385) Indo-
nésia (360) Tunísia (359) Brasil (356)

Dinamarca (475) Portugal (468) Uru-
guai (438) Sérvia (436) Turquia (434) 
Tailândia (429) México (405) Indoné-
sia (395)Brasil (390) Tunísia (385)

Fonte: OECD.

3.2.2.3) Os resultados do Saeb e da Prova Brasil

Desde 1995 o Brasil vêm realizando, através do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Educação Básica – Saeb, avaliações de Português e Matemática com alunos concluintes 
das duas etapas, a 4ª e da 8ª séries, do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

De modo a confirmar os resultados verificados nos exames internacionais, os re-
sultados médios dos alunos brasileiros no Saeb têm sido significativamente inferiores 
aos níveis esperados.

O quadro abaixo fornece uma visão panorâmica dos resultados de língua portu-
guesa para o ano de 2001, primeiro ano de vigência do PNE, e que apresentou os 
resultados mais baixos da série histórica do Saeb, que vai de 1995 a 2003.
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Quadro Sinóptico — Saeb 2001 — Língua Portuguesa 
Escala e Níveis de Desempenho Esperado e Constatado no Ensino Fundamental Brasil e Nordeste

De uma análise preliminar do quadro, pode-se perceber que a média obtida pelos 
alunos de 4ª série é 60 pontos menor que a média esperada. A média dos alunos de 8ª 
série, concluintes do ensino fundamental, situa-se abaixo do nível desejado para a 4ª .

Quando observamos os resultados desagregados da região Nordeste, constatamos 
que a aprendizagem dos alunos desta região está ainda mais comprometida. As médias 
da 4ª e da 8ª série são inferiores ao nível esperado em mais de 100 pontos. 

Saeb Médias de Desempenho em Língua Portuguesa 4a série 
Ensino Fundamental 1995 – 2003 Geral e Municipal (BR e NE)

8ª EF
Br=235,2 Ne=221,6 8ª EF

4ª EF
Br=165,1 Ne=146,9 4ª EF

125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300 300-325 325-350 375-400 350-375 375-400

Nível adequado para a série Nível conseguido na série Escala 125-150 150-175 ....

Fonte: MEC/INEP.

Fonte: MEC/INEP.
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Saeb Médias de Desempenho em Matemática 
4a série Ensino Fundamental 1995 2003 Geral e Municipal (BR e NEE)

Embora o quadro anterior apresente os piores resultados da série, que são relativos a 
2001, quando analisamos sua evolução de 1995 a 2003, vemos que em todos os anos as 
médias de português e matemática da 4ª série não chegaram sequer ao ponto 200 da esca-
la, que é limite inferior do nível desejado. Em língua portuguesa o nível desejado para esta 
série é o 4, e vai de 200 a 250. Em matemática o nível desejado é o 5, e vai de 250 a 300.

Nos gráficos que seguem podemos observar o comportamento dos resultados de 
português e matemática da 4ª série do ensino fundamental para a série histórica do Saeb 
que vai de 1995 a 2003. Com o objetivo de oferecer alguma indicação relativa à falta 
de equidade, são apresentados, além da média geral do país, a média geral da região 
nordeste e suas respectivas médias municipais. 

Contemplando ainda o recorte da equidade, apresentamos abaixo duas tabelas que 
apresentam os resultados de Português e Matemática da 4ª série desagregados por re-
gião e também por dependência administrativa. Podemos observar que de 1995 a 2001 
agravou-se a desvantagem da região Nordeste em relação ao restante do país. Da mesma 
forma, é grave a diferença entre os resultados das escolas públicas e particulares. 

Evolução dos Resultados do Saeb 1995-2001 
Médias 4ª série Português e Matemática — Brasil e Regiões

Português Matemática

1995 2001 95-01 1995 2001 95-01

Brasil 188,3 165,1 -23,2 190,6 176,3 -14,3

Norte 172,6 156,9 -15,7 174,5  163,6 -10,9

Nordeste 178,0 146,9 -31,1 179,5 158,7 -20,8

Sudeste 194,9 178,8 -16,1 198,5 189,8 -8,7

Sul 191,4 175,9 -15,5 192,3 188,1 -4,2

Centro-Oeste 193,4 164,4 -29 193,9 175,7 -18,2

Fonte: MEC/Inep/Daeb.

Fonte: MEC/INEP.
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Média de desempenho em Língua Portuguesa e Matemática na 4ª série do 
ensino fundamental por Rede de Ensino — Brasil e Regiões — 2001

Português Matemática

Publica Particular Diferença Publica Particular Diferença

Brasil 159,9 209,2 49,3 170,8 221,8 51,0

Norte 154,2 194,9 40,7 160,9 202,6 41,7

Nordeste 141,9 194,1 52,2 153,8 205,5 51,7

Sudeste 172,9 218,7 45,8 183,6 232,1 48,5

Sul 171,8 215,7 43,9 183,8 229,9 46,1

Centro-Oeste 159,0 201,1 42,1 170,0 222,4 52,4

Fonte: MEC/Inep/Daeb.

Em suma, a aprendizagem dos alunos brasileiros na 4ª série do ensino fundamental 
fica muito aquém do que é razoável esperar para a mesma. Este resultado, que é, em 
si, muito problemático, agrava-se ainda mais na medida em que, por comprometer a 
própria capacidade de aprendizagem, repercutirá nas séries posteriores como déficits 
de aprendizagem ainda maiores. Quando consideramos que na média dos alunos bra-
sileiros de 8ª série apresentam competências e habilidades que esperava-se, tivessem 
adquirido, quatro anos antes, temos a exata dimensão da urgente e vital necessidade de 
políticas educacionais que ponham termo a esta situação, sem o quê, todos os esforços 
por ampliar vagas e melhorar as condições de ensino-aprendizagem tornar-se-ão inócuos 
em relação à sua finalidade maior, que é garantir a aprendizagem. Esta é uma situação 
que clama por atenção e por medidas vigorosas e concertadas em âmbito nacional, no 
sentido de sua superação.

Em 2005, foi feita nova aplicação do Saeb. Os resultados ainda não foram divulga-
dos. Além dos resultados do Saeb foi realizada também em 2005, a Prova Brasil, que 
idêntica às provas do Saeb, foram contudo aplicadas a todos os alunos de 4ª e 8ª séries 
das escolas pública urbanas. 

A tabela abaixo apresenta uma comparação preliminar entre os resultados do Saeb 
em 2003, e os resultados da Prova Brasil para 2005. Aqui temos que fazer algumas con-
siderações. O fato de os resultados gerais de 2003 incluírem a rede particular poderia 
elevar sua vantagem em relação aos resultados gerais do Prova Brasil 2005, que só mediu 
rede pública. Isto, porém, é compensado, em certa medida, pelo fato de que a Prova 
Brasil exclui a zona rural, o que faz que também sua média se eleve. Quanto à rede mu-
nicipal, certamente, podemos atribuir a vantagem da 4ª série em 2005 à ausência das 
escolas rurais. No conjunto, a comparação está a indicar que não houve melhorias muito 
significativas nos resultados de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental entre 
2003 (Saeb) e 2005 (Prova Brasil).
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Português e Matemática — Brasil Geral e Municipal  
2003 (Saeb), 2005(Prova Brasil — Urbana)

Série/Dependência
Português Matemática

2003 2005 2003 2005

4ª série geral 169,4 172,9 177,1 180,0

4ª série – municipal 160,7 171,1 168,2 178,7

8ª série – geral 232,0 222,6 245,0 237,5

8ª série municipal 223,1 219,7 232,7 234,1

Fonte: MEC/INEP.

3.3 Qualidade dos componentes da oferta

3.3.1) Condições da Escola – Infra-estrutura, instalações e equipamentos e material 
didático. 

As metas 4,5 e 6 dizem respeito à definição e implementação “de padrões mínimos 
nacionais de infra-estrutura, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e as 
realidades regionais”. A meta 4 propõe que no primeiro ano de vigência do Plano, sejam 
elaborados estes padrões, considerando, para isto, os seguintes aspectos: 

a) espaço, iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede elétrica, segu- 
 rança e temperatura ambiente;
b) instalações (higiene, esporte e recreação, biblioteca, alimentação);
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.

A meta 5 focaliza as novas escolas a serem construídas, dispondo que a partir do 
segundo ano de vigência do Plano somente seja autorizada a construção de escolas que 
atendam aos requisitos de infra-estrutura definidos nos padrões mínimos nacionais.

A meta 6 estabelece o prazo de cinco anos para que todas as escolas atendam aos 
requisitos listados de “a” a “d” e dez anos para que venha atender a todos os itens.

As duas tabelas que seguem apresentam alguns indicadores capazes de fornecer uma idéia 
da evolução das condições de infra-estrutura e equipamento das escolas entre 2000 e 2005.
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Ensino Fundamental Regular — Percentual de Alunos matriculados em  
Estabelecimentos segundo a Infra-Estrutura Disponível — 2000/2005

Unidade 
Geográfica Água Rede Elétrica Esgoto Sanitário

2000

Brasil Geral 98,7 94,4 96,4 95,2

Nordeste Geral 97,3 89,9 94,6 93,0

Brasil Municipal 97,4 88,5 93,0 92,9

Nordeste 
Municipal 95,8 83,5 91,6 90,4

2005

Brasil Geral 99,9 97,7 98,6 98,6

Nordeste Geral 99,8 96,4 97,3 97,2

Brasil Municipal 99,8 95,9 97,6 97,8

Nordeste 
Municipal 99,7 94,9 96,3 96,4

Fonte: MEC/Inep.

Observa-se que no tocante à infra-estrutura básica, expressa pelo provimento de água, 
energia, esgoto e sanitários, ocorreram importantes melhorias e que estas foram acompa-
nhadas de redução tanto das desigualdades regionais quanto entre as redes de ensino.

O percentual de alunos matriculados em escolas que passaram a contar com provi-
mento de água já é de 99,9%. O acesso a energia elétrica cresceu de 94,4% em 2000, 
para 97,7% em 2005. Em relação à disponibilidade de rede de esgoto e sanitários, este 
percentual é de 98,6%.

São insignificantes as diferenças em relação ao abastecimento de água. Quanto ao 
provimento de energia elétrica, a diferença entre o Brasil e a região Nordeste diminuiu 
de 4,5 para 1,3 pontos percentuais. Neste item as redes municipais reduziram sua dife-
rença em relação à media nacional de 5,9 para 1,8 pontos. O conjunto das redes muni-
cipais diminuiu sua diferença em relação ao conjunto de todas as redes, de 3,4 para 1,0 
ponto percentual no item esgoto e de 2,3 para 0,8 no item sanitário.

Instalações e equipamentos. Já no tocante à disponibilidade de instalações adequa-
das e equipamentos, vemos que houve alguma melhoria quanto à existência de quadra 
de esportes, reduzindo-se neste item as diferenças regionais e entre as redes de ensino. 

Registra-se significativa elevação do percentual de alunos matriculados em escolas 
onde há disponibilidade de computadores e laboratórios de informática, acesso à inter-
net e kit tv/video. Um sinal muito inquietante, porém, é que diminuiu o percentual de 
alunos atendidos em estabelecimentos com Biblioteca e Laboratório de Ciências.
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Ensino Fundamental Regular — Percentual de Alunos Matriculados em  
Estabelecimentos segundo a Disponibilidade de Instalações e Equipamentos — 2000/2005

 Unidade 
Geográfica

Quadra 
Esporte Biblioteca Laboratório

de Ciência
Laboratório de 

Informática
Sala TV/
Vídeo Computadores Internet

2000

Brasil 51,0 58,4 20,6 22,3 39,0 24,4 54,5 18,8

Nordeste 26,5 36,1 5,7 10,4 27,4 35,3 25,0 4,8

Brasil 33,1 41,0 8,5 11,2 24,7 28,7 35,0 8,5

Nordeste 14,6 22,0 1,2 4,1 14,5 34,2 10,5 1,3

2005

Brasil 56,4 45,5 20,1 36,6 37,7 51,0 73,6 43,6

Nordeste 31,3 35,7 8,4 19,3 24,4 39,5 47,7 20,5

Brasil 41,7 35,1 7,9 25,4 23,9 41,6 59,3 27,2

Nordeste 21,4 25,3 1,7 11,1 13,4 32,6 34,3 9,6

Fonte: MEC/Inep.

Livro didático. As metas 11,12, 13 e 14 estão relacionadas à distribuição de 
livros didáticos para os alunos e de livros de literatura e outros materiais didático-
pedagógicos capazes de subsidiar o trabalho de alunos e professores. A meta 11 
propõe a consolidação do “programa de avaliação do livro didático criado pelo 
Ministério de Educação, estabelecendo entre seus critérios a adequada aborda-
gem 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.” 
Esta disposição vem sendo cumprida satisfatoriamente.

A meta 12 propõe “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” e a meta 13, “Ampliar progressivamente a 
oferta de livros didáticos a todos os alunos das quatro séries finais do ensino fun-
damental, com prioridade para as regiões nas quais o acesso dos alunos ao material 
escrito seja particularmente deficiente”.

Estas metas vêm sendo satisfatoriamente cumpridas. Em relação à meta 12, as informa-
ções do PNLD é de que além de um dicionário e cinco livros-texto (Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, Geografia e História) que cobrem a proposta curricular, são ainda 
distribuídos livros de alfabetização para os alunos da primeira série e livros regionais de 
história e geografia para alunos de 3ª e 4ª séries. Além disso, o Programa Nacional de Bi-
bliotecas Escolares, através da ação Literatura em Minha Casa, distribuiu cinco pequenos 
títulos de literatura infanto-juvenil para os alunos da 4ª série. O quadro abaixo mostra os 
quantitativos de livros distribuídos por aluno e por série de 2001 a 2004.
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Número de livros distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental por Série

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005

No. de livros didáticos distribuídos a alunos de 1ª série 6 6 6 6 6 6

No. de livros didáticos distribuídos a alunos de 2ª série 5 5 5 5 5 5

No. de livros didáticos distribuídos a alunos de 3ª série 5 5 5 5 5 5

No. de livros didáticos distribuídos a alunos de 4ª série 5 5 5 5 5 5

Fonte: INEP /Edudatabrasil.

Em relação à meta 13, o PNLD informa que desde 2000, ano imediatamente ante-
rior ao PNE, já se havia conquistado o objetivo da distribuição de cinco livros didáti-
cos, respectivamente de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História, 
para 100% dos alunos de 5a a 8a das escolas públicas, de modos que a meta estaria ple-
namente cumprida. Os alunos de 8a série também são beneficiados com quatro livros de 
literatura, distribuídos pela ação Literatura em Minha. 

O que podemos observar é que o Programa Nacional do Livro Didático já atendia 
desde 2000 os termos das Metas 12 e 13. 

A meta 14 propõe “Prover de literatura, textos científicos, obras básicas de re-
ferência e livros didático-pedagógicos de apoio ao professor as escolas do ensino 
fundamental”. Aqui, observa-se que vem crescendo o percentual de escolas incluídas no 
Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. De 9,1% em 2000, este chegou a 33,1% 
em 2004. Se levarmos em conta o percentual de alunos matriculados nas escolas já bene-
ficiadas pelo PNBE, vemos que este passou de 23,7% em 2000 para 43,7% em 2004. 

Ainda em relação a este eixo, focado na qualidade dos componentes da oferta, cumpre 
mencionar que o INEP desenvolveu recentemente o Índice de Caracterização das Esco-
las – ICE. Segundo esta metodologia, que considera todos os descritores das condições de 
funcionamento das escolas disponíveis no Censo Escolar, pode-se afirmar que a partir do 
índice 0,70 as escolas estariam atendendo de maneira satisfatória aos padrões mínimos de 
funcionamento. Logo, este índice constitui-se numa relevante informação complementar 
em relação ao cumprimento das Metas de padrões mínimos de infra-estrutura básica, 
equipamentos e mobiliários e ainda quantidade e nível de formação dos professores.

Quanto a este indicador, apenas 8,1% das escolas registradas como novas no Censo 
Escolar de 2005, possui um ICE igual ou superior a 0,7. Da mesma forma, do conjunto 
de escolas de ensino fundamental, apenas um percentual de 17,8% em 2004 e 19% 
em 2005 possuíam ICE maior ou igual a 0,7. Estes indicadores corroboram portanto 
a impressão de que, a rigor, as metas de melhoria das condições de funcionamento das 
escolas de ensino fundamental foram, em geral, desconsideradas.

Há ainda outra meta que indiretamente se associa à qualidade, entendida como 
quantidade e diversidade dos componentes pedagógicos e à formação de professores. É 
a Meta 15, que propõe o fim das escolas unidocentes. 

Quanto a esta meta, podemos observar que houve importante redução do percentual 
de escolas unidocentes, que de 30,8% em 2000 caiu para 21,6% em 2005, e simultânea 
elevação do percentual de escolas de ensino fundamental com pelo menos quatro séries, 
que de 73,8% em 2000 chegou a 76,6% em 2005.
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Um outro indicador que também permite uma aproximação a esta meta é do número 
de alunos matriculados em escolas de apenas uma sala de aula. Como podemos ver pela 
tabela abaixo, entre 2000 e 2005 este número foi reduzido em 806 mil alunos ou 45,3%.

Evolução do Número de Alunos de Ensino Fundamental Matriculados em Escolas de Uma só Classe — 2000-2005

2000

Brasil Total 1.778.731 100

Brasil Municipal 1.710.515 96,2

Nordeste Total 1.129.499 63,5

Nordeste Municipal 1.113.708 62,6

2005

Brasil Total 972.509 100,0

Brasil Municipal 938.341 96,5

Nordeste Total 585.349 60,2

Nordeste Municipal 574.248 59,0

Fonte: MEC/INEP.

3.3.2) Formação dos professores

As metas de formação de professores são objeto de um capítulo específico do PNE 
intitulado Formação dos Professores e Valorização do Magistério, que será avaliado em 
todas os seus aspectos numa outra seção deste trabalho. 

Há, contudo, uma meta do ensino fundamental, a 25, que, ao tratar do ensino rural, 
menciona a adequada formação profissional dos professores que atuam neste meio. 

Apresentaremos pois uma breve visão de como evoluiu a habilitação mínima legal-
mente exigida para o exercício do magistério de 1ª a 4ª e de 5ª a 8ª séries.

Percentual de Funções Docentes do Ensino Fundamental com Habilitação

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Funções docentes de 1a a 4a série com 
médio magistério ou superior licenciatura 85,3 87,1 90,4 91,0 90,6 90,7

Funções docentes de 
5a a 8a série com superior licenciatura 67,2 66,8 68,3 70,7 74,0 77,8

Funções docentes da zona rural com 
habilitação mínima (1a a 8a série) 63,5 66,8 73,2 75,0 75,2 78,3

 Fonte: INEP/Edudatabrasil.

Constata-se, pois, que houve crescimento do percentual de funções docentes de-
sempenhadas por professores habilitados, que passou de 85,3% para 90,7% nas séries 
iniciais e de 67,2% para 77,8% nas séries finais do ensino fundamental. Na zona rural 
este crescimento foi ainda mais relevante, passando de 63,5% para 78,3%. 
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Uma reflexão que se impõe, contudo, é a da necessidade de se averiguar em que me-
dida estes processos de certificação impactam positivamente as práticas dos professores 
junto aos seus alunos.

3.4 – Gestão escolar e educacional

3.4.1) Processos e mecanismos de gestão escolar

As metas referentes aos processos e mecanismos de gestão escolar são as de numero 8, 9 e 29.
A Meta 8 trata da elaboração, por todas as escolas brasileiras, de seus respectivos proje-

tos pedagógicos. Não existe estatística que forneça a informação consolidada em nível na-
cional sobre o número de escolas que elaboraram seus projetos. Registre-se contudo, que, 
atualmente, é largamente difundida na cultura pedagógica das escolas brasileiras as noções 
de proposta política pedagógica (PPP) e de projeto de desenvolvimento da escola (PDE).

A Meta 9 trata da necessidade de “promover a participação da comunidade na 
gestão das escolas, universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos esco-
lares ou órgãos equivalentes” e a Meta 29 propõe “apoiar e incentivar as organiza-
ções estudantis, como espaço de participação e exercício da cidadania”.

Da mesma forma que no caso anterior, não dispomos ainda de dados consolidados 
para o conjunto de escolas brasileiras que permitam avaliar a evolução do cumprimento 
destas metas. Os únicos dados disponíveis são originários do Censo Escolar de 2004 e 
indicam que estamos muito distantes do cumprimento das mesmas. Conforme o Censo 
Escolar mencionado, o percentual de escolas de ensino fundamental que tinham Con-
selho Escolar, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil era de apenas 34,5%, 
23,5% e 28,2%, respectivamente.

Se já é preocupante o pequeno o número de escolas que declaram a existências destes 
organismos de participação e gestão colegiada, há que se perguntar ainda em que medi-
da os Conselhos existentes experimentam práticas efetivamente democráticas ou estão 
reduzidos à mera formalidade. 

3.4.2) Ações a serem desenvolvidas pelos sistemas de ensino em regime de colaboração 

As metas 7, 10,17 e 18 indicam a necessidade de consolidação e aperfeiçoamento 
do regime de colaboração, expresso na forma de cooperação técnica e financeira entre 
as instâncias da federação, de modo a tornar possível a melhoria das condições de infra-
estrutura das escolas (Meta 7), a ampliação dos programas suplementares de alimenta-
ção (Meta 17) e transporte escolar (Meta 18). A Meta 10 dispõe sobre a necessidade de 
“Integrar recursos do Poder Público destinados à política social, em ações con-
juntas da União, dos Estados e dos Municípios, para garantir, entre outras metas 
a Renda Mínima Associada a Ações Sócio-educativas para as famílias com carência 
econômica comprovada”. 

Quanto à Meta 7 já vimos que pouco se avançou na melhoria estrutural das condi-
ções de funcionamento das escolas.
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Quanto à meta 17, referente ao transporte escolar de alunos residentes em zona 
rural, observa-se que a criação do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – 
Pnate, instituído pela Lei nº 10.880/04, que repassa recursos aos sistemas de ensino com 
base no número de alunos transportados por estes, além de representar um aperfeiçoa-
mento no regime de colaboração, parece haver intensificado o ritmo de crescimento do 
número de alunos atendidos. Os dados sobre transporte escolar de alunos da zona rural 
somente passaram a ser coletados pelo Censo Escolar a partir de 2002, o que também 
é um avanço. De 2002 a 2004 a quantidade de alunos atendidos cresceu em 187 mil 
alunos. Após a Lei, houve num só ano, isto é, entre 2004 e 2005, um crescimento de 
215 mil alunos transportados.

Relativamente à Meta 18, observa-se que em 2000 já havia cobertura de 100% dos 
alunos do ensino fundamental público pelo Programa Nacional de Alimentação Es-
colar – PNAE. Logo, a Meta estaria a indicar a necessidade de melhoria da qualidade 
nutricional das refeições oferecidas. Neste sentido, há que se registrar que dados co-
letados pelo Censo Escolar para 2004, indicavam que em apenas 69,6% das escolas, 
competia a um nutricionista a responsabilidade pela elaboração do cardápio e que em 
apenas 78,9% destas o cardápio era seguido corretamente.

O aspecto mais relevante em relação à política de alimentação escolar é o valor per 
capita aluno/dia praticado no programa. Observa-se que no período houve significati-
va elevação deste valor e importante diferenciação a favor das crianças de creche e das 
populações indígenas e de quilombolas. Ressalte-se porém, que este valor per capita, 
destinado exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, representa a parcela me-
nor, de no máximo 20%, dos custo de produção das refeições servidas, sendo o restante 
assumido por estados e municípios.

Evolução do Valor Per Capita Aluno/Dia 
praticado pelo PNAE — 2000-2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ensino Fundamental 0,13 0,13 0,13 0,15 0,18 0,22

Pré-escola 0,06 0,06 0,13 0,15 0,18 0,22

Creche — — 0,18 0,18 0,18 0,22

Escolas Indígenas 0,13 0,13 0,34 0,34 0,42 0,44

Escolas Quilombolas 0,13 0,13 0,13 0,15 0,42 0,44

 Fonte: MEC/FNDE.

No tocante à Meta 10, que visa garantir a Renda Mínima associada a Ações Sócio-
Educativas, a informação de que se dispõe é a de fusão do Programa Bolsa-Escola federal 
ao Programa Bolsa-Família, que, a partir de 2003, integrou as diversas iniciativas de 
transferência de recursos às famílias pobres num só programa. O Bolsa-Família ampliou 
significativamente sua cobertura, elevando o percentual de famílias atendidas de 32,0% 
em 2003 para 70% em 2005. São consideradas pobres as famílias que têm renda fami-
liar per capita de até R$ 50,00 por mês.

Registre-se porém, que a integração entre os diversos setores responsáveis por polí-
ticas sociais (saúde, educação, assistência social, entre outros) e entre os três níveis de 
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governo (União, Estados e Municípios) para financiamento, gerenciamento e operacio-
nalização destes programas pode se aprofundar e intensificar, resultando significativo 
aperfeiçoamento dos mesmos, bem como das outras ações onde se preconiza a articula-
ção inter-setorial e o regime de colaboração federativa.

3.5 – Diretrizes para os órgãos gestores dos sistemas de ensino

As metas 16, 23, 24, 25, 27 e 28, mencionadas nesta seção, têm mais característi-
cas de diretrizes e medidas de gestão educacional e pedagógica a serem seguidas pelos 
sistemas de ensino em relação à suas respectivas redes escolares, do que propriamente 
de definições passíveis de quantificação e agregação em nível nacional. Isto faz que os 
dados disponíveis apenas nos permitam uma vaga e indireta aproximação em relação à 
avaliação de seu cumprimento.

No tocante à Meta 16, que recomenda a associação das escolas das classes isoladas 
unidocentes a escolas de pelo menos quatro séries completas, o que se pode registrar é 
que houve oscilação do percentual de estabelecimentos de ensino fundamental que ofe-
recem pelo menos quatro séries. Esta passou de 73,8% em 2000 para 78,0% em 2003 
e diminui para 76,6% em 2005.

Quanto à Meta 23 não há como quantificar os sistemas que procederam à reorgani-
zação curricular do ensino noturno. Aqui, o que há de relevante é a significativa redução 
do percentual de alunos do ensino fundamental matriculados neste turno, que caiu de 
4,0% para 1,5% nas séries iniciais e de 19,7% para 9,6% nas séries finais.

De forma semelhante, é impossível ainda dimensionar em que medida vem sendo 
cumprida a Meta 25, que propõe “prover formas flexíveis de organização escolar para 
a zona rural”. Neste sentido há que se registrar como positiva a elaboração e publicação 
em 2002, pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, das Diretrizes Operacionais 
para Educação Básica nas Escolas do Campo.

 Em relação à abordagem da Educação Ambiental como tema transversal, proposta 
na Meta 28, o registro de que dispomos é do Censo Escolar de 2004, quando 91,3% dos 
estabelecimentos declararam abordar o tema Meio Ambiente. Não é possível, contudo 
proceder a uma avaliação mais abalizada da extensão, profundidade e nível de adequação 
das muitas abordagens possíveis.

A Meta 27 propõe estimular os municípios para que procedam ao mapeamento das 
crianças fora da escola. Diante das atuais taxas de atendimento da população de sete a 
quatorze anos, esta é uma tarefa plenamente exeqüível e relevante. É importante, con-
tudo, que o mapeamento destas crianças, em grande parte pertencentes aos extratos de 
maior vulnerabilidade sócio-econômica, esteja integrado a um programa mais efetivo de 
garantia de sua matrícula e permanência na escola, o que faz pensar na necessidade de 
concepção e implementação de um programa de renda mínima diferenciado quanto ao 
valor e mais rigorosamente associado à freqüência escolar.

A Meta 24 propõe “articular ações de supervisão e inspeção no sistema de ava-
liação”, o que é uma formulação bastante genérica. No entanto, se a considerarmos 
na perspectiva do desenvolvimento e difusão para os estados e municípios, de siste-
mas de avaliação educacional capazes de articular os resultados de avaliação externa 
de aprendizagem conseguidos em suas redes com o trabalho de gestão pedagógica 
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desenvolvido por gestores escolares, coordenadores e supervisores pedagógicos e as 
práticas docentes dos professores, estaremos dando o mais importante passo dentre 
os necessários para a tão longamente esperada conquista da qualidade educativa do 
ensino fundamental brasileiro. 

É sempre oportuno trazer à lembrança o quanto são precários resultados de apren-
dizagem dos alunos brasileiros de 4a e 8a séries do ensino fundamental e considerar que 
somente quando houver uma integração entre sistemas de avaliação e gestão pedagógica 
cotidiana, poderemos vislumbrar o caminho para romper com este circulo vicioso que 
tem gerado escolarização com analfabetismo. 

Neste sentido cumpre mencionar a manutenção das Provas do SAEB, a realização, 
em 2005, da Prova Brasil, que avaliou a aprendizagem de 4a e 8a séries do ensino funda-
mental no universo de escolas pública urbanas do país, bem como a elevação do número 
de redes estaduais que criaram seus sistemas de avaliação, que cresceu de 12 em 2004 
para 18 em 2005. 

É fundamental que a cooperação técnica entre União, Estados e Municípios garanta 
a difusão de procedimentos e metodologias cada vez mais aperfeiçoados e ampliados de 
avaliação educacional, área estratégica para a melhoria da qualidade da educação. 

4. Ensino médio

O Ensino Médio é a etapa final da educação básica. Com duração mínima de três 
anos, idealmente, está destinado a população de quinze a dezessete anos. Conforme a 
LDB, tem, entre seus objetivos, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, a preparação básica para o trabalho e a cidadania, a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

Na segunda metade da década de noventa, tivemos o fenômeno conhecido como 
“onda jovem”. Um acelerado, ainda que curto, crescimento da população juvenil, associa-
do à ampliação do número de concluintes do ensino fundamental e à pressão do mercado 
de trabalho por maiores níveis de escolaridade, que fez que muitos adultos retornassem 
aos bancos escolares. Estes três fatores pressionaram fortemente a ampliação da matrícula 
do ensino médio, que passou de 5,7 milhões em 1996 para 8,2 milhões em 2000, o que 
representa um crescimento de 2,45 milhões, ou 43%, em apenas quatro anos.

Neste contexto, as metas do Plano Nacional de Educação para o Ensino Médio 
expressaram a necessidade de manutenção de seu crescimento e, simultaneamente, de 
adequação das condições de funcionamento das escolas, de reorganização didático-pe-
dagógica e implementação de novas diretrizes curriculares e de habilitação e formação 
continuada de professores, principalmente das áreas de matemática e ciências. 

Considerando tais marcos contextuais, vejamos então como o país conseguiu evoluir 
no cumprimentos das Metas estabelecidas pelo PNE para este nível de ensino. 



52 • Avaliação do PNE – 2004-2006

4.1 – O acesso ao Ensino Médio

É relevante ressaltar que quando analisada em relação à idade teórica dos alunos que 
deviam cursá-lo, a matrícula deste nível de ensino reflete dois fatores de forte distorção. 

De um lado, grande parte dos jovens brasileiros de quinze a dezessete anos ainda está 
matriculada no ensino fundamental, resultado das elevadas taxas de repetência e dis-
torção idade-série verificadas naquele nível. Logo, boa parte dos alunos brasileiros que 
concluem o ensino fundamental, o fazem com idade muito superior a quatorze anos.

 De outro lado, é imenso o contingente de brasileiros maiores de dezoito anos que 
não tiveram acesso a este nível de ensino imediatamente após haverem concluído o en-
sino fundamental e que agora, com muita justiça, querem cursá-lo.

Conforme já pudemos verificar pelos dados da PNAD, quando consideramos a taxa 
de freqüência à escola na faixa de quinze a dezessete anos, independente do nível/série 
escolar, vemos que o atendimento desta população já era de 77,7% em 2000 e que che-
gou a 81,7% em 2005. Assim sendo, o número de jovens de quinze a dezessete anos que 
não freqüenta a escola é de apenas 1,9 milhões, aproximadamente. 

Observe-se porém, que para uma população aproximada de 10,4 milhões de 
jovens de quinze a dezessete anos, em 2005 havia ainda 4,1 milhões destes, matri-
culados no ensino fundamental.

Evolução da Matrícula do Ensino Médio por Idade — 2000-2005 

Ano Matrícula total Matrícula com menos de 15 anos Matrícula de 15 a 17 anos Matrícula com mais de 17 anos

Absoluto

2.000 8.192.948 65.710 3.565.240 4.561.998

2.001 8.398.008 65.482 3.817.382 4.515.144

2.002 8.710.584 71.043 4.161.691 4.477.850

2.003 9.072.942 73.160 4.470.266 4.529.516

2.004 9.169.357 64.710 4.660.419 4.444.228

2.005 9.031.302 81.887 4.687.574 4.261.841

Percentual

2.000 100,0 0,8 43,5 55,7

2.001 100,0 0,8 45,5 53,8

2.002 100,0 0,8 47,8 51,4

2.003 100,0 0,8 49,3 49,9

2.004 100,0 0,7 50,8 48,5

2.005 100,0 0,9 51,9 47,2

Fonte: MEC/INEP.

Por sua vez, como mostra a tabela acima, dos mais de nove milhões de alunos ma-
triculados no ensino médio em 2005, pouco mais da metade, ou 4,77 milhões, tinham 
idade até dezessete anos. 
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A proporção de alunos maiores de 17 anos no ensino médio já foi ainda maior e 
observa-se a tendência, ainda que lenta, de crescimento da matrícula na idade certa. Não 
obstante isso, podemos ter uma clara idéia de que a oferta de vagas no ensino médio 
ainda precisa ser pensada tendo em consideração dois segmentos de demanda, que são, 
de um lado, o dos alunos concluintes do ensino fundamental regular, que deverão cada 
vez mais situar-se próximo da faixa etária de 15 a 17 anos, e de outro lado, o dos alunos 
oriundos de cursos supletivos ou que simplesmente retomam os estudos longo tempo 
depois de haverem concluído o ensino fundamental.

No Plano Nacional de Educação, a necessidade de garantir o acesso ao Ensino Médio 
está expressa nos itens c e d da Meta 1 e na Meta 15.

A Meta 1 propõe “uma política de gestão da infra-estrutura física na educação 
básica pública, que assegure: c) no prazo de dois anos, a contar da vigência deste 
Plano, o atendimento da totalidade dos egressos do ensino fundamental e a inclusão 
dos alunos com defasagem de idade e dos que possuem necessidades especiais de 
aprendizagem; e d) o oferecimento de vagas que, no prazo de cinco anos, correspon-
dam 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.”

Em relação à garantia de atendimento à totalidade dos alunos egressos do ensino fun-
damental, podemos observar que a razão entre o número de vagas oferecidos na primeira 
série do ensino médio e o número de concluintes do ensino fundamental tem sido supe-
rior e crescente em todos os anos do período analisado. Esta razão foi de 1,2 em 2000, 1,3 
em 2001 e 2002, 1,4 em 2004 e 1,5 em 2005. Isto é, para cada grupo de 100 alunos que 
concluem o ensino fundamental, havia, em 2005, 150 vagas na 1ª série do ensino médio.

É preciso, contudo, considerar que este “excesso” de vagas em relação aos egressos do 
fundamental pode coincidir, porém, com sérios desequilíbrios geográficos em relação à 
demanda. Ou seja, como a oferta de ensino médio está concentrada nas zonas urbanas 
de cidades de médio e grande porte, ainda é, certamente, considerável o número de 
egressos do ensino fundamental que se deparam com a inexistência de vagas no ensino 
médio próximo de sua residência.

Da mesma forma, é previsível a forte pressão dos alunos de idade mais elevada pelas 
vagas noturnas, que permitem conciliar trabalho e estudo. Visando, pois, conciliar a 
necessidade de atendimento das duas demandas a Meta 15 propõe “Adotar medidas 
para ampliar a oferta diurna e manter a oferta noturna, suficiente para garantir o 
atendimento dos alunos que trabalham”.

Como podemos observar na tabela abaixo, entre 2000 e 2003 houve importante 
crescimento, de 26,0% ou 994 mil alunos, da matrícula diurna e um pequeno decrés-
cimo, de 2,6% ou 114 mil alunos, da matrícula noturna. De 2003 a 2005, contudo, 
diminui o ritmo de crescimento da matrícula diurna, que foi de apenas 233 mil alunos, 
ou 4,6%, e acentua-se a tendência de redução da matrícula noturna, que diminuiu em 
274 mil alunos. Neste biênio já foi possível perceber, inclusive, redução da matrícula 
total, o que inspira reflexão e cuidado.

É interessante notar ainda, que a matrícula noturna é, eminentemente, pública. A 
matrícula particular noturna é menor que 2,0% da matrícula deste turno.
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Brasil Ensino Médio 
Matrícula por dependência administrativa e turno — 2000/2005

Ano Dependência
Administrativa 

Matrícula
diurno

Matrícula
noturno

Matrícula
total

2000 Privada 951.291 202.128 1.153.419

2000 Pública 2.868.294 4.171.235 7.039.529

3.819.585 4.373.363 8.192.948

2001 Privada 963.847 150.633 1.114.480

2001 Pública 3.129.526 4.154.002 7.283.528

4.093.373 4.304.635 8.398.008

2002 Privada 1.002.389 120.511 1.122.900

2002 Pública 3.452.961 4.134.723 7.587.684

4.455.350 4.255.234 8.710.584

2003 Privada 1.026.707 100.810 1.127.517

2003 Pública 3.786.918 4.158.507 7.945.425

4.813.625 4.259.317 9.072.942

2004 Pública 4.002.417 4.055.549 8.057.966

2004 Privada 1.030.502 80.889 1.111.391

5.032.919 4.136.438 9.169.357

2005 Pública 4.023.989 3.909.724 7.933.713

2005 Privada 1.022.787 74.802 1.097.589

5.046.776 3.984.526 9.031.302

Fonte: MEC/INEP.

4.2 – Permanência, progressão e sucesso no ensino médio

4.2.1) A permanência e a progressão

Da mesma forma que no ensino fundamental, também neste nível as metas de per-
manência, progressão e sucesso apresentam resultados que clamam por políticas capazes 
de implementar novas e melhores soluções.

A permanência e a progressão no ensino médio são objeto da Meta 4, que propõe 
“Reduzir, em 5% ao ano, a repetência e a evasão, de forma a diminuir para quatro 
anos o tempo médio para conclusão deste nível.”

Como podemos constatar da análise da tabela abaixo, o desempenho desta Meta, é 
contudo, desolador. A taxa de repetência que era de 18,6% em 2000 e que segundo a 
meta deveria chegar a 15,1% em 2004, ao contrário, elevou-se para 22,5%. A taxa de 
evasão, que pela meta seria reduzida a 6,5% em 2004, cresceu para 9,6%.

Relativamente ao tempo médio esperado para a conclusão do Ensino Médio, também 
houve retrocesso. Este, que já era de 3,7 anos em 2000 passou para 3,9 anos em 2005.
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Brasil — Ensino Médio Redução das Taxas de Repetência e  
Evasão do Ensino Médio Conforme Meta de Redução do PNE e Desempenho Real

Ano Repetência Evasão

No Ano Redução anual de 5% Desempenho real No Ano Redução anual de 5% Desempenho real

2000 18,6 -0,93 18,6 8,0 -0,40 8,0

2001 17,67 -0,88 20,2 7,6 -0,38 7,6

2002 16,8 -0,84 19,5 7,2 -0,36 8,7

2003 15,9 -0,80 20,6 6,9 -0,34 7,7

2004 15,1 -0,76 22,5 6,5 -0,33 9,6

Fonte: MEC/Inep.

4.2.2) O Sucesso na aprendizagem

A Meta 3 propõe “Melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino médio, de 
forma a atingir níveis satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo Sis-
tema 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”. 

Conforme os mais recentes resultados disponíveis, referentes a 2003, as médias do 
Saeb na 3ª série do ensino médio ficaram situadas nos pontos 266,7 e 278,724 das escalas 
de língua portuguesa e matemática, respectivamente. Ora, o ponto da escala esperado 
para os alunos desta série é de 362,5 para português e de 425 para matemática. Com 
efeito, as posições médias conseguidas por estes alunos, virtuais concluintes do ensino 
médio, estão mais próximas dos pontos da escala esperados para a 4ª série do ensino fun-
damental, que são o ponto 225 da escala de língua portuguesa e o ponto 275 da escala 
de matemática. Os quadro abaixo fornecem uma visão sintética do drama.

Quadro Sinóptico Saeb 2003 – Língua Portuguesa 
Níveis de Desempenho Esperado e Constatado no Ensino Médio – Brasil e Nordeste

3ª Série EM 
PORTUGUÊS 
Resultado 

Conseguido 
Br= 266,7 Ne 

= 255,9

4ª EF 
PORTUGUÊS

Nível Esperado

8ª EF
PORTUGUÊS

Nível Esperado

3º EM
PORTUGUÊS 

Nível Esperado

175-200 200-225 225-250 250-275 275-300 300-325 325-350 350-375 375-400 400-425 425-450

Fonte: MEC/INEP

24 Não houve variação significativa destas médias entre 1995 e 2003.
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Quadro Sinóptico - Saeb 2003 – Matemática — Níveis de Desempenho  
Esperado e Constatado no Ensino Médio — Brasil e Nordeste

3ª Série EM
MATEMÁTICA

Resultado 
Conseguido
Br= 278,7
Ne = 266,1

4ª EF 
MATEMÁTICA

Nível Esperado

8ª EF
MATEMÁTICA 

Nível Esperado

3ª EM
MATEMÁTICA 

Nível Esperado

200-225 225-250 250-275 275-300 300-325 325-350 350-375 375-400 400-425 425....

Fonte: MEC/INEP.

Os resultados conseguidos pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio no Saeb, ana-
lisados acima, são confirmados pela sequência de resultado de outra avaliação, Exame 
Nacional do Ensino Médio – Enem, realizado com os egressos deste nível de ensino. Di-
ferentemente do Saeb que tem periodicidade bianual e é uma avaliação amostral, o Enem 
é realizado todos os anos, por todos os egressos do ensino médio que assim o queiram.

A série histórica dos resultados do Enem no período aqui avaliado demonstra ain-
da forte oscilação dos resultados. Não obstante isto, é visível que a média da prova 
objetiva de 2005, de 39,4 pontos é a segunda pior da série, inferior em 12,5 pontos 
percentuais ao resultado de 2000. No caso da redação, a média de 2005 é a segunda 
melhor, porém 3,9 pontos abaixo do melhor resultado, também de 2000. O quadro 
abaixo sintetiza a situação.

Evolução dos Resultados do Enem — 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Média Geral Redação 60,9 52,6 54,3 55,4 49,0 57,0

Média Geral – Parte Objetiva 51,9 40,6 34,1 49,6 45,6 39,4

Fonte: MEC/INEP.

É razoável imaginar que parte desse processo de agravamento dos resultados de 
permanência, progressão e sucesso da aprendizagem dos alunos do ensino médio de-
va-se ao impacto causado por sua acelerada expansão, e que passado um período ini-
cial de transição, poderia o mesmo retomar uma trajetória de regularização de fluxo.

De outro lado, contudo, havemos que nos interrogar sobre os efeitos de um círcu-
lo vicioso cuja origem estaria nos baixíssimos níveis de aprendizagem performados na 
4ª série do ensino fundamental.
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4.3 – Qualidade dos Componentes da oferta

4.3.1) Condições de infra-estrutura, equipamentos e mobiliário

Expressão da necessidade de adequação das redes à acelerada expansão deste nível 
de ensino, a qualidade dos componentes da oferta de ensino médio, entendida como 
infra-estrutura básica, instalações, mobiliário, equipamento e formação adequada dos 
professores, é objeto de 10 das 19 metas específicas deste nível: a Meta 1, itens a e b, e 
as Metas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17.

A Meta 1 propõe a formulação e progressiva implementação de uma “política de 
gestão da infra-estrutura física na educação básica”, visando “a ocupação racional 
dos estabelecimentos de ensino estaduais e municipais, com o objetivo, entre ou-
tros, de facilitar a delimitação de instalações físicas próprias para o ensino médio 
separadas, pelo menos, das quatro primeiras séries do ensino fundamental e da 
educação infantil” e “a expansão gradual do número de escolas públicas de ensino 
médio de acordo com as necessidades de infra-estrutura”.

Nesta mesma linha, a Meta 6, dispõe sobre a elaboração de “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;
d) espaço para a biblioteca;
e) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores  
 de necessidades especiais;
f ) instalação para laboratórios de ciências;
g) informática e equipamento multimídia para o ensino;
h) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas incluindo material biblio 
 gráfico de apoio ao professor e aos alunos;
i) equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula;
j) telefone e reprodutor de texto;”

A Meta 12 propõe que se incentive a construção de instalações escolares própria para 
o ensino médio. A Meta 8 propõe que em cinco anos sejam adaptadas as escolas exis-
tentes para que atendam aos padrões mínimos estabelecidos. A Meta 7 propõe que não 
seja autorizado o funcionamento de novas escolas, se estas estiverem fora dos padrões 
descritos nos itens de “a” a “g”, acima.

A Meta 9 propõe que em cinco anos todas as escolas disponham de biblioteca, tele-
fone e reprodutor de textos. 

As Metas 10 e 11 estão relacionadas à informatização das escolas. A Meta 10 propõe 
que em cinco anos, metade das escolas disponham de equipamentos de informática 
tanto para uso administrativo como pedagógico, bem como o prazo de 10 anos para 
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universalização desta condição. A Meta 11 propõe a universalização das redes de comu-
nicação (internet/tv a cabo/telefone?).

Vejamos pois como evoluíram as condições de funcionamento das escolas de ensino 
médio.

No tocante à elaboração de uma matriz de padrões mínimos de funcionamento, não 
houve qualquer avanço.

O percentual de escolas de ensino médio com biblioteca decresceu severamente. Este 
se manteve acima de 80% entre 2000 e 2003, caiu para 72,8% em 2004 e para 63,4% em 
2005. O percentual de escolas com telefone passou de 86,6% para 93,7%. Um melhoria 
mais significativa se verifica na disponibilidade de aparelho reprodutor de textos. Neste 
quesito o percentual de escolas era pouco superior a 56,2% até 2003 e saltou para 87,9% 
em 2005. O percentual de escolas que atendia simultaneamente aos três quesitos ficou 
próximo a 50% entre 2001 e 2003, chegou a 63,4% em 2004 e 55,0% em 2005.

Em relação à informatização das escolas, cresceu de 78,4% para 91,6% o percentual de 
escolas que dispunha de computador. A proporção daquelas que fazem uso administrativo 
do computador passou de 71,0% para 83,7%. As que fazem uso pedagógico do compu-
tador eram 53,8% em 2000 e 66,3% em 2005. O percentual de escolas que passaram a 
dispor de laboratórios de informática elevou-se de 49,0% para 58,6% no mesmo período. 
O acesso à internet foi significativamente incrementado. Eram 34,8% as escolas que dis-
punham deste acesso em 2000 e chegou-se a 66,8% em 2005. As escolas que fazem uso 
pedagógico da internet eram 29,9% em 2000 e passaram a 55,4% em 2005.

Da mesma forma que para o ensino fundamental, também aqui cabe uma menção à 
situação das escolas de ensino médio conforme medida pelo ICE. Em relação às escolas de 
ensino médio registradas como novas no Censo Escolar de 2005, um percentual de 22,4% 
apresentaram um ICE igual ou superior a 0,70, indicativo de satisfatório atendimento aos 
padrões mínimos de infra-estrutura e funcionamento. No conjunto de escolas do ensino 
médio é de apenas 35,5% o percentual com ICE igual ou superior a 0,70.

4.3.2) Formação de professores

Além das metas de formação de professores constantes de capítulo específico do 
PNE sobre “Formação dos Professores e Valorização do Magistério”, duas outras são 
enunciadas no próprio capítulo que o Plano dedica ao Ensino Médio. São estas, a Meta 
5, que visa “Assegurar, em cinco anos, que todos os professores do ensino médio 
possuam diploma de nível superior, oferecendo, inclusive, oportunidades de for-
mação nesse nível de ensino àqueles que não a possuem” e a Meta 17, que propõe 
prazo de um ano para o estabelecimento de “programa emergencial para formação de 
professores, especialmente nas áreas de Ciências e Matemática”. 

Em relação a este aspecto, ainda que não se tenha cumprido plenamente a Meta de 
formação em nível superior, registra-se importante avanço. O percentual de funções do-
centes de ensino médio desempenhadas por professores com formação de nível superior 
que se manteve entre 88% e 90,0% entre 2000 e 2003, elevou-se para 95,6% em 2005. 
Cresceu num ritmo mais acelerado o percentual dessas funções docentes cuja formação 
superior é de licenciatura. Este percentual variou de 75,8% a 80,8 % entre 2000 e 2004 
e elevou-se a 88,3% em 2005.
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Permanece crítica, contudo, a situação de formação específica dos professores de ciên-
cias e matemática. Os dados disponíveis, coletados no Censo dos Profissionais do Magis-
tério da Educação Básica de 2003, indicavam que apenas 20,0% dos professores da disci-
plina Matemática eram, também eles, graduados nessa disciplina. Entre os professores de 
Biologia este percentual era de 44,4%. Nas disciplinas de Química e Física os percentuais 
de professores com formação superior correspondente eram de 22,2% e 9,9%, respectiva-
mente. Não foi operacionalizado o programa emergencial proposto pela Meta 17.

4.4 – Gestão escolar e educacional

4.4.1) Processos e mecanismos de gestão escolar

As metas do ensino médio relacionadas a processos e mecanismos de gestão escolar 
são as de número 13, 14 e 18. 

A Meta 13 propõe “Criar mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para 
incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das 
condições de funcionamento das escolas.”

A Meta 14 visa “Assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz respeito 
ao projeto pedagógico como em termos de gerência de recursos mínimos para a 
manutenção do cotidiano escolar” e a Meta 18 propõe “Apoiar e incentivar as or-
ganizações estudantis, como espaço de participação e exercício da cidadania”.

Os dados relativos a existência de organismos colegiados de participação na gestão 
das escolas foram coletados pelo Censo Escolar unicamente para o ano de 2004. Neste 
ano foi de 62,5% o percentual de escolas de ensino médio que tinham Conselho Esco-
lar e de 37,3% o percentual das que tinham Associação de Pais e Mestres. A proporção 
das escolas que têm Associação de Pais ou Associação de Professores, é ainda menor, de 
5,5% e 3,4%, respectivamente.

Relativamente à existência de grêmios estudantis, ocorre o mesmo. O único dado 
disponível é relativo a 2004 e registra que apenas 36,1% das escolas de ensino médio 
possuíam este mecanismo de representação dos estudantes.

Em relação à autonomia financeira proposta na Meta 14, dispõe-se apenas de um 
dado indicativo, que é o percentual de escolas de ensino médio que possuem unidades 
executoras, gestores dos recursos do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola. 
Conforme os dados do Censo Escolar este percentual elevou-se de 60,6% para 68,0% 
entre 2000 e 2003, e, reduzindo seu ritmo de crescimento, chegou a 69,8 em 2005.

4.5 – Diretrizes para os órgãos gestores dos sistemas de ensino

Finalmente, três metas do ensino médio se constituem em diretrizes para os órgãos 
gestores dos sistemas de ensino, todas relacionados à gestão pedagógica e curricular. 

A Meta 19 atenta para o adequado tratamento da educação ambiental como tema 
transversal. A informação do Censo de 2004 é de que 94,6% das escolas de ensino mé-
dio afirmaram trabalhar com o tema “meio ambiente”. Outro dado interessante, é que 
começa a se difundir nas escolas a prática de reciclagem de lixo. Em 2001 eram 5,2% 
das escolas e em 2005 estas foram 7,8%.
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A Meta 2 propõe “Implantar e consolidar, no prazo de cinco anos, a nova 
concepção curricular elaborada pelo Conselho Nacional de Educação” e a Meta 
16 que se proceda “em dois anos, a uma revisão da organização didático-peda-
gógica e administrativa do ensino noturno, de forma a adequá-lo às necessida-
des do aluno-trabalhador, sem prejuízo da qualidade do ensino”. 

Uma vez que para sua realização, se depende da ação dos 27 sistemas estaduais de 
ensino e ainda não dispomos de um instância que centralize os dados referentes às Metas 
do PNE, lamentavelmente não existem informações consolidadas sobre estas Metas.
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Educação Tecnológica e 
Formação Profissional: 
situação, evolução e perspectivas1

Aparecida Andrés 

Consultora Legislativa 
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Meta 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 necessi-
dades de formação inicial e continuada da força de trabalho.* 

“Não há informações precisas, no Brasil, sobre a oferta de formação para o traba-
lho, justamente porque ela é muito heterogênea. Além das redes federais e estaduais 
de escolas técnicas, existem os programas do Ministério do Trabalho, das secretarias 
estaduais e municipais do trabalho e dos sistemas nacionais de aprendizagem, assim 
como um certo número, que se imagina muito grande, de cursos particulares de curta 
duração, inclusive de educação a distância, além de treinamento em serviço de cursos 
técnicos oferecidos pelas empresas para seus funcionários.”

A frase citada introduz o diagnóstico inicial da Educação Tecnológica e Formação 
Profissional, constante do Plano Nacional de Educação, tornado Lei no 10.172 em ja-
neiro de 2001. Segue-se manifestação entusiasmada dos autores pelo fato de que, em 
breve, seriam conhecidos os resultados do primeiro Censo da Educação Profissional, 
iniciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) em 1999. É que, à diferença da educação básica e superior, a educação técnica, 
tecnológica e profissional brasileira ainda não dispunha, às portas do século XXI, de um 
Censo abrangente e confiável, a partir do qual se gerariam dados e indicadores fidedig-
nos e se realizariam avaliações da qualidade da vasta formação oferecida na área.

Não dispunha, àquela época, e, a rigor, continua a não dispor até hoje de uma concei-
tuação padronizada para as suas atividades e de consenso entre seus atores institucionais, 
que permitam estabelecer o que contar, sem superposição com outros níveis educacionais, 
e se certificar de que haverá participação de todos na prestação das informações. O país 
conta somente com a tomada de dados realizada pelo INEP em 1999 e é recentíssima a 
primeira tentativa oficial de organizar a oferta nacional de cursos e programas de nível 
superior deste segmento, que culminou no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 
Tecnologia, lançado em agosto de 2006. Fruto de árduo trabalho taxonômico e de discus-
sões com a comunidade da área, o Catálogo condensou em 96 denominações, a notável 

1 Análise do âmbito da educação técnica, tecnológica e profissional, tendo em vista avaliar a situação e a evolução dos fatos concernentes 
à área, em relação às metas preconizadas pelo Plano Nacional de Educação para este setor.
* A iniciativa para o cumprimento deste OBJETIVO/META depende da iniciativa da União.
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criatividade dos responsáveis institucionais pela criação de cursos, revelada nas 1.236 de-
nominações diferentes atribuídas aos 3.548 cursos superiores de formação de tecnólogos 
cadastrados em 2005, no MEC. Esta publicação, que confere aos cursos profissionais uma 
padronização conceitual mínima, deu-lhes visibilidade capaz de melhor orientar os estu-
dantes, suas famílias, as próprias instituições de ensino e as empresas e instituições empre-
gadoras e permitirá ao MEC organizar os cursos, para participarem do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) a partir de 2007.

Não estranha, portanto, que no tocante à avaliação do cumprimento da primeira 
meta posta pelo PNE para a Educação Tecnológica e Formação Profissional, o Docu-
mento do Conselho Nacional de Educação (CNE), de maio de 2006, assim registre: 
“Meta não cumprida”. Os conselheiros observam ainda que “o atendimento na forma-
ção inicial e continuada de trabalhadores é bastante reduzido, em que pese a atuação 
mais constante das entidades do chamado sistema S”. Também a Consultoria Legislativa 
da Câmara dos Deputados, em publicação de 20032 , ou seja, dois anos após a edição do 
Plano, atestara o mesmo. E em 2006, o Brasil, ainda não dispõe de um sistema integrado 
de informações referidas à educação técnica e à formação profissional.

Mas não se pode dizer que a situação, no que se refere às informações já disponíveis 
sobre a área, é a mesma que existia, quando da edição do PNE. Primeiro, é preciso 
observar que, de fato, o INEP divulgou, em 2001, o primeiro Censo da Educação 
Profissional – 1999, proporcionando visão inédita não só da amplitude e complexidade 
da área, mas, principalmente, dos esforços necessários para que num futuro próximo, 
se conseguisse chegar a um mapeamento real do que ocorria efetivamente em todo o 
segmento. Isto porque, antes que se apurassem os resultados da pesquisa censitária, os 
técnicos já sabiam que os achados, ainda que fossem os melhores possíveis, eram subes-
timados. Nem todas as instituições do setor responderam ao questionário e nada mais, 
além dos apelos sem conseqüência, poderia ser feito para induzi-las a participar.

Ficou especialmente prejudicada a contagem e especificação dos chamados cursos 
básicos e dos cursos livres, que recobrem vasta gama de cursos, programas, treinamen-
tos, (em serviço ou não), de tipos, níveis, duração, periodicidade e áreas os mais diversos, 
ministrados por empresas, unidades do Sistema S, instituições públicas, privadas, e do 
terceiro setor, e que incluem desde aprendizagem inicial até especialização profissional 
de alto nível e formação continuada. Registrou-se e publicou-se o que foi informado 
pelas instituições que responderam à pesquisa, informações estas que foram integradas 
aos dados estatísticos disponíveis no INEP, na então Secretaria de Ensino Médio e Tec-
nológico (Semtec/MEC) e no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referentes ao 
ensino médio técnico, ao ensino superior tecnológico e aos cursos e treinamentos patro-
cinados pelo MTE. Em conseqüência, não é raro o desencontro de números, inclusive 
em textos e notícias de fontes oficiais, e as políticas educacionais necessárias à formação 
inicial e continuada da força de trabalho nacional continuaram a se fazer de modo 
tentativo ou ao menos, não-informado por dados, estatísticas e indicadores precisos. O 
quadro 1, a seguir, evidencia os principais achados do Censo de 1999.

2 Avaliação Técnica do Plano Nacional de Educação. Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Centro de Documentação 
e Informação: Coordenação de publicações. Brasília, DF, 2004.
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Quadro 1 
Resultados do Censo da Educação Profissional — Brasil - 1999

Nº de instituições de ensino técnico, tecnológico e profissional respondentes: 3.948

Básico Técnico (médio) Tecnológico (superior) Total

Nº de cursos oferecidos 27.555 5.018 433 33.006

Nº de IES oferecendo os cursos 2.034 2.216 258 a

Nº de matrículas 2.045.234 716.652 97.249 2.859.135

• Nº de professores e instrutores atuando: 76.787.
• Titulação dos docentes e instrutores: 82% dos docentes e 48% 
  dos instrutores com nível superior completo.
• Áreas mais procuradas: Serviços – (com 68% das matrículas – áreas de Saúde incluída), nos três níveis de  
  ensino; depois Indústria (24,2%); Agropecuária e Pesca (4,1%) e, por último, Comércio (3% do total).

a Não se pode totalizar, já que havia instituições oferecendo mais de um tipo de curso.

O MEC não realizou posteriormente qualquer atualização focalizada e abrangente 
dos dados da área técnica e profissional. O INEP, que atualmente monitora, para o 
governo federal, o andamento das ações do MEC para a implementação do PNE, nada 
tem a dizer, portanto, no que tange aos indicadores diretamente relacionados à primeira 
meta, dada a pura e simples inexistência do Sistema Integrado de Informações da Edu-
cação Profissional. Entretanto, ele assim registra os elementos que, ao longo do tempo, 
têm pavimentado o caminho para a sua construção:

Políticas, Programas e Ações do Governo Federal
• CNCT – Cadastro Nacional de Cursos Técnicos;
• Censo Escolar (registra as estatísticas referentes aos cursos técnicos de nível médio);
• Censo da Educação Superior (registra as estatísticas referentes aos cursos tecnológicos de nível superior);
• SIPAV – Sistema de Informações do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP);
• SIEP – Sistema Integrado da Educação Profissional (concebido e em início de implementação,em 2006, utilizando
 todos os subsistemas já descritos).
• SIG – Sistema de Informações Gerenciais
• Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, previsto pelo Decreto 5.773 de 09/05/2006. (lançado em  
 agosto/2006

Acerca das coletas censitárias anuais, o INEP esclarece que o Censo Escolar, pesqui-
sa declaratória nacional que levanta informações estatísticas sobre os estabelecimentos 
escolares públicos e privados da educação básica, inclui, há alguns anos, um bloco para 
o registro dos dados sobre educação profissional de nível médio. O Censo da Educação 
Superior, por sua vez, coleta os dados para os cursos de Graduação, entre os quais estão 
os cursos de formação de tecnólogos.

Entretanto, as Sinopses da Educação Superior anualmente publicadas não apresen-
tam os dados da educação tecnológica desdobrados. Para o que nos importa, só as in-
formações referentes aos Centros de Educação Tecnológica (CETs) são apresentadas em 
separado; os dados referentes aos demais cursos superiores de tecnologia, ofertados em 
outros tipos de Instituições de Ensino Superior que não os CETs, se apresentam, de 
rotina, agrupados aos dos demais cursos de graduação. Acrescente-se que a tomada de 
dados sobre a Extensão Universitária nacional, que inclui centenas de cursos técnicos e 
profissionalizantes anualmente ministrados pelas quase três mil instituições de ensino 
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superior existentes no país, com duração, perfil, conteúdo e qualidade extremamente 
díspares, é muito recente e não há ainda sistematização conceitual das atividades exten-
sionistas nem publicação consistente que incorpore a produção nacional deste segmento 
universitário. Até mesmo a pós-graduação, que no tocante aos programas de mestrado 
e de doutorado, exibe excelência ímpar quanto ao registro, fomento, gestão e avaliação, 
não dispõe ainda de informação consistente e completa sobre as chamadas pós-gradua-
ções lato sensu ou especializações, que começaram a ser registradas no MEC há apenas 
dois anos, nem parece conceder a seus mestrados profissionais o mesmo relevo dado aos 
acadêmicos, já que pouco se fala ou se publica estudo sobre eles.

Eis aqui, portanto, um outro problema: além de parcas, esparsas e incompletas, as 
estatísticas disponíveis sobre a educação técnica e profissional não são rotineiramente 
apresentadas de modo a permitir ou a estimular estudos sobre este setor, à diferença 
do que ocorre nos outros níveis educacionais. Mesmo para o ensino médio de nível 
técnico, nem sempre as informações relevantes eram coletadas ou publicadas: é o caso 
do ano 2000, para o qual simplesmente não há estatísticas oficiais disponíveis, ou o ano 
de 1997, para os dados sobre os cursos superiores tecnológicos. E até o momento, as 
próprias autoridades não acreditam estar próximo do fim o esforço do MEC para reunir 
os dados relevantes da área, principalmente porque, a seu ver, não há como convencer 
todas as instâncias hoje envolvidas na formação e educação técnica e profissional de to-
dos os tipos e níveis a colaborarem no envio dos dados relevantes aos órgãos oficiais. Eles 
assinalam que, à diferença dos demais Censos, cujos dados são cruciais para os repasses 
de verba oficial, neste domínio em análise, as contribuições e repasses financeiros públi-
cos ou privados, quando existem, não se vinculam à matrícula ou a outros parâmetros 
informacionais, dificultando a obtenção mais completa de informações, que fica na 
dependência da boa vontade dos informantes.

Ainda assim, com todas estas dificuldades, e para a grata surpresa dos que estudam e 
lidam com a área, em setembro de 2006 – quase cem anos depois da criação, em 1909, 
pelo Presidente Nilo Peçanha, das primeiras escolas públicas profissionais do país (as 
Escolas de Aprendizes Artífices) –, foi possível ter uma visão mais completa do conti-
nente até então oculto da educação técnica e profissional brasileira. Sabemos agora que 
a área tem oferecido atualmente pelo menos 39 milhões de matrículas em todo o país, 
em quase 43 mil estabelecimentos/empresas/órgãos/entidades, e que tem mobilizado 
um orçamento próximo a U$ 26,3 bilhões – o equivalente, em 2005, a 4% do PIB de 
U$ 640 bilhões.

Esta formidável estimativa integra o estudo ‘Brasil: o estado de uma nação 2006’, 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, lançado em setembro de 2006. 
No capítulo 3, relativo à Educação, a formação técnica e profissional no país é descrita 
em detalhes inéditos. Em primeiro lugar, a pesquisa ressalta a convivência, neste âmbito, 
de um sistema formal – o da educação básica (fundamental e média), técnica e supe-
rior – com uma infinidade de cursos e treinamentos considerados profissionalizantes e 
que funcionam sob orientação das regras do mercado, entrelaçados com a ação estatal. 
É qualificado pelo IPEA como um não-sistema invisível, já que funciona de forma 
desarticulada e ainda inexiste, no seu todo, para o mundo das estatísticas oficiais e das 
políticas públicas. Integram-no hoje, um segmento formal – composto pelas nove uni-
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dades do Sistema S3 , pelo ensino técnico de nível médio (que a partir de 2005 pode se 
articular com o ensino médio regular de modo integrado, concomitante ou subseqüen-
te), pelos cursos de alfabetização, pela educação de jovens e adultos (EJA), a formação 
de funcionários públicos em escolas como as de governo e os cursos e programas do 
ensino superior – e, de outro lado, um segmento dito paralelo, que abrange as ativida-
des educacionais e formativas das empresas privadas, da vasta e ainda pouco conhecida 
rede de ensino livre, do terceiro setor e dos sindicatos e associações profissionais. A falta 
do Sistema Integrado de Informações da Educação Técnica e Formação Profissional 
não impediu que o competente grupo técnico4 incumbido da pesquisa juntasse, com 
originalidade, os dados oficiais disponíveis com os dados “oficiosos”, garimpados onde e 
como lhes foi possível. Assim, ao lado das fontes convencionais como o MEC (por suas 
Secretarias) e o INEP, valeram-se de informações diretamente cedidas pelos seguintes 
órgãos e instâncias como o FAT/MTE (2005); Dieese (2001); MTb/Sefor (1998); MTE 
(2000a, b e c; 2001 e 2006); Senai (2005a); Sesc (2003); Senar (2005); Sesc-SP (2003); 
Sescoop-SP (2005), além das páginas Web das várias entidades. Fizeram-se consultas a 
estudos, relatórios e pesquisas, que serviram de base e de parâmetros para estimativas, 
nos seguintes órgãos: Banco Mundial (2003); Gife (1998); Leite (2003a, be c); MTE/
FAT (2002a e b); Sabóia (2005); Senac (2004); Senai (2005b e c); Unesco/Unevoc 
(2004). Os números de orçamentos foram, em maioria, estimados a partir dessas fontes 
referenciadas. Os valores em dólares foram obtidos mediante conversão pelo câmbio 
comercial médio do ano para o qual se dispõe do dado. Para controlar duplas contagens 
e superestimação, adotaram-se premissas conservadoras, sobretudo em relação aos re-
cursos (basta dizer que somente o gasto operacional do MEC com a rede federal chegou 
a R$ 7 bilhões, em 2004). Quanto à Educação de Jovens e Adultos (EJA), embora seja 
oficialmente classificada dentro Educação Básica, foi neste estudo integrada à Educação 
Profissional.

Segundo o estudo do IPEA, o não-sistema da educação técnica e profissional bra-
sileiro funciona há décadas, em resposta ao andamento da economia e do mercado de 
trabalho, regulando-se por suas regras, e entrelaçando-se com a atuação do Estado que, 
direta ou indiretamente, subsidia a maior parte desta oferta de formação, desde os anos 
1940. Os autores destacam os seguintes aspectos estruturais e conjunturais como expli-
cação para a pujança exibida pelo setor:

•	 O	 Brasil	 tem	 uma	 população	 economicamente	 ativa	 (PEA)	 de	 quase	 
 93 milhões, com média de sete anos de escolaridade, cumprida em escolas de  
 baixa qualidade. Daí a sua enorme demanda por formação compensatória  
 ou suplementar de educação.

3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Social da Indústria (Sesi), atuando na área da Indústria; o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Social do Comércio (Sesc), na área de comércio e serviços, exceto bancos; o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), na agricultura); o Serviço Nacional de Aprendizagem no setor de Transportes (Senat) e Serviço 
Social do setor de Transportes (Sest), na área do transporte sobre pneus; o Sebrae, direcionado às micro e pequenas empresas, em todos 
os setores; e o Serviço Social para as Cooperativas (Sescoop), voltado para cooperativas de prestação de serviços. 
4 A equipe de técnicos que elaborou o estudo do IPEA foi coordenada pelo experiente economista da educação Claudio de Moura Castro, 
pesquisador da área de Educação em vários órgãos nacionais e internacionais, e contou também com a professora Maria Helena de 
Magalhães Castro, da UFRJ, uma das maiores especialistas nacionais em tratamento e análise de dados educacionais, principalmente os 
relativos à educação superior.
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•	 É	igualmente	grande	o	potencial	de	demanda	por	educação	continuada,	já	que	 
 cerca de 80% da PEA começa a trabalhar entre 15 e 16 anos de idade, para  
 obter renda própria e/ou reforçar o orçamento familiar e, ainda, para ter  
 como pagar os estudos e melhorar na ocupação, por meio da conclusão do  
 ensino médio e superior e de cursos profissionais.
•	 Dos	 7,3	 milhões	 de	 brasileiros	 desempregados,	 3,5	 milhões	 são	 jovens.	 
 A taxa média de desemprego de jovens de 18 a 24 anos (17%) é quase o dobro  
 da nacional (9%).
•	 Há	uma	demanda	reprimida	de	27	milhões	de	pessoas	que	terminaram	o	 
 ensino médio e não ingressaram no ensino superior.
•	 A	instabilidade	e	a	rotatividade	–	voluntária	ou	compulsória	–	do	merca- 
 do também mantêm as pessoas atentas a novas ou melhores alternativas  
 de trabalho e renda, incrementando a requalificação e o reinício de carreiras  
 e negócios em diferentes setores ou ocupações o que incrementa a busca  
 por cursos e treinamentos profissionais.
•	 53%	da	PEA	não	têm	cobertura	previdenciária	e	1/3	dos	assalariados	não	têm	re- 
 gistro em carteira. Há portanto um vasto mercado paralelo de trabalhadores que  
 busca por sua conta modos de se profissionalizar, pois são invisíveis para as políticas  
 públicas e empresariais de formação.
•	 As	relações	entre	o	formal	e	o	informal,	ao	longo	das	cadeias	produtivas,	 
 impõem requisitos de produtividade e qualidade a cooperados, micropro- 
 dutores, autônomos, extrativistas e trabalhadores em domicílio, que preci- 
 sam se qualificar para prestar serviços às empresas formalmente estabelecidas.
•	 As	empresas	mais	modernas	se	cansaram	de	esperar	que	o	sistema	oficial	 
 se sintonizasse com o mercado e formasse quadros em quantidade e qua- 
 lidade adequados e decidiram-se, elas próprias, a se tornarem agências ou  
 financiadoras de formação profissional especializada.

Apesar das dificuldades em quantificar com precisão a oferta de formação profissio-
nal no Brasil, pôde-se chegar a uma aproximação razoável, baseada em estatísticas ofi-
ciais e nas bases de dados e em referências de estudos e pesquisas que envolvem levanta-
mento primário da oferta e demanda da formação no país. Veja-se a seguinte tabela, que 
apresenta um resumo dos achados do IPEA, os quais, para serem bem compreendidos, 
exigem que se reporte a um ou mais dos fatores relacionados anteriormente:

Tabela 1 
Números globais da formação profissional — Estimativas para 2004/2005 — Brasil

Grupos de agências/programas Gestão Número de 
estabelecimentos

Matrícula anual
(em mil)

Orçamento anual
(em US$ milhões)

Ensino superior – universidades, centros universitá-
rios, centros tecnológicos, faculdades e institutos

pública 224 1.178 10.000

privada 1.789 2.985 6.860

Sistema S privada 4.600 7.900 4.800

Ensino técnico de nível médio
pública 800 295 336

privada 2.200 412 464
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Grupos de agências/programas Gestão Número de 
estabelecimentos

Matrícula anual
(em mil)

Orçamento anual
(em US$ milhões)

EJA Educação de jovens e adultos a 
(alfabetização e supletivos do fundamental e médio)

pública 16.000 6.570 1.350

privada 2.000 730 150

Escolas de/do governo – treinamen-
to do funcionalismo público pública 300 600 90

Empresas privadas – treinamento de empregados privada 5.700 8.900 1.110

Ensino profissional livre privada 5.000 5.000 800

Sindicatos e associações profissionais privada 800 1.600 130

Terceiro setor privada 3.000 3.000 240

Total 42.413 39.170 26.330

Fontes: Estatísticas e bases de dados: FAT (2005); Dieese (2001); MEC (2000); MEC/Inep (2000, 2001-2005 e 2004); MTb/Sefor (1998); MTE 
(2000a, b e c); MTE (2001 e 2006); Senai (2005a); Sesc (2003); Senar (2005); Sesc-SP (2003); Sescoop-SP (2005) (além das páginas Web das várias 
entidades). Estudos e pesquisas (bases e parâmetros para estimativas): Banco Mundial (2003); Gife (1998); Leite (2003a, be c); MTE/FAT (2002ae 
b); Sabóia (2005); Senac (2004); Senai (2005be c); Unesco/Unevoc (2004). Nota: A quase totalidade dos dados de estabelecimentos e matrículas 
provém das fontes estatísticas e bases de dados indicados.Os números de orçamentos são em maioria estimados a partir dessas fontes e 
dos estudos e pesquisas referenciados. Os valores em dólares foram obtidos mediante conversão pelo câmbio comercial médio do ano 
para o qual se dispõe do dado. Para controlar duplas contagens e superestimação, são adotadas premissas conservadoras, sobretudo em 
relação aos recursos (basta ver que somente o gasto operacional do MEC, com a rede federal, chega a R$ 7 bilhões, em 2004 – ver Seção 
de Educação Superior). A EJA está classificada na Educação Básica, porém, para efeitos desta análise, é mais conveniente tratá-la nesta 
seção.Dados divulgados em agosto de 2006 pelo IBGE revelam que 30,1% da População Economicamente Ativa (PEA) já concluiu ou estava 
freqüentando algum curso de qualificação profissional em junho deste ano. A pesquisa mostra também que o percentual de pessoas com 
curso de qualificação nas seis principais regiões metropolitanas do País é praticamente igual para os ocupados (30,1%) e os desocupados 
(sem trabalho e procurando emprego, 30,4%).

E conforme a Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, o maior percentual das pessoas 
ocupadas que concluíram ou que freqüentam curso de qualificação tem entre 18 e 24 
anos (34%), seguindo-se os que têm entre 25 e 34 anos (32%). Por rendimento, o topo 
da pirâmide (de dois salários mínimos a R$ 1.750) reúne o maior percentual (22,1%) 
dos ocupados com qualificação. Entre os que ganham até meio salário mínimo, apenas 
2,5% estão no grupo dos qualificados. O menor percentual de ocupados com qualifi-
cação concluída ou em curso, entre os setores, está no segmento de serviços domésticos 
(2,5%), enquanto o maior percentual está na área de educação (23,9%).

O grupo do IPEA reitera que as estimativas apresentadas basearam-se só naquelas 
modalidades em que houve possibilidade de quantificação e que existem muitas ou-
tras de porte significativo, para as quais não há como fazer estimativas. Portanto, os 
números divulgados, ainda que formidáveis, são subestimados. Em face da demanda 
potencial, a grande oferta existente poderia representar alguma chance de treinamento 
para 40% da PEA; entretanto, na prática, esse percentual é bem menor, não devendo 
ultrapassar 20%, pois que matrículas não equivalem a pessoas treinadas, uma vez que o 
mesmo indivíduo pode – e, de fato, costuma – fazer vários cursos ou módulos do mes-
mo curso, e ser contado duas ou mais vezes por ano. Se a oferta chegar a 20% da PEA, 
cada trabalhador brasileiro teria uma chance de treinamento a cada cinco anos – inter-
valo muito longo diante do ritmo de mudanças e inovações no mercado de trabalho e 
nas ocupações.
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Mas é necessário lembrar também um aspecto particularmente importante – e preo-
cupante – de nosso sistema educacional: praticamente todas as crianças entram hoje na 
escola fundamental, mas somente 84% concluem a 4ª série e só 57% dos que ingressam, 
terminam o ensino fundamental. No nível médio, o gargalo é ainda mais estreito: o índice 
de conclusão é de apenas 37%, sendo que, entre indivíduos da mesma coorte, apenas 28% 
saem com diploma. Em 2004, por exemplo, 6 milhões de crianças cursavam a 1ª série 
do fundamental, mas apenas 2,8 milhões concluíram a 8ª série (46,1%), e somente 1,6 
milhão (26,6% do total) de jovens levaram a termo o ensino médio. Em resumo, se a ex-
clusão na entrada da escola desapareceu, ela agora acontece ao longo do ciclo escolar, com 
a expulsão progressiva dos grupos mais pobres. A participação dos pobres, majoritária no 
início do sistema educacional, vai decrescendo drasticamente ao longo do percurso.

Assim, uma questão que vem à baila é se a educação profissional pode ou não aju-
dar os mais pobres. Segundo o Dieese, 45,5% dos brasileiros entre 16 a 24 anos estão 
desempregados. Apenas no Distrito Federal e nas regiões metropolitanas de São Paulo, 
Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Salvador, existem hoje 3,2 milhões de desempre-
gados nessa faixa etária. E quase 18% dos brasileiros entre 15 e 17 anos estão fora da 
escola, a maioria vivendo nas chamadas áreas de risco. Outra pesquisa recente mostra 
que entre os 10% mais pobres da PEA, o desemprego é 17 vezes maior que entre os 10% 
mais ricos5. O que teria o estudo do IPEA a dizer sobre isso?

O que se pode depreender é que, quando se examina a formação profissional, o 
quadro é mais favorável que o apresentado na educação tradicional, ainda que também 
tenha seus problemas. Afirma-se que o Sistema S de fato tem oferecido seus cursos de 
formação profissional e de aprendizagem gratuitamente, para uma clientela de baixa 
renda. O principal aspecto negativo é ser o Sistema S relativamente pequeno para o 
tamanho da força de trabalho. Em contraste, nos cursos técnicos e superiores de tecno-
logia privados, se cobram mensalidades; mas eles são freqüentados por alunos menos 
pobres na maioria dos casos, e que podem pagar por eles.

Outro fato que opera contra a eqüidade do sistema é que os cursos profissionais pres-
supõem cada vez mais a alfabetização funcional por parte dos alunos, implicando que 
muitos fiquem de fora apenas por não atingirem o requisito mínimo para ler materiais 
didáticos e escrever as tarefas passadas nos cursos. Como não só o analfabetismo como 
o analfabetismo funcional são muito elevados no país, atingindo, este último, cerca de 
120 milhões de indivíduos, pode-se dizer também que este é o contingente dos trabalha-
dores que não conseguirão ter acesso aos cursos técnicos, mesmo gratuitos.

Em suma, os pesquisadores não deixam de reconhecer que houve, na última década, 
uma gigantesca democratização no acesso e na permanência na escola acadêmica e no 
acesso a cursos oferecidos enquanto complemento, o que, do ponto de vista da eqüida-
de, significou um grande salto. No entanto, frisam que o ensino do país ainda está longe 
de promover a eqüidade – hoje menos longe, é verdade, mas há ainda muito a fazer. E 
infortunadamente, “a vastidão de cursos profissionais existente atualmente não bene-
ficia o extremo inferior da hierarquia social. Alcança os que estão quase na base, mas 
não atinge os últimos da fila. Para estes, o sistema continua oferecendo muito pouco”, 
concluem os autores do estudo do IPEA.

5 Fonte: Pesquisa do prof. Carlos Roberto Ramos, da UnB, citada em O Globo, 12.11.06.
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Meta 2 – Estabelecer a permanente revisão e adequação às exigências 
de urna 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.

Meta 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.**

O quadro a seguir, alinha as principais políticas públicas e ações do governo que, segun-
do o INEP, têm conseqüências para o cumprimento das metas 2 e 4. O item final, relativo 
a iniciativa recente, foi acrescentado ao rol, já que converge para os mesmos objetivos.

Políticas, Programas e Ações do Governo Federal

• Fórum Nacional de Educação Profissional.
• Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 (Institui o Projeto Escola de Fábrica).
• Lei nº 11.195, de 18 de novembro de 2005 (Permite à União expandir a oferta de educação profissional  
    com ou sem parcerias).
• Lei 11.129, de 30 de junho de 2005 (que institui o ProJovem).
• Decreto nº 4.877, de 13 de novembro de 2003 (Disciplina o processo de escolha de dirigentes no âmbito dos  
    Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais.).
• Decreto nº 5.119, de 28 de junho de 2004 (Revoga o dispositivo que menciona e o Decreto no 4.364,  
    de 6 de setembro de 2002.).
• Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 (Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394,  
    de 20 de dezembro de 1996, a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,  
    e dá outras providências.).
• Decreto nº 5.224, de 1º de outubro de 2004 (Dispõe sobre a organização dos Centros Federais de  
    Educação Tecnológica e dá outras providências), alterado pelo Decreto 5.773 de 09/05/2006.
• Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005 (Institui, no âmbito das instituições federais de educação  
    tecnológica, o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de  
    Jovens e Adultos PROEJA.).
• Decreto 5.773 de 09/05/2006. (Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de  
    instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino.).
• Parecer CNE/CEB Nº 39/2004  Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de  
    nível médio e no Ensino Médio.
• Parecer CNE/CEB nº 14/2004 Aprovado em 05 de maio de 2004 Autorização para a oferta de cursos  
    superiores de Tecnologia nas Escolas Agrotécnicas Federais.
• PPA (Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional.).
• 1ª Conferência Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, organizada e realizada pelo MEC em  
    Brasília, de 5 a 8 de novembro de 2006.

Tem razão o INEP em ressaltar principalmente as mudanças do quadro legal, quan-
do se pretende verificar se o país, no tocante à educação técnica e profissional oferecida, 
tem estado atento às características do mercado de trabalho e andado em sintonia com 

** É exigida colaboração da União.
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as reais necessidades dos empregadores e trabalhadores, considerada a situação de esco-
laridade (ou falta dela) e de alfabetismo destes últimos.

Para começar, lembremo-nos de que os estudantes brasileiros, desde o final de 2005, já 
podem cursar disciplinas do ensino médio regular integradas às do ensino técnico. É o que 
permitiu o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta quatro artigos da 
LDB e prevê alternativas de articulação entre os ensinos médio e técnico de nível médio. Até 
então, quem quisesse ter formação profissional precisava primeiro cursar e obter o diploma 
de ensino médio, ou cumprir as duas formações em turnos diferentes, para diplomar-se nas 
duas modalidades, observada a precedência do diploma do ensino médio regular.

A partir da nova legislação, três possibilidades articulam o ensino médio e o técnico: 
a integrada, a concomitante e a subseqüente. Permitindo flexibilidade oportuna e de-
sejável, considerados os múltiplos perfis e interesses do enorme contingente de jovens 
que desejam ingressar neste nível, a mudança na legislação facultou ainda com que cada 
escola decida se quer ou não unir o ensino médio e o ensino técnico de nível médio.

A novidade, ao que parece, foi bem-vinda nos estados e entre os estudantes. Segun-
do o INEP, no início de 2006, 20 estados já ofereciam o ensino médio integrado, com  
20 mil matrículas na modalidade. O Paraná era o estado com o maior número de ma-
trículas: 51% das instituições estaduais de ensino ofereciam os cursos desta forma. Vale 
a pena resumir aqui a situação e a evolução educacional no nível médio, no período de 
1998 a 2005, com base nas estatísticas oficiais brasileiras.

É preciso que se diga que a integração do ensino médio com o ensino de nível técnico 
não é idéia original: resgata um modelo que existiu no país e que tentou vingar por quase 
um século, desde a criação das 19 Escolas de Aprendizes Artífices pelo presidente Nilo Peça-
nha, em 1909. Estas Escolas, originalmente destinadas a se instalarem prioritariamente nas 
capitais brasileiras, tinham como objetivo principal, atender os filhos de trabalhadores, “os 
desfavorecidos da fortuna”. A trajetória das Escolas de Aprendizes Artífices acompanha, de 
certa forma, o percurso do desenvolvimento industrial brasileiro. Assim é que, em 1942, em 
decorrência do investimento na indústria no Brasil, elas passam a ser denominadas Escolas 
Industriais Técnicas, oferecendo a partir de então o curso ginasial. Em 1959, tornam-se Es-
colas Técnicas Federais, implantando a formação técnica em nível de 2º grau.

A dualidade entre educação geral e educação profissional, segundo os especialistas, 
já foi explícita, quando a LDB de 1961 tratava separadamente o ensino secundário do 
técnico, embora já os tivesse considerado equivalentes para efeito de continuidade de 
estudos em nível superior. A partir de 1971, os ensinos médio e técnico foram de fato 
integrados por força legal. Época do chamado milagre econômico, o ensino técnico era 
considerado fundamental para dar prosseguimento ao crescimento da economia. Entre 
1968 e 1974, o País crescia a taxas de 7% e 8% e o governo determinou a integração 
dos ensinos médio e profissional em todas as instituições de nível médio, ainda que 
muitas não tivessem condições de oferecer educação técnica. Conforme os dirigentes das 
instituições da área, à época, esta tentativa não teve sucesso no sistema como um todo, 
pois apenas as escolas federais tinham condições de aliar o ensino médio ao profissional. 
Assim, a referida dualidade permaneceu na prática, mesmo depois da Lei 5.692, de 
1971, que englobou no ensino médio os dois tipos de educação: a acadêmica e a profis-
sionalizante, na tentativa de definir a finalidade dupla do ensino médio: preparar para a 
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continuidade de estudos e profissionalizar com vistas ao ingresso na atividade produtiva, 
após sua conclusão.

“A operacionalização desses objetivos não se concretizou de modo competente e 
adequado: o ensino médio nem preparou bem para o prosseguimento de estudos em 
nível superior e com exceção das escolas técnicas, sobretudos as federais, não conse-
guiu preparar mão-de-obra devidamente qualificada, em termos de conhecimentos, 
competências e habilidades específicas para o mercado de trabalho. Mais uma vez 
faltaram destino e rumo certo ao ensino médio”,

diz uma estudiosa da matéria6. A lei que obrigava à integração das duas modalidades 
de ensino acabou por ser revogada em 1982. No governo Sarney, registra-se mais uma 
tentativa de fazer desenvolver o ensino técnico e profissional no país, com o Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico (Protec), que previa a construção de 200 
escolas técnicas. Entretanto, foram efetivadas apenas 37 instituições.

A possibilidade de articulação entre o ensino médio regular e o ensino técnico foi 
extinta em 1997, pelo Decreto no 2.208, contrariando a então recém-criada LDB (de 
1996), que, em seu Artigo 36, afirma que “o ensino médio, atendida a formação geral 
do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”.

Aliás, no governo Fernando Henrique, houve significativa mudança no quadro legal 
que regulava a educação profissional. Merece destaque a edição não só do referido De-
creto no 2.208/97, que regulamentava o § 2o do art. 36 e os artigos 39 a 42 da LDB – Lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, referente à Educação Profissional, e que, entre ou-
tros, proibiu a oferta de ensino médio integrado à educação profissional, desvinculando 
então os dois diplomas, mas também da Portaria MEC no 646/97, que regulamentava 
a implantação do disposto nos artigos 39 a 42 da LDB – Lei Federal no 9.394/96 e no 
Decreto Federal no 2.208/97 e dá outras providências relativas à rede federal de educa-
ção tecnológica.

Igualmente importante foi a edição da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, que esta-
belecia que novas escolas técnicas só poderiam ser criadas pela União em parceria com os 
estados e municípios, com o setor produtivo ou com entidades não-governamentais como 
fundações, associações e sindicatos patronais e de trabalhadores. Neste novo contexto, 
escolas técnicas poderiam ser criadas com financiamento federal mas os demais parceiros, 
a partir daí, tornar-se-iam responsáveis pela manutenção e gestão dos estabelecimentos de 
ensino. Os governantes à época justificavam que tal parceria, de um lado, garantiria vincu-
lação maior e mais ágil entre as escolas técnicas e as necessidades do mercado de trabalho 
local, o que dificilmente ocorreria caso as escolas permanecessem vinculadas burocratica-
mente à União. Além disso, comprometeria o setor público estadual e/ou municipal, o 
setor privado e o terceiro setor com a qualidade e a gestão das escolas e com a empregabili-
dade dos egressos. De outro lado, o governo entendia estar criando oportunidade real para 
a obtenção de um diploma de técnico por jovens e adultos que concluíram o ensino médio 
na rede pública ou pela via do supletivo; noutras palavras, achavam que o ensino técnico 
passaria a atender os alunos que realmente tinham interesse em obter uma qualificação 

6 Terezinha Saraiva em Um projeto para o ensino médio. Folha Dirigida, 08/07/2004 – Rio de Janeiro RJ.
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para o mercado de trabalho – em geral, pessoas oriundas dos segmentos de menor renda –, 
não mais se reservando aos jovens de famílias abastadas, que absorviam as vagas das escolas 
técnicas do governo, gratuitas e de excelente qualidade, mas que posteriormente se dirigi-
riam à universidade e não ao mercado.

Nesse quadro, o apoio federal à educação profissional no Brasil, de 1997 a 2002, operou-
se principalmente por meio do Programa de Expansão da Educação Profissional – o Proep. 
Iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, 
os recursos do Proep originam-se de dotações orçamentárias do Governo Federal – 25% do 
MEC, 25% do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e 50% de empréstimos da União 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Acordo bilateral foi firma-
do em 27 de novembro de 1997, com vigência até 2006. Programa de US$ 500 milhões 
(US$ 250 milhões do BID e US$ 250 milhões de contrapartida nacional), o Proep, além de 
financiar a criação de novas escolas técnicas estaduais e comunitárias, canalizava investimen-
tos para modernizar as escolas técnicas federais existentes, com equipamentos e laboratórios.

Foram aprovados 336 projetos no período, dos quais 136 para o segmento estadual, 
135 para o comunitário e 65 para as escolas técnicas federais. Formalizaram-se 251 convê-
nios: 87 na região Sudeste, 48 no Sul, 52 no Nordeste, 32 na região Centro-Oeste e 32, na 
Região Norte. 106 escolas foram inauguradas: 48 comunitárias, 32 federais e 26 estaduais. 
104 projetos foram concluídos e entregues até dezembro de 2002. A rede federal recebeu 
investimentos em 65 de suas unidades, da ordem de R$ 142 milhões. Até 2002, o BID 
aplicou 49% dos recursos e o Brasil, 51%. Da contrapartida nacional, 68% da verba inves-
tida era do MEC e 32%, do FAT. Segundo os então governantes, havia recursos – tanto do 
BID quanto os correspondentes à contrapartida de recursos nacionais –, a serem utilizados 
nos anos seguintes – para a conclusão dos 232 projetos restantes.

Mas a partir de janeiro de 2003, com o início do governo Lula, a execução do Proep 
foi interrompida. Várias obras ficaram inacabadas e alguns dos projetos previstos sequer 
chegaram a começar. Em 2004, o governo brasileiro chegou a devolver recursos não 
utilizados ao BID (cerca de 100 milhões de dólares) e algumas poucas escolas técnicas 
foram concluídas graças ao aporte de recursos da iniciativa privada.

Os dirigentes do governo atual afirmam que o governo precedente demonstrou 
descaso com o ensino técnico e profissional em termos gerais, e com as escolas 
técnicas federais em particular, pois de 1995 a 1998, o orçamento das mesmas, pri-
meiro, estagnou e depois, decresceu, e não se autorizou a contratação, no período, 
de um único docente ou técnico para o sistema de 140 escolas federais. Além disso, 
ressaltam que foi autorizado o funcionamento de apenas dez novas escolas técnicas 
federais em oito anos do mandato de Fernando Henrique (cinco delas sem quadro 
de pessoal), apesar da grande demanda por vagas públicas em todo o País. Afirmam 
também que o Proep, que previa a construção de 65 escolas técnicas privadas e 49 
estaduais, acabou por transferir mais recursos para o setor privado do que para o es-
tadual e atribuem a paulatina perda de matrículas no ensino médio técnico estadual, 
nos anos recentes, registrada principalmente em São Paulo, à influência, a seu ver, 
deletéria, do citado marco legal.

A sanção, em 18 de novembro de 2005, da Lei no 11.195, abriu caminho para a 
execução de um Plano de Expansão da Rede Federal de Ensino Técnico, visto como 
prioridade inclusive pelo Presidente da República, ele mesmo um egresso desse tipo 
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de ensino, significando a retomada do projeto de construção de novas escolas públicas 
de educação profissional e tecnológica no País, mesmo onde não houvesse parceria 
pública, privada ou comunitária para tanto. Menos de 30 dias após a sanção legal, 
o Governo Federal assegurava o montante de R$ 57 milhões para a construção das 
26 primeiras unidades. Conforme os dirigentes do MEC, o mapeamento das neces-
sidades atuais de expansão da oferta da educação profissional e de implantação de 
escolas do gênero, considerou, primeiro, os estados que ainda não tinham nenhuma 
escola técnica federal e/ou que não dispunham de escola agrotécnica (ver mais deta-
lhes do Plano de Expansão da rede federal no próximo item). Abrangendo construção, 
recuperação e absorção, na rede pública federal, de estabelecimentos privados, além 
do provimento das necessidades materiais das escolas e de contratação de pessoal do-
cente e técnico, o projeto envolverá todas as unidades federativas, estendendo-se para 
o interior e para as periferias das capitais e de outras grandes cidades, consideradas 
as tendências apontadas nas pesquisas sobre emprego e desemprego e as regiões com 
menor de Índice de Desenvolvimento Humano.

Em agosto de 2006, o número de escolas técnicas já registrava crescimento, com a 
abertura de 18 novos cursos. 42 escolas em construção ou que terão as obras iniciadas 
em 2007 e outras 18, que eram administradas por prefeituras ou entidades sem fins 
lucrativos, passaram à administração federal. Destas 18 escolas comunitárias ou muni-
cipais que estarão agora sob o comando do MEC, algumas unidades, como as de Porto 
Seguro (BA), Guarulhos (SP) e Florianópolis (SC), já concluíram o processo de transi-
ção; outras, como as de Santo Augusto (RGS), Campos do Jordão e São Roque (SP), e 
Floresta (PE) passarão à administração federal no final deste ano. As demais, em obras, 
serão transferidas em 2007.

A bem da verdade, o que ocorre é que o governo Lula retomou 32 projetos que esta-
vam mais avançados, entre aqueles 232 interrompidos quando da suspensão do Proep, e 
promoveu a sua federalização, criando novas escolas federais ou novas unidades a partir 
de instituições já existentes. Há, inclusive, no conjunto arrolado, escolas que foram 
construídas pelo Proep entre 1999 e 2003, e que, segundo os técnicos do MEC, estavam 
ociosas ou inoperantes. O governo trabalhava com a expectativa de inaugurar cerca de 
duas dezenas de novas unidades em 14 estados, até dezembro de 2006.

O MEC anunciou que seria realizada, ainda em 2006, licitação internacional 
para contratar empresa de consultoria para realizar avaliação global do Proep, com 
foco em seus resultados. A avaliação, exigência do mencionado Acordo de Emprésti-
mo nº 1.052/0C-BR, assinado em 1997 entre o MEC e o BID e que originou o Pro-
ep, fornecerá, além de uma visão mais completa dos impactos que gerou, insumos 
para eventuais redirecionamentos do programa. Além disso, como o acordo com o 
BID termina agora em novembro, está sendo negociado um novo empréstimo para 
a continuação do programa e a avaliação é fundamental para que o BID aceite fir-
mar novo acordo. O MEC, por meio de equipes técnicas do FNDE, tem realizado 
diagnósticos do andamento do programa nas diferentes regiões do país, a partir de 
visitas aos Cefets, escolas agrotécnicas federais e escolas de ensino profissionalizante 
públicas e comunitárias.
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Financiamento da educação técnica e profissional

Segundo o MEC, o Brasil tinha, em 2005, 3.230 instituições de ensino técnico e 
tecnológico, que abrangiam áreas como agropecuária, comunicação, construção civil, 
informática, meio ambiente, saúde e transportes. Juntas, somavam quase 748 mil alunos 
e 59 mil docentes. Apesar dessas dimensões, o setor não tem mecanismos permanentes 
de financiamento – uma das grandes reivindicações dos profissionais da área.

Eles ressaltam que a maioria dos governos tem um programa de educação profis-
sional, mas sem que isso se traduza em um orçamento conhecido e assegurado. Se, em 
termos gerais, há um percentual, definido constitucionalmente, que os governos devem 
investir na educação, para a educação profissional isso não é permanente e acaba ficando 
a cargo de como cada gestão vê a importância desse tipo de ensino. Se a educação técnica 
e profissional é cada vez mais um elo importante para a inserção no mercado de trabalho 
e para o fomento ao desenvolvimento econômico do país, os envolvidos no segmento 
entendem ser necessário também um comprometimento e uma reserva para a educação 
profissional, que exige grandes investimentos principalmente por trabalhar muito com 
pesquisa e extensão.

Por ocasião da segunda reunião do Fórum de Educação Profissional e Tecnológica, 
realizada em agosto de 2005, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/
MEC) declarou que o orçamento da secretaria teria um incremento de 26% em 2005. 
Disse ele que o total de recursos orçamentários, que em 2004 foi de R$ 180 milhões, 
passaria para R$ 225 milhões em 2005, recursos estes que seriam utilizados para cus-
teio e investimento nas 139 escolas da rede federal de educação profissional existentes 
à época. Ele informou ainda que o orçamento do Programa de Expansão da Educação 
Profissional (Proep) subiria de R$ 82 milhões, em 2004, para R$ 173 milhões, em 
2005, o que, a seu ver, demonstrava “a política de valorização da educação profissional 
no País, fundamental para o desenvolvimento econômico e social e para a consolidação 
do projeto de nação do governo”.

Ainda quanto ao Proep, o Ministério da Educação anunciou, em setembro de 2006, 
ter obtido apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiar 
US$ 500 milhões em investimentos na educação profissional e tecnológica. Os recur-
sos serão utilizados na construção de 100 escolas profissionais federais e na compra de 
equipamentos. Estão previstos ainda investimentos para readequação de 450 escolas 
profissionais, o que inclui reforma, ampliação ou construção de 150 escolas estaduais,  
150 municipais e 150 comunitárias. Parte dos recursos do BID deve ser também inves-
tida no programa Escola de Fábrica e na construção de 270 centros de vocação tecno-
lógica, que serão unidades menores que as escolas e voltados para a vocação profissional 
da região em que forem erguidos.

A imprensa noticiou que o MEC contratou, no fim de 2005, especialistas para dar 
assistência aos estados na implantação do ensino médio integrado ao ensino profissional 
e que em 2006, serão intensificados esses trabalhos. Parte dos investimentos sairá do 
Programa de Acesso à Educação Básica (Prodeb), o chamado ‘Fundebinho’.

Para a expansão da rede de escolas profissionais e tecnológicas federais, atualmente 
em curso, a mudança da legislação brasileira, que até 2005 proibia o governo federal de 
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construir por conta própria escolas neste segmento, facultou ao MEC reservar recursos 
orçamentários destinados à ampliação do sistema, com a construção de escolas, aquisi-
ção de equipamentos e contratação e capacitação de profissionais docentes e técnicos.

A imprensa tem noticiado que o MEC também estuda, no momento, a adoção de uma 
política unificada para o ensino técnico e tecnológico, que em 2006, já deve envolver cerca 
de um milhão de alunos e mais de sessenta mil professores em todo o país. As medidas pre-
vêem que parte dos R$ 13 bilhões que os diferentes ministérios gastam em cursos profissio-
nalizantes fosse destinada a um fundo orçamentário exclusivo para o setor, a ser administrado 
por uma comissão tripartite (governos, educadores e empresários). Essa mudança ajudaria 
a melhorar a infra-estrutura e a qualidade da educação profissional e permitiria às institui-
ções maior planejamento. Autoridades do MEC ressaltam que, atualmente, como o ensino 
fundamental é dever dos municípios, o ensino médio, dos Estados e o ensino superior, da 
União, o ensino profissional, que transita pelas três áreas, não tem ainda um responsável. Há 
investimento por parte dos governos, mas não-obrigatório, o que faz com que as instituições 
profissionalizantes fiquem na dependência de um orçamento negociado anualmente, sem 
conseguir programar-se a médio e longo prazo. A criação de uma fonte de financiamento 
fixa – por exemplo, um fundo em torno de R$ 4 bilhões, retirados da verba que os ministé-
rios destinam individualmente para as capacitações em suas áreas – que permitisse planejar 
investimentos em capacitação e infra-estrutura melhoria a situação.

A proposta foi apresentada na 1ª Conferência Nacional da Educação Profissional e 
Tecnológica, realizada em Brasília, na primeira semana de novembro de 2006 e que teve 
como objetivo discutir políticas públicas para o segmento. O evento, que reuniu cerca 
de três mil profissionais de instituições federais, municipais, estaduais, comunitárias e 
privadas, foi não só ocasião inédita de encontro de autoridades, participantes e interessa-
dos na área, como tornou-se lugar natural da discussão de políticas públicas – existentes 
e desejáveis – para o setor, particularmente as relacionadas ao seu financiamento. Os 
participantes também manifestaram apoio ao Projeto de Lei no 274/2003, já aprovado 
pela Comissão de Educação do Senado, que propõe a criação do Fundep (Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica). Segundo o seu 
formulador, o Senador Paulo Paim, este Fundo, seria formado da soma de recursos 
oriundos de percentual de impostos e tributos como o IR, IPI, o PIS, o Pasep, entre 
outros, e poderia alcançar 5,6 bilhões de reais.

Na palestra inaugural do evento, em que tratou de conexões produtivas e interessan-
tes entre educação e trabalho hoje em curso no Brasil, o próprio ministro da Educação 
defendeu a idéia de que o Sistema S, por meio de suas unidades de formação técnica 
e profissional, venha a apoiar as escolas ou os estudantes de ensino médio da rede pú-
blica. Explicitamente sugeriu que isso poderia se dar por meio da canalização, para o 
financiamento de matrículas de jovens no ensino médio, de 30% das contribuições 
tradicionalmente direcionadas ao Sistema S. Com esse tipo de conexão entre educação 
e trabalho, o jovem educando se sentiria mais amparado e poderia ser direcionado com 
mais perspectivas ao mercado. A idéia foi apoiada por vários movimentos e entidades e 
a Plenária da Conferência provou moção a ser encaminhada ao Congresso Nacional, ao 
presidente da República e aos dirigentes do Sistema S, propondo a destinação de 30% 
dos recursos do Sistema S para a criação de vagas aos alunos da rede pública de ensino.
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Devem ser aqui citadas outras iniciativas federais recentes de articular trabalho e edu-
cação, como o ProEJA, o Projeto Escola de Fábrica e o ProJovem; mesmo que ainda não 
gerem impacto muito grande na solução da não-escolaridade e do desemprego, dados os 
números gigantescos envolvidos, merecem atenção, pois, se bem sucedidos, podem ser 
ampliados e replicados pelo país. Criado pelo Decreto 5.478, de 24 de junho de 2005, 
o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos (ProEJA) é voltado exclusivamente para trabalhadores 
jovens e adultos, acima de 18 anos, com trajetórias escolares interrompidas ou descon-
tinuadas e permite a articulação entre o ensino médio e a formação para o trabalho. 
Pretende oferecer elevação de escolaridade e qualificação profissional para oito mil tra-
balhadores em 2006, e para isso dispõe de recursos da ordem de R$ 21 milhões: R$ 15 
milhões para as 144 instituições da rede federal de educação profissional e tecnológica 
(limitados a R$ 108 mil por unidade escolar) e R$ 6 milhões para os estados (com teto 
de R$ 204 mil para cada). A proposta original está sendo aprimorada com a colaboração 
de representantes da rede federal de educação profissional e tecnológica, que até 2007, 
segundo o Decreto, deverá implantar cursos e programas regulares do gênero. Os cursos, 
de formação inicial e continuada e/ou de educação profissional técnica de nível médio, 
serão articulados ao ensino regular de nível fundamental ou médio, e neste último caso, 
poderão ser oferecidos nas formas integrada, concomitante e subseqüente. A carga ho-
rária de referência será de 1,6 mil horas, para cursos de formação inicial e continuada, e 
de 2,4 mil horas, para cursos técnicos.

Coordenado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), 
o Programa Escola de Fábrica, por sua vez, oferece formação técnica concomitante à 
educação básica, a 13,5 mil jovens de baixa renda em todo o país. Os jovens, na faixa 
de 16 a 24 anos, devem estar matriculados na rede pública regular do ensino bási-
co e ter renda familiar per capita de no máximo um salário mínimo e meio. Além de 
aprenderem uma profissão, têm direito a alimentação, uniforme, transporte, bolsa de 
estudos de R$ 150,00, material didático e seguro de vida em grupo. Lançado em de-
zembro de 2004, o programa se baseia em unidades gestoras (prefeituras, organizações 
não-governamentais, secretarias estaduais e municipais de educação, fundações, escolas 
e cooperativas), unidades formadoras (empresas e indústrias) e no Ministério da Edu-
cação (agente financeiro, fiscalizador e supervisor do processo). Iniciado efetivamente 
em setembro de 2005, com 11,4 mil jovens de 19 estados, reunidos em 558 turmas, o 
programa contou com a adesão de cerca de 500 empresas privadas e quatro estatais – 
Eletrobrás, Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), Companhia de Geração 
Térmica de Energia Elétrica (Cgtee) e Furnas. Em 2006, as empresas-parceiras chegam 
a setecentos e até o fim de 2006, o MEC prevê que um total de quinze mil jovens de 
baixa renda serão beneficiados pelo Programa. O governo federal custeia as bolsas dos 
estudantes e repassa R$ 30 mil por curso às unidades gestoras, que se responsabilizam 
pela elaboração do material didático, capacitação e pagamento dos professores e dos 
instrutores, consultoria e supervisão, serviços de recrutamento e seleção, áudio, vídeo, 
certificação e avaliação dos alunos. As empresas responsabilizam-se por prover espaço 
físico, mobiliário e instrutores para as turmas.

O Escola de Fábrica oferece formação em vinte áreas, dentre as quais agropecuária, 
meio ambiente, saúde, turismo, design e construção civil, por meio de cursos presenciais, 
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com duração de 600 a 1,2 mil horas, realizados em 230 municípios do país. Estudantes 
atendidos por outros programas do governo como o Brasil Alfabetizado ou o EJA – 
Educação de Jovens e Adultos – formam o público prioritário. O Programa realiza tam-
bém Seminários nacionais, para, entre outros objetivos, oferecer capacitação a gestores e 
executores do programa nas unidades da Federação.

Por fim, o ProJovem – Programa Nacional de Inclusão de Jovens, de caráter emer-
gencial e experimental, com duração prevista para dois anos, foi criado pela Lei 11.129, 
de 30 de junho de 2005, e destina-se “a executar ações integradas que propiciem aos 
jovens brasileiros elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino 
fundamental, qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva 
cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, 
exercício da cidadania e intervenção na realidade local.” Lançado em fevereiro de 
2006, está implantado em todas as capitais e no Distrito Federal e atende moças e rapa-
zes com 18 a 24 anos de idade que terminaram a quarta série, mas não concluíram o En-
sino Fundamental e não têm emprego com carteira profissional assinada. O curso dura 
um ano e proporcionará aos jovens a conclusão do ensino fundamental, o aprendizado 
de uma profissão e o desenvolvimento de ações comunitárias, além do incentivo mensal 
de R$100 (com frequência às aulas e atividades comunitárias de 75%).

É executado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com 
as prefeituras e participação dos ministérios da Educação, Trabalho e Emprego e De-
senvolvimento Social e Combate à Fome. O governo federal paga o incentivo de cem 
reais aos alunos, o salário dos professores, assistentes sociais, orientadores, educadores 
profissionais e gestores, a produção e distribuição do material didático, a aquisição do 
equipamento multimídia, computadores e impressoras para os laboratórios de informá-
tica (oito computadores e uma impressora por laboratório). As prefeituras entram com 
o espaço físico para os núcleos de juventude, acervo para as bibliotecas, instalação de 
equipamentos e contratação de pessoal. As profissões oferecidas foram escolhidas pelas 
prefeituras conforme a necessidade do mercado local – são quatro em cada capital, defi-
nidas a partir de um elenco, proposto pelo governo federal, de 23 áreas profissionais.

No seu primeiro ano, o ProJovem recebeu 213 mil inscrições de candidatos em 
todo o país. Para cada capital, foram realizados sorteios eletrônicos supervisionados pela 
Controladoria Geral da República, para selecionar os alunos que poderiam matricular-
se. A primeira avaliação diagnóstica, realizada no início das atividades de cada turma, 
indicou que mais de 60% dos jovens matriculados apresentam rendimento razoável em 
letramento e conhecimentos matemáticos.

Em que pese a importância que o governo federal possa ter na área da formação téc-
nica e tecnológica, e as boas iniciativas como os programas citados, acoplados à injeção 
de novos recursos à disposição da área, financeiros ou outros, não se pode esquecer que 
a responsabilidade maior pela área do ensino médio, técnico ou não, é dos estados, além 
do fato de que a grande maioria das iniciativas de formação e qualificação, em nosso país, 
ocorre no setor privado. Além do mais, falar de financiamento da educação técnica e pro-
fissional é, mais uma vez, retornar ao velho problema da ausência de dados oficiais precisos 
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e completos sobre os orçamentos das atividades efetivamente realizadas no país. Será então 
preciso trazer aqui, uma vez mais, a contribuição do estudo do IPEA, que também trata de 
estimar em quanto monta o orçamento da educação técnica e profissional.

Em primeiro lugar, os pesquisadores ressaltam que, à diferença da linearidade do sis-
tema acadêmico, polarizado entre recursos públicos ou privados, o sistema (ou melhor, 
o dito “não-sistema”) de formação profissional opera com uma abundância de fórmulas 
de comando e de financiamento. Para fins analíticos, são identificadas três combinações 
entre o público e o privado, em matéria de gestão e financiamento da formação profis-
sional no Brasil, descritas na Tabela 2.

Tabela 2 
Gestão e Financiamento da Formação Técnica e Profissional  
no Brasil: o Público e o Privado Estimativas para 2004/2005

Modalidades/agências Estabelecimentos 
(mil)

Matrícula anual 
(milhões)

Orçamento 
(US$ bilhões)

Perfil A – Incluindo ensino superior

1. Gestão e financiamento públicos (universidades, 
faculdades e escolas técnicas federais, estaduais e mu-
nicipais; alfabetização e EJA; escolas de governo)

17,3 8,6 11,8

Participação no total 41% 22% 45%

2. Financiamento público e gestão privada – sem fins lucrativos 
(Sistema S, sindicatos e associações profissionais, terceiro setor) 8,4 12,5 5,2

Participação no total 20% 32% 20%

3. Gestão e financiamento privados – fins lucrati-
vos (universidades, faculdades e escolas técnicas, 
EJA, ensino livre e treinamento nas empresas) 16,7 18,0 9,4

Participação no total 39% 46% 36%

Perfil B – Sem o ensino superior

1. Gestão e financiamento públicos 17,1 7,5 1,8

Participação no total 42% 21% 19%

2. Financiamento público e gestão 
privada – sem fins lucrativos 8,4 12,5 5,2

Participação no total 21% 36% 55%

3. Gestão e financiamento privados – fins lucrativos 14,9 15,0 2,5

Participação no total 37% 43% 27%

Fontes: Estatísticas e bases de dados: FAT (2005); Dieese (2001); MEC (2000); MEC/Inep (2000, 2001-2005 e 2004); MTb/Sefor 
(1998); MTE (2000 a, b e c); MTE (2001 e 2006); Senai (2005a); Sesc (2003); Senar (2005); Sesc-SP (2003); Sescoop-SP (2005) (além 
das páginas Web das várias entidades). Estudos e pesquisas (bases e parâmetros para estimativas): Banco Mundial (2003); Gife 
(1998); Leite (2003a, b e c); MTE/FAT (2002a e b); Sabóia (2005); Senac (2004); Senai (2005be c); Unesco/Unevoc (2004).



Comissão de Educação e Cultura • 79

Ainda que os números absolutos se alterem bastante, com a inclusão nas contas de 
todo o ensino superior, o perfil de gestão e controle pouco se altera: a formação tem 
comando predominantemente privado – ainda que parte seja sem fins lucrativos –, 
enquanto que a maior parte da conta é paga pelo Estado, o que quer dizer, por toda a 
sociedade.

Esse tipo de arranjo entre público e privado é visto pelos pesquisadores como uma pe-
culiaridade brasileira, ainda que o financiamento público da formação não seja exceção no 
cenário internacional. Mas eles afirmam que, “sem investimento público elevado e continu-
ado, é difícil construir e manter uma boa infra-estrutura física (escolas, oficinas, laboratórios, 
máquinas e equipamentos), formar quadros (gestores, docentes, instrutores), desenvolver e 
inovar tecnologia de ensino”. Ademais, a maioria do público potencial para a formação vive 
com orçamento apertado (média de três salários mínimos no mercado formal, segundo a 
PNAD de 2004) e não poderia arcar com os custos de um ensino de qualidade.

Assim, entre os muitos incentivos e subsídios drenados para a formação profissional no 
Brasil, destacam-se as contribuições compulsórias sobre a folha de pagamento das empresas, 
principal fonte de financiamento do Sistema S, sindicatos, entidades empresariais e outros. 
Há modelos similares em vários outros países, mas o do Brasil é o pioneiro na América 
Latina, existindo há mais de 60 anos. A diferença é que aqui, o comando e a operação 
desse regime estão nas mãos do setor privado, com pouca ou nenhuma intervenção 
do governo e dos trabalhadores. Outras fontes importantes são os fundos sociais e as 
isenções fiscais, canalizados para o terceiro setor. Muito importante também é o FAT, 
que mantém, desde 1990, pelo menos três linhas de financiamento para a formação: os 
Programas de treinamento de desempregados e outros grupos vulneráveis, no âmbito 
do Sistema Público de Emprego (SPE); os empréstimos para expansão e modernização 
do setor produtivo, via organismos nacionais de fomento [Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES), Finep, Banco do Brasil], em que a maioria 
dos projetos contempla formação e treinamento de gerentes, técnicos e trabalhadores, 
chegando inclusive aos segmentos informais que integram as cadeias produtivas; e as 
contrapartidas dos empréstimos internacionais destinados a projetos de modernização e 
expansão da educação profissional, sobretudo na área do ensino técnico e tecnológico.

Se é elevado o financiamento público do setor, é também significativa a contribuição do 
setor privado – pessoas físicas e jurídicas – no financiamento da formação profissional e técnica, 
atingindo cerca de 36% do total (algo como US$ 9,4 bilhões), se incluído o ensino superior 
privado. Calcula-se que 2/3 dessa fatia correspondem a gastos diretos das empresas privadas 
na formação e treinamento de seus empregados. O terço restante, que deve passar dos US$ 3 
bilhões anuais, sai diretamente do bolso familiar, para pagar cursos técnicos, superiores e livres. 
Para o IPEA, é um esforço considerável, diante dos reduzidos salários da maioria, esforço que se 
explica pelo valor atribuído à formação, em parte por pressões e apelos do mercado, em parte 
pela cultura da profissionalização que predomina na sociedade. E concluem:

“Seja para os próprios filhos, seja para os dos outros, um curso profissional é 
uma espécie de seguro-desemprego, garantia de futuro e eventual antídoto para 
problemas sociais [Leite (2003a)].”



80 • Avaliação do PNE – 2004-2006

Meta 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 con-
jugada com ações para elevação da escolaridade.** 

Meta 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.**

Meta 9 – Transformar, gradativamente, unidades da rede de educação 
técnica federal em centros públicos de educação profissional e garan-
tir, 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.*

Meta 10 – Estabelecer parcerias entre os sistemas federal, estaduais e 
municipais e a iniciativa privada, para ampliar e incentivar a oferta de 
educação profissional.**

Meta 12 – Reorganizar a rede de escolas agrotécnicas, de forma a garantir 
que cumpram o papel de oferecer educação profissional específica e perma-
nente para a população rural, levando em conta seu nível de escolarização e 
as peculiaridades e potencialidades da atividade agrícola na região.*

Meta 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.*

Meta 14 – Estimular permanentemente o uso das estruturas públicas e 
privadas não só para os cursos regulares, mas também para o treinamen-
to 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.

Meta 15 – Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos refe-
rentes à educação tecnológica e formação profissional.
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Um dos aspectos centrais para o qual o conjunto das metas 3, 6 , 9, 10, 12, 13, 14 e 15, 
aponta é o da necessidade de uma profunda reordenação institucional das unidades que cui-
dam da educação profissional no país. Mas como tal “arrumação na casa” só pode ser feita em 
domínios sobre os quais os atores sociais em foco tenham poder de fazê-lo, há que indagar 
em que medida o governo federal, que tem tentado impulsionar essa tarefa poderá ser bem 
sucedido em suas pretensões. Comecemos por examinar do que efetivamente se trata aqui.

Em primeiro lugar, é fato que as articulações entre mercado e setor educacional, entre o 
mundo da oferta de empregos e o mundo da oferta de formação técnica e profissional podem e 
devem ser incrementadas e aprofundadas. A imprensa nacional tem, com freqüência, anuncia-
do que o setor tecnologicamente mais avançado da economia – nacional e internacionalizada –, 
tem encontrado dificuldades para contratar, dada a baixa qualificação ou a disponibilidade 
insuficiente de trabalhadores e técnicos especializados.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) – uma das maiores unidades 
formadoras do país –, realizou recentemente o estudo Geração do Emprego Industrial nas 
capitais e no interior, para identificar as necessidades de formação de mão-de-obra para o 
processo de modernização tecnológica e organizacional das empresas. Um dos resultados 
mais importante foi que de cada quatro vagas geradas na indústria, de 200 a 2004, três es-
tavam concentrados no interior do país, onde é difícil encontrar mão de obra qualificada. 
Baseada em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e da Rela-
ção Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho, a pesquisa revela que 
atividades tradicionais, como as de minerais não-metálicos, madeira e mobiliário, têxtil e 
vestuário, calçados, alimentos e bebidas foram as que mais criaram empregos no interior e 
que mais de 80% das vagas abertas nesses segmentos nos últimos cinco anos surgiram em 
empresas localizadas fora dos grandes centros.

Com efeito, entre 2000 e 2004, em cada quatro empregos abertos pela indústria, 
apenas um surgiu nas capitais. Em todo o país, foram oferecidas 1.057.333 novas va-
gas industriais, no período, e destas, 76% em municípios distantes das principais regiões 
metropolitanas – 803.467 empregos. Mas apesar do crescimento da oferta de postos de 
trabalho no interior, 11 capitais se destacavam entre as 50 microrregiões responsáveis pela 
criação de 60% dos empregos industriais criados entre 2000 e 2004. 39 se localizavam no Sul 
e no Sudeste. Em contraste, as 50 microrregiões que mais eliminaram empregos industriais 
nos últimos cinco anos estão concentradas em regiões menos desenvolvidas do país: 22 no 
Nordeste, sete no Centro-Oeste e três no Norte. Assim a criação de empregos continuava 
concentrada nas áreas mais desenvolvidas do Sul e do Sudeste, com destaque para o estado 
de São Paulo. Outros achados da pesquisa foram que apesar do crescimento da oferta de em-
prego em todas as regiões do país, sobretudo em 2004, quando a indústria de transformação 
abriu 1,09 milhão de vagas, os salários dos trabalhadores admitidos eram inferiores aos dos 
demitidos (diferença de 10 a 20% menor). Os jovens de 18 a 24 anos foram os mais bene-
ficiados pelos empregos criados, tendo havido, no período, redução na oferta de emprego 
para trabalhadores com mais de 30 anos de idade. A maioria dos trabalhadores da indústria 
é homem e de cada cinco vagas abertas nos últimos cinco anos, apenas uma foi ocupada por 
mulher. A pesquisa do Senai confirma ser a escolaridade fator decisivo para o trabalhador 
conseguir uma vaga. A maioria dos empregos criados pela indústria entre 2000 e 2004 foi 
ocupada por empregados que tinham ensino médio completo e a pesquisa mostra que em 
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2002 e 2003, a redução de empregos chegou a atingir os trabalhadores com até a oitava série 
completa.

Estudo técnico do Softex7 / CNPq/Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) infor-
ma que em 2005, havia no país 17 mil vagas para profissionais de informática. O déficit 
pode chegar a 213 mil em 2012, se o governo não tomar providências de encaminhar 
desde logo um programa de qualificação técnica para o segmento. O programa prevê 
a formação de 48,5 mil profissionais, de 2006 a 2012, a um custo de R$ 470 milhões, 
para atender à crescente demanda por mão-de-obra no setor de Tecnologia de Informa-
ção. Segundo o MCT, se o Brasil não fizer esses investimentos, não será possível manter 
a taxa de crescimento do setor registrada nos últimos anos, em torno de 10%.

A conclusão é que, em um mercado cada vez mais competitivo, a qualificação profissional 
é elemento central na hora de definir a ocupação de uma vaga de trabalho. A grande oferta 
de qualificação pelo setor público e principalmente, pelo privado – do nível básico até o mais 
refinado, e a alta empregabilidade dos egressos dos cursos de formação profissional (técnicos 
e tecnológicos) impulsionam este setor de formação e acabam por conduzir ao formidável 
(porém subestimado, segundo os autores) contingente de cerca de quarenta milhões de pes-
soas, que, segundo o IPEA atualmente se envolvem com formação profissional no Brasil.

Num contexto de reorganização do arcabouço institucional da educação profissional 
e técnica, para otimizar suas capacidades, e aparelhá-la de modo a que ajude significati-
vamente – do ponto de vista da quantidade e da qualidade – os trabalhadores brasileiros, 
com suas virtudes e problemas, será preciso levar em conta dados de pesquisa de mercado 
como os mencionados, ao lado das informações, sobejamente conhecidas, sobre baixa es-
colaridade da população economicamente ativa nacional, e entre os mais educados, aque-
las referentes ao alfabetismo, ou melhor, ao analfabetismo funcional. A consideração aos 
aspectos óbvios de ajuste entre as expectativas dos empregadores de disponibilidade de 
mão de obra cada vez mais especificamente qualificada para as necessidades do setor dos 
serviços e da indústria, sabidamente os dois maiores contratadores, não é, então, tarefa 
trivial, particularmente para o poder público, que embora continue sendo o grande finan-
ciador/subsidiador das iniciativas profissionalizantes em todos os níveis, não tem mão nos 
processos de gestão, exceto em sua própria rede de estabelecimentos.

Que, aliás, não é pequena. Nem desimportante. Descreve-se, adiante, o chamado 
sistema federal de ensino profissional, técnico e tecnológico no Brasil:

• 36 Escolas Agrotécnicas Federais (EAF)
- autarquias federais que atuam prioritariamente na área agropecuá-
ria, oferecendo o ensino médio e habilitações de nível técnico, além 
de diversos cursos de nível básico;

• 32 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets)

- autarquias federais que ministram ensino superior, de graduação e 
pós-graduação, visando a formação de profissionais e especialistas na 
área tecnológica, oferecendo ainda formação pedagógica de professo-
res e especialistas, além de cursos de nível básico, técnico e tecnoló-
gico e do ensino médio.

• 50 Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs)
- escolas que possuem sede própria, mas que mantém dependência 
administrativa, pedagógica e financeira em relação à escola a que se 
vincula;

7 Programa do CNPq/MCT, que visa a situar o Brasil entre os cinco maiores produtores e exportadores de software do mundo, com recur-
sos alocados para tanto e política de redução de custos nacionais para a produção e exportação de software e de busca de qualidade, 
excelência e produtividade para o setor.
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• 32 Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais

- escolas sem autonomia administrativa, financeira e orçamentária 
ligadas às Universidades Federais, que oferecem, além do ensino médio, 
cursos de nível técnico voltados tanto para o setor agropecuário como 
para o de indústria e serviços;

• 01 Escola Técnica Federal
- autarquias federais que atuam prioritariamente nas áreas da indús-
tria e de serviços, com habilitações de nível técnico além da oferta de 
cursos básicos e de ensino médio.

• 01 Universidade Tecnológica Federal

• 06 Campi vinculados à Universidade Tecnológica

Tabela 3
Rede pública federal de instituições de educação técnica e tecnológica/Brasil — 2006

Instituições Federais de Educação Tecnológica — (em 09/2006) Mantenedoras UNEDs Total

Centros Federais de Educação Tecnológica 32 44 76

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 01 6 07

Escolas Agrotécnicas Federais 36 - 36

Escolas Técnicas vinculadas a Universidades 32 - 32

Escola Técnica Federal 01 - 01

Total 102 50 152

 Fonte: Portal do MEC na internet.

Note-se que a mencionada rede não inclui o conjunto das Universidades Federais do país, 
considerando apenas aquelas instituições dedicadas ao ensino profissional técnico. É interes-
sante analisar o atendimento que esta centena e meia de instituições federais vem dando ao 
segmento, ao longo do tempo. A elas juntar-se-ão as universidades federais, no caso da aná-
lise sobre a oferta de cursos superiores de Tecnologia. As tabelas 4 e 5 a seguir demonstram 
este aspecto, para o caso da rede de ensino médio técnico federal e para o caso da rede de 
ensino superior tecnológico.

Tabela 4
Educação técnica e profissional de nível médio

Estabelecimentos federais e Matrículas — Brasil — 1999/2005 

Ano Estabelecimentos de Ensino com 
cursos técnicos de nível médio

Matrículas

1999 120 (5,4% do total de escolas com ensino médio) 101.001 (14,1% do total)

2001 124 (5,3%) 56.579 (12,2%)

2003 138 (4,9%) 79.484 (13,5%)

2005 147 (4,5%) 89.114 (11,9%)

Fonte: MEC/Inep/DEEB Censo Escolar 2001 a 2005. Censo Profissional de 1999.

É notável a pequena monta dos números do atendimento federal de nível médio técnico, 
no conjunto do setor. O número de estabelecimentos federais que ofereceram o ensino mé-
dio técnico entre 1999 e 2005, ainda que se apresente em crescimento – passou-se de 120 
a 147 instituições ofertantes – não significou incremento de participação no todo, ou seja, 
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girou no período em torno de apenas 5% do total. As matrículas, por sua vez, variaram per-
centualmente sua participação de 12 a 14% no total de nível médio técnico. Observe-se que 
em lugar de crescer, tanto os números absolutos das matrículas em estabelecimentos federais 
quanto sua participação percentual vem decrescendo, de 1999 a 2005: registra-se perda sig-
nificativa de 99 a 2001 – neste último ano, as instituições federais tiveram 44.422 matrículas 
a menos do que 99 (44% a menos). A recuperação observada de 2001 a 2005 ainda não 
foi suficiente para igualar as matrículas em estabelecimentos federais aos números de 1999.

Vejamos agora a situação concernente à oferta de cursos superiores tecnológicos nos 
estabelecimentos públicos de ensino superior.

Tabela 5 — Educação superior tecnológica
Estabelecimentos públicos, cursos e Matrículas — Brasil — 1999/2005 

Ano No de CursosSuperiores Tecnológicos/ IFES Matrículas/ IFES

1998
19
- 10 cursos em 10 Universidades Federais
- 9 cursos em 4 Faculdades Isoladas Federais

1.668
- 546 em 10 Universidades Federais
- 1.122 em 14 Fac. Isoladas Federais

2001
96
- 7 cursos em 7 Universidades Federais
- 89 cursos em 17 CEFETs

10.992
- 641 cursos em 7 Universidades Federais
- 10.281 em 17 CEFETs

2003
189
- 8 cursos em 7 Universidades Federais
- 181 cursos em 31 CEFETs e FATECs

22.828
- 772 em 7 Universidades Federais
- 22.056 em 31 CEFETs/FATECs

2004
238
- 9 cursos em 7 Universidades Federais
- 229 cursos em 34 CEFETs e FATECs

24.380
- 867 em 7 Universidades Federais
- 23.513 em 34 CEFETs/FATECs

Fonte: Dados censitários do INEP. 
LEGENDA: 
- IFES: Instituições Federais de Ensino Superior; 
- Cefets: Centros Federais de Educação Tecnológica; 
- Fatecs: Faculdade de Tecnologia.

A análise da Tabela 5 revela que, no caso das unidades da rede pública (federal e es-
tadual, principalmente paulista) analisadas, o número de instituições oferecendo cursos 
tecnológicos triplica de 1998 para 2004 (eram 14 em 98 e passam para 41, devido ao 
crescimento da participação dos Cefets (Centros Federais de Educação Tecnológica), a que 
se somam as Faculdades de Tecnologia (as Fatecs), a partir de 2003). O número de cursos 
oferecidos também cresce bastante: eles são apenas 19 em 1998, são 10 vezes mais em 
2003 e em 2004, atingem o número de 238. A maior parte destes cursos sedia-se também 
nos Cefets e nas Fatecs. E é também nestes estabelecimentos públicos que as matrículas 
apresentam um enorme crescimento no período, enquanto que as universidades federais 
encolhem sua participação, de dez (em 1998) para sete (a partir de 2001), permanecendo 
estagnadas e apresentando incremento de apenas cerca de 100 novas matrículas anuais, 
em contraste com os Cefets/Fatecs, que partem de 1.122 matrículas em 98 e pulam para 
23.513, em 2004, número mais de vinte vezes maior. Somente de 2003 para 2004, as 
matrículas nestas instituições apresentam incremento de 1.500 inscrições.

A conclusão a que se chega, analisada pública as duas tabelas precedentes, é que 
o atendimento nacional nas instituições da rede federal pública de ensino focaliza-
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das, no que se refere aos cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos, é 
ainda irrisório, consideradas as necessidades do país, o número de desempregados 
e dos necessitados em qualificação de todos os tipos e níveis, principalmente consi-
derando as características do conjunto das instituições federais de ensino com suas 
instalações físicas, os recursos materiais e humanos, equipamentos, corpo docente 
titulado, excelência no ensino e na pesquisa que exibem. Contas feitas a partir dos 
quadros precedentes, totalizam apenas algo em torno de cem mil matrículas nos 
dois níveis, no ano de 2004, ano em que as estimativas do IPEA para o país monta-
vam a 39 milhões de matrículas.

A propósito, não há como esconder que a má qualidade do ensino básico no Brasil, 
em boa medida, não decorre de falta de dinheiro, mas da forma como ele é aplicado. 
Dos 18 bilhões de reais do orçamento do MEC, 70% são destinados às universidades 
federais e, desse total, 90% são gastos com professores, funcionários e aposentados, 
enquanto que apenas 30% do orçamento se destina ao ensino médio, no qual estão 
matriculados mais de 40 milhões de estudantes. Segundo o cálculo de especialistas, 
o governo gasta em média 10 mil dólares por ano por universitário nas universidades 
federais e apenas cerca de 870 dólares com um estudante pobre na escola básica. E as 
evidências mostram aqui que os primos pobres dos cursos de nível médio e superior 
da rede federal são, há muito tempo, os técnicos e os tecnológicos, apesar das enormes 
carências de escolarização e de qualificação profissional, de toda a demanda por parte do 
mercado de trabalho, e, como veremos, de toda a procura do alunado, principalmente 
o menos abonado, que todo ano bate às portas das Instituições públicas buscando as 
parcas vagas gratuitas oferecidas, ficando a maior parte deles fora da escola, por não 
poderem ingressar nas instituições privadas, que têm vagas (pagas) até de sobra, pois não 
podem financiar seus estudos.

Não é absurdo pensar que os colegiados de curso das instituições federais de ensino cer-
tamente se sentiriam motivados a responder positivamente a um conjunto apropriado de 
incentivos seletivos, que incluísse recursos materiais, institucionais, humanos e financeiros 
em proporção razoável, direcionados à ampliação significativa do números e/ou das vagas 
dos cursos médios técnicos e superiores tecnológicos nas Ifes (principalmente nas Univer-
sidades, Colégios Técnicos e Cefets), observadas as demandas e peculiaridades regionais 
e locais. O mesmo pode ser imaginado com relação à área de Extensão universitária, que 
bem estimulada por novos convênios com o MEC, o MTE, o MCT, o Ministério da 
Saúde e outros, poderia focalizar melhor sua oferta de formação inicial e continuada, em 
diferentes graus de especialização para a vasta clientela potencial de trabalhadores – em ser-
viço, a se empregarem ou desempregados –, clientela esta localizada em todas as unidades 
federativas, pois a rede federal é a única que tem pelo menos uma Universidade em cada 
estado brasileiro e no DF, os quais, em breve, passarão também contar com pelo menos 
um Cefet. Por outro lado, removidas desde o ano passado, as principais barreiras legais, 
parcialmente responsáveis por impedimentos à expansão efetiva das unidades e atividades 
da rede federal, e ainda com a implementação do Plano de Expansão do MEC, espera-se 
que o governo melhore expressivamente esse atendimento.

Como as importantes mudanças no quadro legal e na edição de programas e projetos 
específicos (como o ProJovem, o ProEJA e o Escola de Fábrica) já foram abordados no 
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item precedente, iremos nos deter agora na proposta de expansão e de redesenho da rede 
federal de instituições voltadas à educação técnica e profissional.

O plano de expansão da rede federal

Lançado no final de 2005, logo após a edição da Lei no 11.195/2005, que concedeu à 
União a prerrogativa de expandir, com ou sem parcerias, a rede federal de educação téc-
nica e tecnológica, o Documento Oficial Plano Expansão da Rede Federal de Educação 
Tecnológica informa que o Governo Federal estabeleceu, para 2006 e 2007,

“uma meta ambiciosa e de excepcional relevância para o desenvolvimento 
sócio-econômico do país: assegurar que em todas as 27 Unidades da Federação 
estejam presentes unidades da Rede Federal de Educação Tecnológica, tanto nas 
capitais, quanto no interior. Para tanto, o Ministério da Educação trabalha para 
viabilizar, nos próximos dois anos, a implantação de 42 novas unidades de ensino: 
5 Escolas Técnicas Federais – ETF, 4 Escolas Agrotécnicas Federais – EAF e 33 
Unidades de Ensino Descentralizadas vinculadas aos Centros Federais de Educa-
ção Tecnológica – CEFETs. Para 2006, estima-se que pelo menos 26 unidades es-
tejam concluídas até dezembro.( ...) Significará a abertura de 74.136 novas vagas 
em cursos técnicos de nível médio e superiores de tecnologia e de 5.513 novos postos 
de trabalho, sendo 2.110 para professores. Abrangerá 1.500 municípios e envol-
verá investimentos da ordem de 99,5 milhões de reais para construção, adaptação 
de espaços físicos existentes, alocação de mobiliário e equipamentos para as novas 
unidades, além da aplicação de 67,5 milhões de reais em recursos humanos”.

Nada mau, ao menos para o setor público da Educação Técnica, Tecnológica e Pro-
fissional, que há anos, por força legal, não pôde experimentar nada parecido em seus do-
mínios. Observe-se, de início, que, entre as metas está a abertura de 74 mil novas vagas 
em cursos técnicos de nível médio (duração de 1,5 a 3 anos) e em cursos superiores de 
tecnologia. 30.000 destas novas vagas destinar-se-ão ao Programa de Integração da Edu-
cação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (o 
ProEJA), criado pelo Decreto no 5.478, de 2005 e implementado a partir de 2006, que, 
como vimos, abre para os jovens de mais de 18 anos, que não completaram o ensino 
básico, a possibilidade de concluí-lo e ao mesmo tempo se qualificar para o exercício de 
uma profissão técnica.

A expansão objetiva também a implantação de pelo menos 130 novos cursos da mo-
dalidade, incluindo cursos mais sintonizados com as características de arranjos produtivos 
locais selecionados, cursos de oferta inédita mas com necessidade já identificada ou que 
visem ao aproveitamento de potencialidades ainda pouco exploradas em áreas de mercado 
promissoras ou em desenvolvimento, com carências de qualificação levantadas.

As novas unidades educacionais integrarão Rede Nacional do segmento, que, em 2006, 
congrega 152 instituições acima citadas, algumas delas quase centenárias, e reconhecidas 
pela excelência do ensino que oferecem, pelo ineditismo de seus cursos e pelo forte enrai-
zamento na cultura, na sociedade e na economia local e regional em que se inserem.
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Nem todas as unidades federativas dispõem de estabelecimentos federais do gênero. 
A propósito, transcreve-se a seguir trecho do arrazoado que fundamentou o Projeto do 
Executivo Federal, que originou a mencionada Lei no 11.195, de novembro de 2005, 
que desembaraçou a União do obstáculo legal de ter parceiros que se incumbissem da 
manutenção de novas unidades de educação técnica e profissional, nos estados e muni-
cípios do Pais, caso viesse a criá-las.

“Na medida em que este Governo demonstra sensível preocupação com a 
questão da redução das desigualdades regionais e com a carência de profissionais 
qualificados em vários postos de trabalho ociosos, é fundamental reconhecer que 
o Estado não pode se omitir na função de oferecer uma rede de formação profis-
sional com a melhor cobertura geográfica possível. Infelizmente, até a presente 
data, vários estados não contam com nenhuma instituição federal de educação 
agrícola, sendo o caso, por exemplo, de Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Roraima 
e Rio Grande do Norte. Em outras unidades federativas, não há ainda instituição 
federal de educação profissional alguma, de qualquer que seja a área profissional. 
Nesta situação encontram-se Acre, Amapá, Distrito Federal e Mato Grosso do 
Sul.”(grifos nossos)

Assim, o MEC estabeleceu que as 42 novas unidades de ensino serão distribuídas em 23 
das 27 unidades da Federação; nove delas serão autarquias ( cinco Escolas Técnicas Federais 
e quatro Escolas Agrotécnicas Federais) e as demais 33 serão Unidades de Ensino Técnico 
Descentralizadas, oriundas do desdobramento institucional de Cefets já existentes.

Apoio à pesquisa e ao desenvolvimento da educação técnica e 
profissional

Além da execução do Plano de Expansão da rede federal de instituições por parte do 
MEC, que, como vimos, inclui construção e reforma de prédios, alocação de equipamento 
e mobiliário e contratação de recursos humanos, outras iniciativas de apoio ao ensino profis-
sional e técnico devem ser mencionadas, na medida em que convergirão para a consecução 
do objetivo de otimização da rede instalada do setor, preconizada pelas metas em avaliação.

Uma delas diz respeito ao apoio à introdução da pesquisa nos cursos profissio-
nalizantes de nível médio, com grande aceitação num meio onde a plena fase de 
expansão se verifica tanto em relação à oferta como à procura. São programas e pre-
miações com ênfase em características que são mais exigidas pelas empresas, como a 
criatividade, a proatividade, a habilidade de trabalhar em equipe e a facilidade para 
superar desafios.

O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), lan-
çou, no segundo semestre de 2006, o Pibiti (Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação), que, a partir de março de 2007, 
concederá bolsas de R$ 300 reais a alunos do ensino técnico que tenham trabalhos 
orientados por pesquisadores de instituições cadastradas.
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Igualmente inovador é o Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tec-
nológica em Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos (Proeja), 
recém-lançado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério 
da Educação, e que tem como objetivo aumentar a produção científica e a criação de 
cursos na área. As propostas deverão conter temas como o aumento da escolaridade, a 
inclusão no mundo do trabalho e a capacitação, entre outros. Poderão participar grupos 
de pesquisa de cursos recomendados pela Capes. Serão selecionados e apoiados até dez 
projetos/ano, com duração de quatro a cinco anos. O programa conta com orçamento 
de R$ 1 milhão e o valor destinado a cada projeto é R$ 100 mil/ano.

A Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) também 
mantém o programa ‘Capacitação Técnica’, voltado a técnicos dedicados às ati-
vidades de treinamento e apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa. Há 
também escolas técnicas que oferecem incentivos aos jovens que desenvolvem 
pesquisas em laboratórios. Uma delas é o Cefet-SP (Centro Federal de Educação 
Tecnológica de São Paulo), que destina R$ 6.000 anuais ( recursos próprios) a 
bolsistas que desenvolvam projetos na busca de soluções tecnológicas.Com isso, 
cresce a empregabilidade dos egressos, e principalmente, dos premiados nos pro-
gramas, pois tanto eles quanto suas instituições ganham maior visibilidade e com-
petitividade no mercado de trabalho.

O ministro da Educação, Fernando Haddad, manifestou recentemente ao gover-
no dos Estados Unidos desejo de parceria na área do ensino profissionalizante, pois 
aquele país destaca-se, neste segmento, pela experiência com as faculdades comuni-
tárias para jovens de baixa renda. No sistema de ensino norte-americano há, em cada 
estado, escolas comunitárias que oferecem cursos profissionalizantes e valorizam as 
especificidades de cada região. Diferente das universidades que privilegiam o ensino 
acadêmico-científico e a pesquisa, a escola comunitária forma profissionais voltados 
para as demandas da região nas quais atuam.

Por fim, convém recordar que publicação da área de Educação da Consultoria 
Legislativa da Câmara Dos Deputados (ConLe), que reuniu relatos sobre o cumpri-
mento das metas do PNE, de 2001 a 2003, mencionava a realização de eventos em 
2003 e em 2004, reunindo representantes do Governo Federal (MEC e Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE), das Secretarias Estaduais de Educação, de pesquisado-
res, em entidades científicas, de unidades do Sistema S, com vistas à constituição de 
um Sistema Nacional de Formação Profissional, cujas diretrizes para o período 2003-
2007 estavam em discussão.

Em agosto de 2004, o Ministério da Educação e entidades educacionais públicas 
e privadas firmaram um pacto pela valorização da educação profissional e tecnológi-
ca, que marcou a abertura da segunda reunião do Fórum de Educação Profissional 
e Tecnológica. O documento prevê um novo ordenamento legal que assegure a pro-
fissionalização sustentável; o fortalecimento das redes federal e estadual de educação 
profissional e tecnológica e a valorização de alunos e professores; defende a necessi-
dade de uma política de financiamento para modernizar e expandir o parque tecno-
lógico e a infra-estrutura existente, indica a estruturação de um subsistema nacional 
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de educação profissional e tecnológica que articule as redes existentes e vincule as de-
mandas do processo produtivo à política de geração de emprego e renda, e preconiza 
uma parceria público-privada para aproveitar as experiências e projetos de sucesso e 
eliminar a sobreposição de ações. O acordo e uma agenda de trabalho foram firmados 
pelo ministro da Educação, pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica e 
pelos dirigentes do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e 
Profissional (Sinasefe) e dos seguintes conselhos: Nacional dos Dirigentes dos Cen-
tros Federais de Educação Tecnológica (Concefet); Nacional das Escolas Agrotécnicas 
Federais (Coneaf ); dos Diretores das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 
Federais (Condetuf ).

Em pauta estava também a idéia de criação de uma Lei Orgânica da Educação 
Profissional, a ser debatida em encontros regionais, nos quais se proporiam políticas 
públicas que integrassem as ações da União, dos Estados e dos Municípios relativas 
à rede nacional de educação profissional e tecnológica8. Em novembro de 2004, 
a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) promoveu três 
encontros regionais para colher subsídios para a proposta de Anteprojeto de Lei da 
Educação Profissional e Tecnológica. Segundo a Setec, instituições e entidades in-
teressadas contribuíram para a definição de um novo marco regulatório, estratégico 
para o desenvolvimento socioeconômico do país e de uma proposta de Antepro-
jeto de Lei a ser submetida à consulta pública e que antes de ser encaminhada ao 
Congresso Nacional, seria ainda debatida pelos integrantes do Fórum Nacional de 
Educação Profissional e Tecnológica.

Registrava-se ainda, na publicação da ConLe, que o MTE, que implantava o novo 
Plano Nacional de Qualificação (PNQ), em substituição ao Planfor, havia incluído, en-
tre seus objetivos, a elevação da escolaridade dos trabalhadores por meio de articulação 
com as políticas públicas da educação, em particular com a educação básica de jovens e 
adultos, que se ligará com a formação profissionalizante alguns anos depois, por meio 
do Programa Projovem.

Para coordenar as ações dos Ministérios envolvidos em processos de certificação profis-
sional (Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, Agricultura, Exterior, Saúde, Tu-
rismo e Desenvolvimento), foi também instituída, em dezembro de 2004, uma Comissão 
Interministerial de Certificação Profissional, que estuda a elaboração de matriz referencial 
que permita a certificação das competências do trabalho e que possa ser aplicada à maioria 
das atividades econômicas. A Comissão elaborou uma Proposta governamental de insti-
tuição de um Sistema Nacional de Certificação Profissional, a ser debatido em audiências 
públicas, com o objetivo de aprofundar interlocuções com os agentes sociais e órgãos 
governamentais envolvidos e coletar contribuições para a melhoria da proposta, a ser apre-
sentada e discutida em Seminário Internacional de Certificação Profissional.

Há que destacar uma outra iniciativa, instituída por Portaria do Ministério da Educação 
no 3621 de 2003, que consistiu na criação do Fórum Nacional de Educação Profissional 

8 A propósito, este é um problema global do texto do PNE, apontado inclusive pelos conselheiros do CNE: a grande dificuldade de se 
avaliar, com precisão, o estágio da execução e do produto previsto nas metas constantes do Plano, dada a ausência de mecanismos ne-
cessários à sua implementação. O CNE assinalava que conforme dados apresentados pelo CONSED, a quase totalidade dos estados e mu-
nicípios, no final de 2004,ainda não havia elaborado os seus planos estaduais: somente PE, MS, AM, MT, CE, SP, e PR já haviam conseguido 
transformar seu Plano em Lei e nas demais unidades da federação, encontravam-se ainda em elaboração.
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e Tecnológica, com atribuições integradoras e articuladoras entre níveis e esferas governa-
mentais, redes, organizações e instituições públicas, privadas e do terceiro setor que lidam 
na área, de assessoria e proposição de medidas e políticas de apoio, desenvolvimento e 
fomento. Presidido pelo ministro da Educação e composto por representantes de dezenas 
de instâncias institucionais envolvidas com a educação profissional, a criação Fórum veio 
somar-se às demais medidas participativas para favorecer o desenvolvimento do setor.

O MEC vem realizando, no ano de 2006, agenda de reuniões com representantes das 
Secretarias Estaduais de Educação, com vistas a conhecer e promover ações conjuntas para 
promoção da qualidade e expansão do ensino médio e técnico, o que é fundamental, ten-
do em vista que as metas e medidas preconizadas pelo PNE incidem sobre domínios de 
responsabilidade dos estados e municípios, os quais têm autonomia com relação ao MEC 
para realizarem as ações que lhes competem. O temário dos encontros inclui debates sobre 
a implantação do ensino médio integrado à educação profissional, sobre aprimoramentos 
na efetividade e na execução dos planos de trabalho dos convênios entre as secretarias e o 
MEC, que prevê a distribuição de 120 mil exemplares dos três livros da coleção Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio para todas as secretarias de Educação e escolas públicas 
que oferecem esse nível de ensino no País.

Na medida em que o sucesso futuro de uma articulação entre os diferentes atores insti-
tucionais envolvidos depende grandemente dos gestores estaduais e municipais da área edu-
cacional, é preciso ressaltar que nem todos os estados e municípios já estão aparelhados para 
dar o melhor de si no tocante ao cumprimento das metas do PNE que lhes concernem. 
A falta de Conselhos Municipais de Educação, órgão normativo do sistema municipal de 
educação, ou de Planos educacionais, a falta de capacitação técnica inclusive do próprio 
pessoal das secretarias municipais e estaduais, a independência dos estados e municípios em 
relação à União, no tocante às instituições públicas de ensino superior, afetas a uns ou o outro 
dos entes federativos, determinando dissonância de políticas referentes à formação técnica 
e profissional nas instituições de cada rede, a falta de canais permanentes de promoção do 
diálogo entre representantes do segmento público, privado e do terceiro setor, em favor da 
concertação de políticas para a área, estão entre os gargalos cuja desobstrução muito ajudaria 
em favor de um escopo maior e melhor de atendimento deste nível educacional.

Meta 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 ma-
triculados ou egressos do ensino médio.**

A edição em 2004, do Decreto no 5.154 demarca o detalhamento da regulamentação 
dos itens da LDB relativos à educação profissional no Brasil. Ali se definia que observa-
das as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 
a educação profissional será desenvolvida por meio de cursos e programas de formação 
inicial e continuada de trabalhadores; da educação profissional técnica de nível médio; 
e da educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação, observadas 
as premissas de sua organização, por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-
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ocupacional e tecnológica e a articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho 
e emprego, e da ciência e tecnologia.

Os dados evidenciam que tem havido um aumento tanto da oferta, quanto da 
procura por estes cursos. O último Censo Escolar atesta que o número de cursos de 
ensino médio profissionalizante cresceu 27%, de 2003 a 2005. Registra a existência 
de 9.031.302 matrículas no ensino médio, entre as quais estão as 747.892 do nível 
técnico, o que corresponde a 8% do total e representa um aumento de 30% a mais 
de alunos ingressantes no período. As unidades que oferecem esta modalidade de 
ensino no Brasil aumentaram de 2.789, em 2003, para 3.294, em 2005. O número 
de instituições criadas aumentou 18 %, e as matrículas, 27%. Houve um incremen-
to de quase 10 mil alunos na rede federal, em dois anos: eles passaram de 79,5 mil 
para 89.114. O Censo revela ainda que a região Sudeste tem o maior número de 
instituições de ensino profissional, 2.073, seguida pela região Sul, com 718, pelo 
Nordeste, com 285, e o Norte, com 97. Os jovens na faixa etária de 20 a 24 anos 
são os que mais procuram os cursos técnicos, com 217 mil matrículas, em 2005. Os 
dirigentes das instituições do segmento ressaltam que é muito alta a empregabili-
dade dos egressos do segmento. Na rede Paula Souza de São Paulo, por exemplo, a 
empregabilidade de ex-alunos passa de 80%.

Mas para além destes bons números, será preciso ver não só a situação mas também 
a evolução deste tipo de ensino ao longo do tempo, caso se queira avaliar os esforços 
nacionais para o cumprimento da meta 5. É o que faremos a seguir.

O ensino médio técnico ou profissionalizante é oferecido no Brasil por um conjunto 
de instituições públicas federais, estaduais, municipais e privadas: são as escolas técnicas, 
agrotécnicas, os centros de educação tecnológica (os CETs), os centros de formação pro-
fissional e as associações/escolas. A legislação brasileira entende o ensino técnico como de 
nível médio, ainda que o aluno tenha de cursar previa ou concomitantemente o ensino 
médio regular para obter o diploma deste nível de escolarização. No último Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), os alunos dos Centros Federais de Educação Tecnológica 
(Cefets) alcançaram algumas das melhores notas do País. Os Cefets do Ceará, Paraná, 
Santa Catarina e Roraima, por exemplo, foram os primeiros colocados, no conjunto das 
escolas de ensino médio de seus Estados. Em 18 dos 22 estados onde há escolas técnicas 
federais, elas estão entre as dez melhores nos rankings do Enem. Tal desempenho pode ser 
justificado pelo forte investimento em capacitação de professores e na infraestrutura.

O sistema federal de ensino técnico é menor que os sistemas regionais. O Brasil 
tem cerca de 750 mil alunos nesse tipo de formação e, em 2005, apenas 89.114 deles 
estavam matriculados em escolas federais como os Cefets e as Escolas Técnicas Federais 
(ETFs). São 167 escolas mantidas pela União em contraste com as 5.009 instituições de 
ensino médio afetas às 27 unidades da Federação.

De 2001 a 2005 a rede privada lidera a oferta de cursos técnicos de nível mé-
dio quanto ao número de instituições, contando com 65% dos estabelecimentos em 
2001, percentual que decresce para 63% em 2002 e que atinge os 71% em 2003, 
estabilizando-se neste patamar, desde então. No segmento público, os estados pre-
ponderam no número de estabelecimentos ofertantes: em 2001, em torno de 1/4 dos 
estabelecimentos que oferecem o médio técnico são públicos estaduais, percentual que 
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cresce no ano seguinte, atingindo praticamente os 30%; com o novo governo, este 
percentual cai, estabilizando-se em torno dos 20%, de 2003 a 2005.

Em novembro de 2006, o INEP finalizou o estudo Educação Profissional de Nível 
Médio no Censo Escolar, contendo informações sobre este nível educacional, relativas 
ao período de 2003 a 2005. A tabela 6, a seguir, que incorpora parte deste estudo, dá a 
conhecer um amplo panorama deste segmento.

Tabela 6 
Educação técnica e profissional de nível médio

Estabelecimentos e Matrículas – Brasil – 1999 – 2005a

Ano Nº total de es-
tabelecimentos

Variação % 
em relação ao 
ano anterior

Nº de esta-
belecimentos 
privados (e %)

Matrículas
totais

Variação %
em relação ao 
ano anterior

Matrículas 
em escolas 
privadas

(e %)

1999b 2.216 - 1.255 (56,6%) 716.652 - 312.729 
(43,6%)

2000 S/d S/d S/d S/d S/d S/d

2001 2.334 5,3 (01-99) 1.511 (64,82%) 462.268 -35,5 (01-99) 230.522 
(49,9%)

2002 2.801 20 1.750 (62,48%) 565.042 22,23 285.899 
(50,6%)

2003 2.789 - 0,43 1.983 (71,10%) 589.383 4,31 324.985 
(55,1%)

2004 3.047 9,3 2.172 (71,28%) 676.093 14,7 392.702 
(58,1%)

2005c 3.294 8,1 2.350 (71,34%) 747.892 10,6 427.433 
(57,2%)

Fonte: MEC/Inep – Censos Escolares de 2001 a 2005 e Censo Profissional de 1999. Não há dados do ano 2000 relativos à área.
a Os Censos Escolares remetem aos dados relativos à última semana de março do ano corrente; assim, o Censo 2001, por exemplo, exibe 
dados referentes a 23/03/2001. Portanto, o Censo de 2003 exibe, em boa medida, a situação relativa ao último ano do governo Fernando 
Henrique Cardoso.
b Dados do Censo da Educação Profissional de 1999.
c Inclui dados relativos às três formas de articulação com o ensino médio.

Em primeiro lugar, chama a atenção, na tabela precedente, o decréscimo nas matrículas 
totais, entre 1999 e 2001, e também do número de instituições ofertantes da modalidade, 
entre 2002 e 2003. Houve, no primeiro caso, uma perda em torno de 255 mil matrículas, 
segundo os dados do INEP, certamente mais aguda nos estabelecimentos públicos. No 
segundo caso, o Censo registra a existência de um total de 2.801 instituições ofertantes em 
2002, número este que cai para 2.789 no ano seguinte, por força da importante perda de 
255 estabelecimentos ofertantes no setor público estadual, a maior parte deles no estado 
de São Paulo (a propósito, havia 323 estabelecimentos do gênero oferecendo ensino técni-
co de nível médio em março de 2001, neste estado; este número sobe para 502, em março 
de 2002 e um ano depois, registram-se ali apenas 189 estabelecimentos).

Entretanto, o decréscimo de instituições ofertantes não se fez acompanhar por perda 
de matrículas na mesma proporção, no conjunto do País; ao contrário, as matrículas 
continuaram a crescer durante todo o período, a partir de 2001. Com efeito, de 2002 
a 2003, registra-se pequeno crescimento (de 4,31%) nas matrículas deste nível de ensi-
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no, correspondente ao incremento de 39.085 novas matrículas, por conta da expansão 
da rede privada ocorrida entre aqueles dois anos: os estabelecimentos privados, que 
em 2002 atendiam 285.899 alunos em 1.750 estabelecimentos, passam a contabilizar 
324.985 alunos matriculados, em 1.983 instituições, no ano de 2003.

A propósito, os estabelecimentos privados, que se responsabilizavam por 43,6% das 
matrículas em 1999, reúnem percentual em torno de 50% das mesmas, em 2001 e 
2002, e a partir daí, sua participação cresce até alcançar os 58% em 2004, retraindo para 
57% em 2005. Portanto, é interessante destacar que se o setor privado controla cerca de 
2/3 dos estabelecimentos neste segmento do ensino, detém aproximadamente a metade 
das matrículas, o que deixa entrever a escala maior de alunado com que trabalha o setor 
público, não obstante venha perdendo espaço em termos do número de estabelecimen-
tos. Este e outros achados podem ser verificados em detalhe nas tabelas seguintes.

Tabela 7
Educação técnica e profissional de nível médioa

Matrículas por Dependência Administrativa – Brasil – 1999/2005

Ano Total

Matrículas por Dependência Administrativa

Federal Estadual Municipal Privada

Nº % Nº % Nº % Nº %

1999 716.652 101.001 14,1 265.772 37,1 37.150 5,2 312.729 43,6

2001 462.268 56.579 12,2 159.745 34,6 15.412 3,3 230.522 49,9

2002 565.042 72.249 12,8 187.196 33,1 19.698 3,5 285.899 50,6

2003 589.383 79.484 13,5 165.266 28,0 19.648 3,3 324.985 55,1

2004 676.093 82.293 12,2 179.456 26,5 21.642 3,2 392.702 58,1

2005 747.892 89.114 11,9 206.317 27,6 25.028 3,3 427.433 57,2

Fonte: MEC/Inep/DEEB Censo Escolar 2001 a 2005 e Censo Profissional de 1999.
a Inclui dados relativos às três formas de articulação com o ensino médio. Informa-se que em todos os tipos de estabelecimentos — públi-
cos ou privados —, predomina o modo ‘subsequente’.

Tabela 8
Educação técnica e profissional de nível médio

Estabelecimentos por Dependência Administrativa – Brasil – 1999/2005

Ano Total

Nº de estabelecimentos por dependência administrativa

Federal Estadual Municipal Privada

Nº % Nº % Nº % Nº %

1999 2.216 120 5,4 689 31,1 152 6,9 1.255 56,6

2001 2.334 124 5,3 600 25,7 99 4,2 1.511 64,8

2002 2.801 138 4,9 808 28,9 105 3,8 1.750 62,5

2003 2.789 138 4,9 553 19,8 115 4,1 1.983 71,1

2004 3.047 143 4,7 602 19,8 130 4,3 2.172 71,3

2005 3.294 147 4,5 659 20,0 138 4,2 2.350 71,3

Fonte: MEC/Inep/DEEB Censo Escolar 2001 a 2005. Censo Profissional de 1999.
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Ainda quanto ao número de estabelecimentos que oferecem ensino médio técnico no pe-
ríodo analisado, vale observar a pequena participação federal, estabilizada em torno dos 5%, 
apesar da vasta e importante rede federal de Cefets, bem como o decréscimo de participação 
do setor estadual – que chegou a contar com 808 estabelecimentos em 2002 e, em 2005, 
responsabiliza-se pela oferta de cursos do gênero em 659 estabelecimentos em todo o país.

Evidencia-se também o paulatino crescimento da rede privada, passando de 56,6% do 
atendimento em 1999 para os 71% em que se estabiliza, a partir de 2003, o que perfaz 
taxa de crescimento de 87% no número de estabelecimentos privados, no período de 1999 
a 2005, em contraste com o segmento público estadual por exemplo, tradicional ofertante 
de ensino médio no Brasil, que no mesmo período apresenta taxa de crescimento negativa 
de 4,6%. O setor municipal aparece com pequena oferta, estável em torno dos 4% a par-
tir de 2001. Importa acrescentar que 63% dos 3.249 estabelecimentos que ofereciam, em 
2005, a educação técnica de nível médio, situava-se na região Sudeste, percentual elevado 
devido principalmente às 1.210 escolas (37% do total) do estado de São Paulo.

No que concerne às matrículas das escolas técnicas federais, deve-se ressaltar que caso 
se queira fazer comparações entre o governo precedente e atual, do ponto de vista cen-
sitário só é possível fazê-lo com consistência, por razões metodológicas, a partir do ano 
de 2001. Veja-se então que, conforme a Tabela 7, em 2001, havia 56 mil alunos matri-
culados nas instituições federais que ofereciam ensino técnico de nível médio; em 2003, 
as matrículas já eram 79 mil, e subiram para cerca de 89 mil, em 2005. Assim, uma 
comparação mostraria que enquanto a taxa de crescimento das matrículas foi de 27,7% 
entre os dois anos finais do governo Fernando Henrique (2002 para 2001), ela caiu para 
10%, entre 2003 e 2002, para 3,5%, de 2004 em relação a 2003, subindo novamente a 
8,3%, de 2005 para 2004. Portanto, mesmo que se aumente o intervalo, o que se tem 
é que, entre 2002 e 2005, as matrículas do ensino técnico de nível médio em estabele-
cimentos federais cresceram somente 23,3% contra os 27,7% de crescimento registrado 
num intervalo de apenas um ano, no final do governo precedente (2001 a 2002).

No que respeita à distribuição de matrículas por área ocupacional, o estudo do INEP 
ressalta a grande e progressiva concentração da procura na área de Saúde em 2003, foram 
registrados nessa área cerca de 174 mil alunos, correspondendo a quase 1/3 do total das 
matrículas, concentrando-se principalmente nos cursos técnicos de Enfermagem; em 2005, 
sobe para 236 mil alunos, mantendo-se a proporção. Seguem-se as áreas da Indústria e a de 
Gestão (ambas com participação estável em torno de 22 a 27%, no período), e ainda a de 
Informática, que já experimenta relativo decréscimo – passa de 14,0% em 2001 para 12 % 
em 2005. O quadro 1 mostra estes achados.

Vale comentar a distribuição relativamente equilibrada com relação ao sexo, observada 
no alunado dos cursos técnicos de nível médio, nos últimos anos. O predomínio mascu-
lino em 2003 (2% a mais em favor deles) se inverte e, em 2004 e 2005, a quantidade de 
mulheres começa a ser maior que a de homens: elas passam a constituir 50,4% do alu-
nado em 2004 e 50,3% em 2005. Segundo a análise do INEP, o crescimento da procura 
pelos cursos técnicos da área de Saúde contribuiu para mudar a distribuição, pois, neles, 
há expressiva maioria de mulheres; também nas áreas de Gestão, Artes, Comunicação, 
Desenvolvimento Social e Lazer e Turismo e Hospitalidade, as mulheres predominam, em 
contraste com as de Indústria e Agropecuária, em que os homens são maioria.
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Por fim, registra-se que os alunos da faixa etária de 15 a 24 anos constituem maioria 
entre os matriculados nos cursos em foco: eles totalizam 67% das matrículas em 2003, 
65% em 2004 e 63% em 2005. Os estudantes de 25 a 39 anos vêm em seguida, alcan-
çando 29% das matrículas em 2005.

Em conclusão, é preciso que se diga que, no nível médio técnico em que pese o 
esforço realizado para melhorar as estatísticas educacionais –, o Brasil ainda está longe 
de cumprir a meta de triplicar, em cinco anos, a oferta, evidentemente traduzida em 
matrículas efetivas, neste nível educacional. A grande concentração dos estabelecimen-
tos ofertantes na região Sudeste 63% ali estão, sendo que mais de um terço da oferta 
nacional sedia-se no estado de São Paulo aprofunda o problema, considerando-se que 
o maior contingente de jovens desempregados, deseducados e necessitados de formação 
profissional encontra-se nas outras regiões do País.

A situação não é mais promissora no nível médio regular. O artigo ‘O desafio de uni-
versalização do ensino médio’, de maio de 20069, avalia a factibilidade de que o Brasil 
universalize em dez anos o ensino médio, desafio entendido como o de assegurar 100% 
de freqüência da população de quinze a dezessete anos, nas séries adequadas a cada idade.

A melhoria dos índices de atendimento no ensino médio, nos últimos anos, é inicial-
mente destacada pelos autores. De fato, os dados de 2003 informam que a taxa de esco-
larização bruta do ensino médio é de 81,1% do total da população de quinze a dezessete 
anos. Mas se se considera a taxa de escolarização líquida (a que inclui somente os jovens de 
quinze a dezessete anos), o percentual cai para pouco mais da metade, perfazendo 43,1%.

Significa que haveria um considerável espaço, equivalente a pelo menos 20% do 
tamanho da coorte de quinze a dezessete anos, a ser preenchido no ensino médio pelos 
jovens que já deveriam ter concluído o ensino fundamental. Isto porque 81% deles estão 

9 Seus autores são Linda Taranto Goulart, Carlos Eduardo Moreno Sampaio e Vanessa Nespoli, respectivamente diretores e técnica do INEP.

Quadro 1
Matrículas da Educação Profissional, por ano, segundo a área

profissional no período de 2003 a 2005 — Brasil

Fonte: MEC/INEP.
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na escola, mas somente a metade está no ensino médio; então é razoável supor que os 
demais ainda estejam no ensino fundamental, atrasados em seus estudos. Ademais, ou-
tra parcela está fora da escola por não haver oferta de ensino médio em seus municípios. 
Ou seja, falar em universalização do ensino médio implica ter em conta a retenção de 
jovens no fundamental, aqueles que estão cursando outras modalidades, como a EJA, 
os que simplesmente evadiram e, ainda, os que interromperam os estudos por não haver 
escolas com ensino médio em suas cidades.

Avaliando três cenários em que jogam com a diferenciação de variáveis cruciais 
como promoção, evasão e repetência, o prognóstico dos autores é sombrio: o Brasil 
não terá como cumprir a universalização do ensino médio em 10 anos. E só con-
seguirá fazê-lo em tempo razoável, a partir de grande mobilização e articulação de 
ações dos entes federativos, do setor privado, do terceiro setor e da sociedade civil 
organizada. Será preciso gestão eficiente e eficaz por parte das 27 redes estaduais 
e das mais de 5.500 redes municipais de ensino, além de alocação de recursos su-
ficientes, professores bem preparados, melhor remunerados e capazes de conduzir 
a bom termo o processo de ensino-aprendizagem com seus alunos, cuja maioria se 
acha em situação de fragilidade social. Uma idéia a ser explorada seria ainda a de 
desenvolver uma proposta no Sistema de Financiamento da educação básica como o 
novo Fundeb, que vinculasse a alocação mínima aceitável por aluno a indicadores de 
eficiência como aprovação e conclusão. Pena que os autores, em discutindo o ensino 
médio, nada acrescentaram sobre o ensino técnico, perdendo a chance de defende-
rem a estratégia de articular o cumprimento simultâneo de duas metas educacionais 
relevantes em lugar de apenas uma. O fato da liberação legal da concomitância e/
ou integração do médio regular e do técnico viria a enriquecer o debate e facultar a 
quem mais precisa, entre os jovens, da escolarização aliada à qualificação profissio-
nal, crucial para a cidadania e emancipação real dessa população.

A meta 5, se tomada em sentido mais largo, pode ser interpretada como abrangendo 
a oferta nacional de formação técnica em nível superior. Se assim o for, há que fazer aqui 
um balanço da situação e evolução ocorrente neste âmbito da educaço nacional.

Educação presencial tecnológica de nível superior

Abrangendo métodos e teorias direcionados para a investigação, avaliação, produ-
ção e inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens 
e serviços, os cursos de graduação em tecnologia, com duração de dois ou três anos, 
oferecem vagas a diplomados no ensino médio (ou equivalente) e registram, nos últi-
mos anos, um expressivo crescimento na demanda e na oferta.

Do ponto de vista da organização acadêmica, tanto em 2003 quanto em 2004, a 
maioria dos cursos superiores de educação tecnológica (38,14%) sediava-se em Univer-
sidades, que ultrapassam a supremacia dos Centros de Educação Tecnológica (CETs) e 
Faculdades de Tecnologia (Fatecs), proporcionalmente prevalentes nos anos de 2001 e 
2002. Os Centros de Educação Tecnológica e as Faculdades Tecnológicas vinham em 
seguida, concentrando 36,7% do total de 1.804 cursos desse tipo existentes em 2004. Já 
as Faculdades, Escolas e Institutos, que em 1998 promoviam 56% dos cursos de educa-
ção tecnológica, respondiam, em 2004, por apenas 9% deles. Entretanto, é preciso re-
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cordar que, naquele ano de 1998, os Centros Universitários eram poucos e não existiam 
ainda os CETs nem as Faculdades Tecnológicas.

Em relação ao número absoluto de cursos superiores de tecnologia oferecidos, sua 
quantidade saltou de 261 em 1994 para 1.804 em 2004, o que significa que a oferta 
cresceu cerca 7 vezes, ou ainda, que experimentou incremento de 591% em dez anos, 
enquanto que o conjunto dos cursos superiores cresceu 234%, no mesmo período. Nas 
instituições públicas, o número de cursos cresceu de 95, em 1994, para 359, dez anos 
depois, perfazendo taxa de crescimento de 278%, o que demonstra que o maior cres-
cimento da oferta no período deu-se no segmento privado. De acordo com os dados 
de cadastro do MEC, o crescimento de 2004 até 2006 foi de 97%, pois o número de 
cursos passou de 1.804 para 3.548. A Tabela 9 resume estes achados para o período de 
1998 a 2004.

Tabela 9
Distribuição percentual do número de cursos de graduação presenciais com grau acadêmico  

de tecnólogo, por forma de organização acadêmica – Brasil – 1998-2004
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1998 258 0 0,00 107 41,47 7 2,71 36 0,00 108 55,81

1999 317 48 15,14 117 36,91 24 7,57 29 9,15 99 31,23

2000 364 75 20,60 130 35,71 35 9,62 33 9,07 91 25,00

2001 447 143 31,99 129 28,86 46 10,29 36 8,05 93 20,81

2002 636 268 42,14 164 25,79 69 10,85 34 5,35 101 15,88

2003 1.142 389 34,06 441 38,62 142 12,43 46 4,03 124 1,86

2004 1.804 662 36,70 668 38,14 239 13,25 54 2,99 161 8,92
Fonte: Censos da Educação Superior/INEP.

De acordo com o Censo de Educação Superior – 2004, havia, em meados de 2003, 
4.163.733 matrículas no ensino superior, globalmente considerado, entre as quais se 
contavam as 153.307 registradas nos Cursos superiores de Tecnologia, o que perfaz 
3,7% do total. É muito pouco. Mas quando se analisa a evolução das estatísticas, neste 
nível educacional, verifica-se que o crescimento, embora insuficiente para as necessida-
des do país, tem sido significativo.

A análise da distribuição das matrículas nos cursos superiores de formação de tecnólo-
gos revela que as Universidades, principalmente privadas, reúnem o maior percentual de 
matrículas institucionais, de 1998 a 2000. De 2001 a 2003, os Centros de Educação Tec-
nológica (CETs), públicos em sua maioria, preponderam, mas em 2004, as Universidades 
retornam à supremacia, principalmente por conta da grande expansão das universidades 
privadas, responsáveis por pouco mais de 1/4 das matrículas totais naquele ano.

As Faculdades de Tecnologia, que entram em cena no Censo de 2004 – eram 110 
ao todo, 61 no Sudeste –, o fazem alcançando o segundo lugar em matrículas. Resul-
tantes da transformação institucional de CETs estaduais e privados, responsabilizam-se 
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por 27% das matrículas tecnológicas totais naquele ano; seguem-se em número de 
matrículas, os Centros universitários e os CETs. Quanto a estes últimos, eles partem 
de 12.339 matrículas em 1999, registram 21.525 matrículas em 2001(crescimento de 
75%) e atingem as 23.513 em 2004 (crescimento em relação a 2001 de 9% e com rela-
ção a 1998, de 91%). Assim sendo, a partir de 2001, o agrupamento dos estabelecimen-
tos especializados, dedicados à formação tecnológica que ora analisamos, constituído 
pelos CETs e Fatecs, prepondera na distribuição das matrículas, passando de 21% de 
participação em 99 para 42% em 2004. É certo que as Universidades permanecem por 
todo o período com participação muito importante, com 34% em 98, decrescendo para 
21% em 2002, e recuperando sua participação até atingir os 31%, em 2004. Por fim, 
observe-se que os Centros Universitários também aparecem com participação significa-
tiva e crescente, a partir de 2000. Os demais tipos de estabelecimentos têm participação 
a cada ano menos importante. A Tabela 10 resume os dados referentes a matrículas.

Tabela 10
Distribuição percentual do número de matrículas em cursos de graduação presenciais com grau  

acadêmico de tecnólogo, por forma de organização acadêmica — Brasil — 1998-2004
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1998 56.822 - 19.466 34,3 1.493 19,3 9.520 26.343 46,4

1999 58.243 12.339 21,2 19.581 33,6 5.321 9,1 5.654 9,7 15.348 26,4

2000 63.046 15.695 24,9 17.397 27,6 9.017 14,3 6.165 9,8 14.772 23,4

2001 69.797 21.525 30,8 16.952 24,3 10.476 15,0 6.302 9,0 14.542 20,8

2002 81.348 33.016 40,6 17.199 21,1 12.301 15,1 5.374 6,6 13.458 16,5

2003 114.770 47.901 41,7 29.214 25,5 17.114 14,9 5.848 5,1 14.693 12,8

2004 153.307 64.204 41,9 46.792 30,5 24.973 16,3 5.293 3,5 12.045 7,9

Fonte: Censos da Educação Superior/INEP.

Em se focalizando a distribuição das matrículas em cursos superiores tecnológicos 
por Região e suas respectivas taxas de crescimento, em diferentes períodos, emergem 
interessantes achados, cuja base se encontra descrita na Tabela 11.
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Tabela 11
 Matrículas na graduação tecnológica por Categoria Administrativa 
e por Região e suas taxas de crescimento – Brasil – 1998 – 2004

Matrículas

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Brasil Categoria 
Administrativa

Total Geral 56.822 58.243 63.046 69.797 81.348 114.770 153.307

Públicas 15.408 16.465 20.150 25.871 32.361 38.879 45.573

Federal 1.668 4.359 6.618 10.922 16.895 22.828 24.380

Estadual 11.788 11.445 12.720 14.119 14.170 14.518 18.988

Municipal 1.952 661 812 830 1.296 1.533 2.205

Privadas 41.414
(73%) 41.778 42.896 43.926 

(63%) 48.987 75.891 107.734
(70%)

Particular 20.542 20.169 23.695 26.065 33.502 54.283 71.699

Com/Conf/Fil 20.872 21.609 19.201 17.861 15.485 21.608 36.035

Região

Norte 2.268 2.577 2.570 3.045 3.439 4.199 6.087

Nordeste 3.879 4.087 4.059 4.456 7.611 11.951 16.931

Sudeste 38.533
(68%) 37.387 39.595 42301

(61%) 46.835 66.963 89768
(59%)

Sul 8.136 9.781 4.411 13.542 16.734 23.080 30.515

Centro-Oeste 4.006 4.411 4.947 6.453 6.729 8.577 10.006

Fonte: INEP. 
Taxas de crescimento : 2001-1998 =  22,8% ( 6,1% no setor privado e 68% no setor público). 
2004-2001 = 119,7% (145,3% no setor privado e 76,2% no setor público). 
2004-2002 =  88,5% (119,9% setor privado e 40,8%% no setor público). 
2004-1998 = 169,8% (160,1% setor privado e 195,8% setor público).

Observe-se, primeiro, a enorme disparidade na distribuição das matrículas dos 
cursos superiores tecnológicos no território nacional: a Região Sudeste congrega, por 
todo período analisado, 60% ou mais das matrículas nacionais do gênero, por con-
ta do peso do estado de São Paulo, que, sozinho, detém 48% das matrículas totais 
em 1998, 41% em 2001 e 40%, em 2004. São também dignas de nota as taxas de 
crescimento segmentadas: a preponderância do crescimento das matrículas no setor 
público, de 1998 a 2001, se inverte depois, favorecendo cada vez mais o incremento 
nos estabelecimentos privados. De fato, no período entre 2001 e 2004, a taxa de cres-
cimento das matrículas na rede privada é o dobro da registrada no segmento público 
(145% contra 76%).

É interessante pesquisar ainda a participação que têm as matrículas nos cursos supe-
riores tecnológicos no total das matrículas em cursos superiores, no período analisado. 
É o que mostra a tabela 12.
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Tabela 12 
Matrículas na Educação Superior e participação percentual  

em graduações tecnológicas – Brasil – 1998-2004

Ano Total %

Brasil 1998 2.125.958 2,67

Brasil 1999 2.369.945 2,46

Brasil 2000 2.694.245 2,34

Brasil 2001 3.030.754 2,30

Brasil 2002 3.479.913 2,34

Brasil 2003 3.887.022 2,95

Brasil 2004 4.163.733 3,68

Fonte: MEC/INEP.

Nota-se que a proporção das matrículas nos cursos superiores de formação de tec-
nólogos, em relação ao universo das matrículas na graduação em geral é mínima, ainda 
que em crescimento. A meta do MEC é expandir a oferta não só de cursos mas de vagas, 
a exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos. Se no Brasil as matrículas nos cursos 
superiores de Tecnologia, em 2004, ainda não alcançavam 4% do total, e o número de 
cursos, no mesmo ano, representava apenas 10% do total (eram 18.644 cursos de gradu-
ação presenciais em 2004, nos quais se incluíam os 1.804, de formação de tecnólogos), 
nos países desenvolvidos, eles reúnem cerca de 40% da oferta de nível superior. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, o percentual chega a 46%.

Estudo interessante, a partir dos dados oficiais disponíveis, refere-se às vagas oferecidas, 
candidatos a elas e ingressos efetivados, no setor de educação superior – formação de tec-
nólogos. Em 1994, por exemplo, eram oferecidas 23.861 vagas na educação profissional 
de nível superior; já em 2004, o número de vagas salta para 200.458 (quase dez vezes 
mais), o que corresponde à espantosa taxa de crescimento de 740%. Os dados censitários 
revelam também que, em 1994, havia 107.854 candidatos concorrentes às vagas em cur-
sos superiores de Tecnologia, enquanto que, em 2004, houve 284.994 inscrições, o que 
demonstra o grande interesse pelas vagas existentes neste nível educacional.

E isto não ocorre por acaso. Os Centros de Educação Tecnológica (CETs), que in-
cluem instituições federais e estaduais, tiveram um bom desempenho no Exame Nacio-
nal de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2005, avaliação nacional que substituiu 
o Provão e que tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação 
em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências. Embora com 
uma pequena representatividade no último exame – eles constituíam apenas 0,6% do 
total de cursos –, os CETs apresentaram resultados melhores que as demais instituições 
em sete das nove áreas avaliadas. O grupo dos Centros federais de Educação Tecnológica 
(os Cefets) obtiveram médias acima da média nacional, em quesitos como desempenho 
geral dos estudantes, no qual a média de ingressantes e concluintes dos Cefets foi, res-
pectivamente, 32,0 e 45,6, enquanto a média nacional ficou em 30,9 e 36,3.

Há outras vantagens em se fazer um curso superior tecnológico. Voltados essencial-
mente para o mercado, seus currículos costumam ser mais atraentes e específicos aos olhos 
dos jovens. Os profissionais e estudantes que não querem se dedicar à pesquisa nem ao 
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ensino, são candidatos naturais a essas vagas. Os cursos tem duração média de dois anos, 
oferecem boas chances de emprego e asseguram a seus alunos os mesmos direitos, a exem-
plo de concorrer a vagas de nível superior em concursos públicos e o aluno que queira, 
pode continuar seus estudos com especializações, mestrado e doutorado. O curto tempo 
de curso garante menor investimento financeiro para os pagantes e maiores chances de 
empregabilidade em menor tempo. Conforme o último levantamento do Centro Paula 
Souza, de São Paulo, realizado em 2005, 95% dos alunos que concluíram a Fatec em 2002 
e em 2003 estavam empregados. A comunidade em geral e os políticos também costumam 
incentivar a afluência a estes cursos, pois as escolas técnicas, ao formarem mão de obra 
qualificada, atraem investimentos para as cidades em que se situam.

Entretanto, ocorre, também aqui, no âmbito do ensino superior profissional, um fe-
nômeno observado nos demais cursos de graduação: o crescimento da oferta de vagas, 
há anos, se faz mais no setor privado que no público, e como o número de candidatos 
também vem crescendo, tem aumentado muito a pressão sobre as vagas oferecidas nos 
estabelecimentos públicos, que em geral dão acesso a um ensino gratuito e de qualidade. 
De fato, verifica-se que 94% das vagas oferecidas no sistema público, em 2004, foram 
preenchidas, o que significa dizer que foram ocupadas 17.963 vagas das 19.103 ofereci-
das nos estabelecimentos públicos (federais, estaduais e municipais) que ministravam tais 
cursos superiores. No sistema privado, em contraste, somente 42% das 164.690 vagas 
disponíveis em 2004 foram preenchidas. As estatísticas revelam também que enquanto as 
vagas para os cursos superiores tecnológicos, oferecidas pelo setor privado, cresceram dez 
vezes, de 98 a 2004 (taxa de crescimento de 800%), no setor público, elas cresceram cinco 
vezes no período (taxa de crescimento de 374%); os inscritos nos vestibulares e em outros 
processos seletivos passaram de 67,8 mil em 1998, para 285 mil, em 2004 (320% de 
crescimento). A Tabela 13, a seguir, traz algumas relações interessantes entre estes fatores.

Tabela 13 
Relação candidato/vaga e ingresso/vaga na Educação Superior  

Tecnológica por Categoria Administrativa das IES – Brasil – 1998-2001-2004

Ano
Setor Público Setor Privado

Relação 
candidato/vaga

Relação 
ingresso/vaga

Relação 
candidato/vaga

Relação 
ingresso/vaga

1998 6,9          96%     2,0 76% 

2001 8,4          98%      1,6 69%

2004 6,3            94%         0,9   42%

Fonte: INEP.

As autoridades do Ministério da Educação reiteradamente atribuem a obstáculos 
legais e a um suposto viés privatista do governo precedente, o fato da expansão da 
educação tecnológica, de 1998 a 2004, ter se dado majoritariamente no braço privado 
do sistema. Estas declarações devem ser vistas com reservas, ao menos para os dados 
relativos aos anos do primeiro governo Lula, pois a rede federal, que atende boa parte da 
demanda por cursos superiores públicos de tecnologia, não vem apresentando, também 
no âmbito dos cursos superiores de tecnologia, incrementos excepcionais na oferta de 
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vagas nem de matrículas em comparação com os anos precedentes. Veja-se a Tabela 14, 
que explicita parte deste aspecto em foco.

Tabela 14
Vagas em cursos de graduação presenciais com grau acadêmico 

de tecnólogo por categoria administrativa – Brasil – 1994–2004 (exceto 1997)

Ano Total Geral ∆% Pública ∆% Privada ∆%

1994 23.861 - 6.388 - 17.473 -

1995 22.068 (7,5) 4.839 (24,2) 17.229 (1,4)

1996 25.938 17,5 5.904 22,0 20.034 16,3

1998 24.179 (6,8) 4.028 (31,8) 20.151 0,6

1999 32.047 32,5 7.974 98,0 24.073 19,5

2000 34.609 8,0 8.624 8,2 25.985 7,9

2001 40.970 18,4 10.651 23,5 30.319 16,7

2002 65.903 60,9 11.741 10,2 54.162 78,6

2003 124.749 89,3 13.674 16,5 111.075 105,1

2004 200.458 60,7 19.103 39,7 181.355 63,3

Fonte: INEP.

Detalhando-se a evolução das vagas acima explicitada, para verificar a parcela devida 
ao segmento público federal, e considerando a evolução das matrículas por categoria ad-
ministrativa das IES, já examinada na Tabela 9, o que se tem é o seguinte: o setor público 
federal registrou, de 2000 a 2002, crescimento de 155% nas matrículas (nos Cefets, foi 
de 167%) e 77% de incremento nas vagas (nos Cefets, de 79%). Em contraste, de 2002 
a 2004, o crescimento nas matrículas foi de 44% (nos Cefets, as matrículas cresceram no 
período 46%), e de 40% na oferta de vagas (nos Cefets, 42%). Noutras palavras, com-
parados os dados dos cursos tecnológicos relativos aos anos finais do governo Fernando 
Henrique com aqueles referentes ao período de 2002 a 2004, o que se tem é um claro 
encolhimento no ritmo de crescimento não só da oferta de vagas como também das ma-
trículas efetivadas nos estabelecimentos federais que oferecem cursos tecnológicos. E isto 
ocorreu sob um mesmo quadro legal de regulação do setor, vigente no país.

Por outro lado, a constatação reiterada da existência de demanda reprimida por vagas 
em cursos superiores de tecnologia, tanto em diversas regiões, estados e cidades do País, 
quanto em áreas específicas do conhecimento e do mercado de trabalho, não deve obs-
curecer o fato, revelado pela análise seriada dados dos censos escolares, de que há sempre 
vagas ociosas na rede de ensino profissional e tecnológico, inclusive na rede pública. Mas 
enquanto nesta última, a ociosidade vai a no máximo 8%, no setor privado, ela gira em 
torno dos 50%, ao menos no período de 2001 a 2004.

Entre as principais explicações aventadas pelo Ministério da Educação, para a peque-
na ociosidade ainda existente na rede federal, estão os cursos com perfis desatualizados 
em relação às demandas do mercado de trabalho e às novas tecnologias. O Projeto Sinto-
nia, recém-criado pelo MEC, visa justamente a atualizar os centros e escolas técnicas fe-
derais, orientando-os para a busca de qualidade, para a reestruturação ou mesmo fecha-
mento daqueles cursos que têm baixa procura e para a abertura de cursos mais afinados 
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com as necessidades profissionais das cidades e regiões em que se situam. A razão central 
para a ociosidade no segmento privado, por sua vez, decorre principalmente da falta de 
condições financeiras dos candidatos para arcarem com os custos dos cursos pagos.

Estes fatos sugerem que talvez fosse interessante o governo abrir especificação no 
interior do Prouni, para estimular o incremento de matrículas tecnológicas em IES pri-
vadas, ou mesmo estudar a possibilidade de criação de um Protec específico para o setor, 
que operasse com incentivos seletivos para as instituições de ensino médio e de ensino 
superior privadas que quisessem atrair um quantitativo importante de alunos de baixa 
renda, desejosos de obter formação técnica ou tecnológica. Sem instrumento desse tipo, 
isto é, sem políticas afirmativas explícitas e pela inércia historicamente característica do 
setor educacional, será difícil ampliar significativamente o atendimento da formação 
profissional, de modo a mitigar as enormes carências nacionais nesta área.

Finalmente, convém assinalar que a distribuição dos tipos de cursos de tecnologia ofe-
recidos no país apresenta também variações regionais, adequando-se ao perfil das atividades 
econômicas prevalentes. No Sul, há, por exemplo, cursos de produção de vinhos, móveis e 
jóias enquanto em Minas Gerais, há os de cafeicultura e cachaça. Em Mato Grosso, existem 
os de processamento de carnes, e na Bahia, são vários os cursos relativos a processos químicos 
relacionados ao petróleo. Já no Amazonas, há os destinados à formação de mão-de-obra para 
os sistemas de navegação fluvial. Mas existem também aquelas áreas cuja demanda se registra 
em praticamente todo o país: é o caso das áreas de gestão e administração, de informática, 
industrial, e de serviços, que são as que mais oferecem cursos de tecnologia.

Com efeito, ao se verificar a distribuição nacional da procura por cursos superiores 
tecnológicos por áreas do conhecimento e do trabalho, observa-se que a campeã de 
matrículas é a grande área de Ciências, Matemática e Computação, que congrega 35% 
do total e tem os cursos de Tecnologia da Informação e de Processamento de informa-
ções e de dados como os que mais atraem alunos. Seguem-se os cursos da grande área 
de Ciências Sociais, Negócios e Direito, com 27% das preferências, com predomínio 
de matrículas nos cursos de gerenciamento e administração (são 30,2 mil). Em terceiro 
lugar, aparecem as matrículas na grande área de Engenharia, Produção e Construção, 
com destaque para aqueles voltados à Eletrônica e Automação e também à Engenharia 
Mecânica e Metalúrgica. Vale destacar a quarta grande área em matrículas – a de Servi-
ços, na qual os cursos tecnológicos da área de Turismo, Hotelaria, Viagens, Restaurantes 
e Gastronomia reúnem, em 2004, 6,4 mil matrículas no país.

Em conclusão, podemos dizer que no âmbito dos cursos superiores presenciais de 
formação de tecnólogos, embora também não se tenha chegado ao cumprimento da 
meta preconizada, a situação é melhor, comparando-se à constatada no nível médio téc-
nico. O número de matrículas atingido em 1998 foi dobrado em 2003, e no período de 
1998 a 2004 registrou-se a expressiva taxa de crescimento nas matrículas em cursos tecno-
lógicos de 170%. O grande problema aqui está, como vimos, não na oferta de vagas em 
geral, cuja meta pode ser considerada como até tendo sido ultrapassada, devido ao grande 
crescimento da disponibilidade de vagas patrocinado pela iniciativa privada. Entretanto, 
já há alguns anos, apesar da forte e crescente procura pelos cursos focalizados, cerca da 
metade das vagas ofertadas para os cursos tecnológicos em IES privadas, tem permanecido 
ociosas, muito provavelmente por falta de recursos financeiros dos alunos para custear tais 
cursos. Assim, enquanto o setor público, que oferta relativamente poucas vagas, têm-nas 
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preenchidas num percentual anual em torno de 95%, o esforço de oferta do setor privado 
de compensar as vagas faltantes não tem obtido bons resultados, dada a precariedade da 
situação sócio-econômica dos mais necessitados de educação tecnológica, criando-se então 
o seguinte paradoxo: a meta 5 está mais que cumprida quanto à oferta de vagas, as quais 
restam, entretanto, não-preenchidas, embora haja demanda de sobra por elas. Assim, a 
situação sugere que, sem a adoção de política afirmativa urgente, em favor dos mais ne-
cessitados, dificilmente se conseguirá ultrapassar a situação atual e atingir os resultados 
positivos de atendimento tão buscados por expressiva parcela da sociedade.

Meta 7 – Modificar, dentro de um ano, as normas atuais que regu-
lamentam a formação de pessoal docente para essa modalidade de 
ensino, de forma a aproveitar e valorizar a experiência profissional 
dos formadores.*

Meta 8 – Estabelecer, com a colaboração entre o Ministério da Educa-
ção, o 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 edu-
cação tecnológica e formação profissional.**

Meta 11 – Incentivar, por meio de recursos públicos e privados, a pro-
dução de programas de educação a distância que ampliem as possibi-
lidades de educação profissional permanente para toda a população 
economicamente ativa.*

Em 1966 assim escrevia o educador Anísio Teixeira, historiando a educação no Brasil:

“O fato dominante nos últimos cinqüenta anos de vida brasileira, com refe-
rência à educação, é a expansão e fusão gradual dos dois sistemas escolares que ser-
viram ao país em seu dualismo orgânico de duas sociedades, primeiro de senhores 
e escravos, depois de senhores e povo, e que se iriam integrar progressivamente na 
sociedade de classe média em processo.

Reflete-se na educação êsse dualismo substancial, com a manutenção, desde a 
independência, de dois sistemas escolares. Um, destinado à formação da elite, com-
preendendo a escola secundário acadêmica e as escolas superiores, mantido sempre 
sob o contrôle do govêrno central e, rígida e uniformemente, impôsto a tôda a nação. 
Outro, destinado ao povo e, na realidade, à classe média emergente, compreendendo 
escolas primárias e escolas médias vocacionais, sob o contrôle, desde 1834, dos gover-
nos provinciais ou locais e mais tarde, com a federação, dos governos dos Estados. Os 
dois sistemas eram separados e independentes, para o que contribuía a sua subordi-
nação a diferentes áreas do poder público. O sistema de elite era federal e o sistema 
popular ou de classe média, estadual.
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(...) As escolas vocacionais femininas e, entre elas, as escolas normais, fizeram-
se, em certos Estados, escolas de acentuado prestígio social. Somente as escolas vo-
cacionais masculinas, destinadas a ocupações manuais, ficaram marcadas por ma-
nifesta discriminação social.(..) o Govêrno federal, além das escolas de seu contrôle 
exclusivo, secundárias acadêmicas e superiores, resolveu manter estabelecimentos 
de nível médio de caráter vocacional.

(..) Até a primeira guerra mundial, a relativa estagnação econômica da socie-
dade brasileira pôde mantê-la dentro dêsse dualismo educacional, com o ensino 
público primário para uma substancial percentagem da população (práticamente 
para tôda a classe média nascente), o ensino médio vocacional e, dentro dêle, as 
escolas normais para as mulheres de classe média que começavam a desejar traba-
lhar, e o ensino secundário acadêmico e o superior para a elite e pequena parcela 
da classe média, devido à existência daquelas poucas instituições públicas dêsse 
ensino. O povo, pròpriamente dito, não chegava a ter ou a poder freqüentar a escola, 
mas educava-se pela vida e suas formas de trabalho elementar. As escolas vocacionais 
masculinas davam sua pequena contribuição ao trabalho qualificado, anteriormen-
te de tipo artesanal e com sistema próprio de aprendizado direto no ofício.

(...) Resultaram de tudo isto, como dissemos a princípio, a deterioração gene-
ralizada das escolas normais e a confusão de objetivos da escola secundária, trans-
formada, sob o impacto de sua expansão, em escolas de cultura comum e prática, 
mas conservando seus professôres de formação vagamente acadêmica. Uma das 
conseqüências talvez inesperada dêsse estado de coisas é a complacência com que 
o país recebe o fato de serem em quase 50% leigos, ou seja, não diplomados, os 
professôres primários, e não chegarem a 30% os professôres secundários diplomados 
pelas Faculdades de Filosofia.(...)”

(TEIXEIRA, Anísio. O problema de formação do magistério. Revista Brasilei-
ra de Estudos Pedagógicos. Brasília, v.46, n.104, out./dez. 1966. p. 278-287. )

40 anos nos separam do tempo em que o educador Anísio Teixeira nos brindou com 
tão clara análise sobre o sistema educacional brasileiro. Teriam as coisas mudado sufi-
cientemente, a ponto de invalidar suas afirmações?

O MEC calcula que atualmente, cerca de 25 mil docentes atuando no país não 
concluíram o ensino médio. Outros 350 mil não possuem diploma universitário e mais 
350 mil são graduados, mas não exercem atividades de ensino. Assim, algo em torno 
de um milhão de professores precisariam ser urgentemente qualificados. Estão também 
sendo levantados pelo MEC quantos professores das diversas ciências faltam no ensino 
médio público. Dados preliminares do INEP revelam a falta de 250 mil professores. O 
levantamento vai auxiliar as atividades da Capemp (Comissão de Aperfeiçoamento de 
Professores do Ensino Médio e Profissional), criada em março de 2004 com o objetivo 
de traçar alternativas para suprir a carência de educadores.
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No Plano de Expansão da rede federal de Educação técnica e profissional, de que an-
teriormente tratamos, está prevista a seleção e contratação de 3.290 professores e 4.035 
técnicos administrativos e da oferta de 74 mil vagas para estudantes até 2010. O go-
verno informa que do total de pessoal previsto, 900 professores e 600 técnicos já foram 
contratados. Os processos seletivos, com ampliação de vagas para os alunos, começam 
no fim deste ano. A expansão deve continuar entre o fim deste ano e o início de 2007. 
Nos primeiros anos, a previsão é oferecer cerca de 70 mil novas vagas, com expectativa 
de aumentar ao longo do tempo.

Programas como o Proeja, o ProJovem, o Escola de Fábrica e a Expansão da Rede 
Federal, geraram também impacto na demanda por docentes qualificados. Segundo 
autoridades, estima-se que até 2010, 400 mil professores tenham que ser formados 
para atuar nesta modalidade de ensino. Na 1a Conferência Nacional da Educação 
Técnica e Profissional, em novembro de 2006, foi anunciada a formação de grupo 
de trabalho permanente para produzir estudos sobre a formação de profissionais 
para o setor.

Ocorre que o Conselho Nacional de Educação definiu Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Profissional Técnica e Tecnológica. Mas ainda não elaborou 
as Diretrizes Curriculares Nacionais que orientem a formação de docentes para a Edu-
cação Profissional e efetivar docentes para a Educação Profissional em todos os níveis 
do processo educacional, o que compromete a consecução da meta 7, no tocante aos 
prazos estipulados. Assim, num quadro de indefinição das diretrizes específicas para 
a área, é de se imaginar que a formação atual esteja se cumprindo de modo mais ou 
menos focalizado nas peculiaridades deste âmbito, na dependência do tipo de insti-
tuição em que esteja se dando tal formação, com as conseqüências previsíveis para a 
formação dos alunos que buscam esse tipo de qualificação.

Um especialista e profissional da educação técnica afirma, em artigo recente, que o 
novo panorama mundial tem requerido cada vez mais uma educação profissional diferen-
ciada; consequentemente, são hoje exigidos do professor desse tipo de educação determi-
nados perfil e habilidades determinados, que lhe confiram as competências para atuar com 
os seus alunos. Começando por lembrar que educação profissional é educação e como tal, 
apresenta pontos em comum com a formação de docentes da Educação básica em geral, 
ele destaca, entretanto, que no que se refere às especificidades da Educação Profissional, 
o professor aqui não lida com crianças, mas com jovens e adultos, com experiências vitais 
únicas e histórias de vida peculiares. Estas pessoas trazem na bagagem saberes, constituí-
dos de conhecimentos, fazeres, habilidades, atitudes e valores e querem desenvolvê-los e 
buscam aprender e desenvolver competências profissionais que os conduzam a um desem-
penho profissional competente, seja para conseguir um novo emprego, desenvolver novas 
atividades, progredir na carreira ou conseguir promoção. Ele nos diz:

“O aluno da educação profissional não quer apenas aprender a fazer; quer 
saber por que está fazendo dessa maneira e não de outra. E quer saber os funda-
mentos científicos e tecnológicos do seu fazer, para que ele possa, antes de um novo 
desafio profissional ou diante de uma dificuldade, escolher o caminho a trilhar, 
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buscar intencionalmente o que fazer para resolver o problema e demonstrar com-
petência profissional, com maior grau possível de autonomia” 10. 

É essencial, portanto, que o docente tenha boa experiência profissional, seja com-
petente no que faz e sabe fazer, o que exige permanente atualização para que tenha 
condições de estimular e motivar os seus alunos para a necessidade de contínuo apren-
dizado. Assim, na educação profissional, a formação do professor acaba por agregar duas 
necessidades fundamentais: de conhecimento específico da profissão, na área técnica em 
que atua, e de saberes pedagógicos e humanísticos básicos da profissão docente. Ou seja, 
além de se ater às questões didático-pedagógicas, o professor deve conhecer os saberes 
técnicos referentes às profissões que vai desenvolver junto com os seus alunos. O papel 
formativo da escola, ao preparar os alunos para o mundo do trabalho inclui a especiali-
zação e a preparação para o mercado do trabalho, sem esquecer a formação do indivíduo 
para, através da cidadania, exercer os seus direitos e os seus deveres.

Neste domínio, uma das notícias mais auspiciosas foi a de que a CAPES decidiu 
ampliar a abrangência de suas ações de formação docente, no rumo da consolidação dos 
programas de formação inicial e continuada de professores da educação básica, o que 
poderá ter conseqüências positivas para a formação de professores da educação profis-
sional de nível técnico. Essa nova ação da Capes propiciará a efetiva integração entre a 
educação superior e a educação básica no País, contribuindo com a elevação dos níveis 
de qualificação do ensino básico, e consolidando programas governamentais já existen-
tes, cuja ação é centrada no docente da educação básica.

Para um dirigente do MEC11, o Projeto Universidade Aberta do Brasil – UAB – , de 
educação a distância, deverá ser o elo entre o melhor existente na formação de recursos 
humanos na pós-graduação e o que mais o país demanda, que é a melhoria da qualidade 
da educação básica. Já está em curso o projeto piloto, que visa a dominar a logística 
envolvida na efetiva ampliação, com dez mil estudantes matriculados; permitirá com 
que a UAB possa atingir cem mil estudantes até o final de 2007, espalhados em mais de 
300 pólos em todo o País e contando, nesta primeira fase, com 50 instituições federais 
de educação superior.

Em texto apresentado no segundo encontro do Fórum Nacional de Educação profis-
sional, um diretor de Cefet12 chama a atenção para o fato de que, com a publicação, em 
dezembro de 1994, da Lei no 8.948 – que dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional 
de Educação Tecnológica e dá outras providências, ao mesmo tempo em que confere às 
escolas a condição de passarem a ser centros federais –, é confirmada a prerrogativa legal-
mente estabelecida em legislação de 1978, de os Cefets poderem atuar na formação de 
professores e especialistas para as disciplinas especializadas do ensino técnico do 2º grau. 
Ele ressalta que, desde 1978, esses Centros, ao lado dos tradicionais estabelecimentos 
de formação de professores, vêm formando, com êxito, professores, conforme as especi-
ficidades das disciplinas específicas das áreas técnicas, o que se constituiu numa valiosa 
contribuição nos casos de carência de professores formados em faculdades de educação 

10 Jurandir dos Santos. O docente da educação profissional. Revista Gestão Universitária Edição nº 120.
11 Referimo-nos ao professor Ronaldo Motta, da Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC).
12 Trata-se do professor Luiz Augusto Caldas Pereira, Diretor Geral do Cefet-CAMPOS.
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que estivessem habilitados para essas disciplinas, possibilitando o ingresso de técnicos e 
bacharéis para assumirem essas disciplinas. No governo de Fernando Henrique Cardoso, 
o Decreto no 3.462, de 17 de maio de 2000, assegurou aos Cefets autonomia para a cria-
ção de cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico da Educação 
Profissional, bem como para implantação de cursos de formação de professores para as 
disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da Educação Profissional.

O autor defende ainda que os Centros Federais podem também assumir a tarefa 
de formação de formadores, valendo-se da experiência já acumulada e apresenta ainda 
uma proposta de criação de Curso para Formação de Professores para as disciplinas li-
gadas à formação técnica e tecnológica dos currículos de cursos técnicos e superiores de  
Tecnologia, cujo eixo estaria na inter-relação de três aspectos: a dimensão técnico-científi-
ca, a dimensão sócio-político-cultural e a dimensão específica da formação do professor.

Dada a formação de tecnólogos para a carreira docente, realidade crescente nos diferentes 
Centros de Formação Profissional, aponta-se, em conclusão, que é possível e necessário que 
se adotem e se intensifiquem políticas para articulação interinstitucional, com o apoio gover-
namental para a instituição de programas de formação continuada, com instalação de cursos 
de extensão, Pós-Graduação e Pesquisa; a instituição de Núcleos de estudos e pesquisas em 
Educação e Trabalho nos Centros Federais de Educação Tecnológica, com ênfase em Educa-
ção, Trabalho e Tecnologia, Educação a Distância, e Cognição, (dentre outros); reorientação 
das ações do Proep quanto à sua aplicabilidade e operacionalização, vinculando parte dos 
recursos a investimentos na capacitação do professores da Educação Profissional.

Quanto à grande contribuição que as tecnologias da Educação a Distância poderão 
dar à formação de docentes para o ensino técnico e tecnológico, convém mencionar o 
recente Decreto no 5.800, de 8 de junho de 2006, que instituiu o mencionado Sistema 
Universidade Aberta do Brasil. Ele consiste em um sistema resultante da articulação e 
integração de Instituições de Ensino Superior, Municípios e unidades da Federação, 
visando à democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino superior pú-
blico e gratuito no País, bem como ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 
metodologias inovadoras de ensino, preferencialmente para a área de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica. Com base nos dados disponíveis, pode-
se imaginar, também aqui, que um programa bem desenhado, focalizado e dotado de 
incentivos apropriados, voltado à formação emergencial de professores para a educação 
técnica, tecnológica e profissional, poderia ser muito bem sucedido, particularmente se 
se valesse da ampla experiência de ensino de graduação e pós-graduação e da pesquisa e 
extensão existentes nas Universidades Federais e nos Cefets brasileiros.

A propósito, a imprensa nacional divulgou que os Cefets de Pernambuco, Espírito 
Santo, Ceará, Goiás, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pelotas, Pará, Alagoas e Minas 
Gerais já estão participando do Projeto UAB – Universidade Aberta do Brasil, o que 
certamente repercutirá favoravelmente em termos dos resultados desejados no tocante à 
oferta de cursos para clientelas amplas, inclusive de docentes que militam na área e que 
têm necessidade de qualificação em curto prazo.

Em síntese, a conclusão deste estudo é que, apesar do país ainda não ter conseguido 
construir um sistema integrado de informações referidas à educação técnica e à forma-
ção profissional, conta hoje com pelo menos uma estimativa abrangente – segundo o 
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IPEA, subestimada – de que este âmbito mobilizava, em 2005, cerca de 42,4 mil estabe-
lecimentos variados de formação profissional, que registravam 39 milhões de matrículas 
(consideradas as cerca de 4,5 milhões do ensino superior), contando com orçamento 
anual em torno de 26,3 milhões de dólares.

São números formidáveis, a que se chegou por esforço de equipe de profissionais 
ligados ao IPEA. Eles mostram que o segmento privado – com e sem fins lucrativos 
– prepondera largamente na área, em qualquer dos níveis e tipos de oferta ou de indi-
cadores. Mas o setor público, ainda que se responsabilize direta ou indiretamente pela 
maior parte das despesas – em torno de 2/3 delas, não detém de fato a gestão do sistema, 
majoritariamente em mãos privadas.

A demanda por formação é enorme e crescente no país mas a oferta, embora em cresci-
mento, ainda está muito aquém da necessidade, considerada a enorme dívida social com os 
cidadãos brasileiros mais pobres, que têm de ser qualificados para o trabalho, para fugirem do 
desemprego (cujas taxas mantém-se altas há muitos anos), ao mesmo tempo em que têm que 
ser escolarizados no nível básico, já que milhões deles têm poucos anos de estudo ou perma-
necem em estado de analfabetismo real ou funcional, incompatíveis com as características de 
um mercado de trabalho que hoje exige boa qualificação para os trabalhadores.

As análises detalham a oferta pública no país, especialmente a que depende diretamen-
te do governo federal. Conduzem à conclusão de que resultados expressivos e importantes 
no sentido inclusivo só decorrerão de políticas públicas bem focalizadas, algumas de na-
tureza afirmativa, que protejam os segmentos mais pobres da população e lhes garantam 
simultaneamente escolarização e qualificação profissional para o trabalho, por métodos e 
mecanismos compensatórios dos quais não se beneficiariam, no andar normal da história 
e de sua vida na sociedade brasileira. A formação de docentes para este setor da educação 
nacional também foi abordada e ainda carece de diretrizes específicas.

Do ponto de vista do que o Plano Nacional de Educação (PNE) preconiza para a 
área, pode-se dizer que o caráter genérico da maior parte das metas colocadas em sua 
versão original e a falta, ainda hoje, de canais eficientes e mais permanentes de diálo-
go e de concertação de ações relevantes no setor público (federal, estadual, distrital e 
municipal), e destes, com o setor privado e o terceiro setor, cruciais para a execução 
de metas educacionais num país com as características do nosso, dificulta em muito 
o monitoramento e a avaliação objetiva de seu cumprimento. Ainda assim, tentou-se 
fazer o possível e a palavra final é de esperança de que os segmentos mais necessitados 
da qualificação profissional finalmente venham a ter, na prática e em breve, do governo 
eleito para mais um mandato, a atenção e as políticas requeridas – inclusive de aumento 
do emprego – que, em nível dos discursos oficiais, têm freqüentemente merecido.
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Educação a Distância, 
Tecnologias Educacionais e o 
Plano Nacional de Educação: 
elementos para uma avaliação das metas

Ana Valeska Amaral Gomes
Consultora Legislativa

Educação, Cultura e Desporto, Ciência e Tecnologia

No momento da elaboração e aprovação do Plano Nacional de Educação, as ações e 
o foco da atenção do poder público, leia-se Ministério da Educação, na área de educa-
ção a distância e tecnologias educacionais, estavam voltadas, preponderantemente, para 
o “enriquecimento do instrumental pedagógico”, ou seja, para a disponibilização de 
recursos tecnológicos a serem aplicados ao processo de ensino-aprendizagem no ensino 
fundamental, e para “atualização e aperfeiçoamento de professores” desse mesmo nível. 

Então, a implantação de programas como a TV Escola e o Programa Nacional de 
Informática na Educação, o ProInfo, eram as iniciativas de maior fôlego desenvolvidas 
pela Secretaria de Educação a Distância do MEC, criada poucos anos antes, em 1995. 

Em 2006, esses dois programas continuam centrais para a oferta de tecnologias de 
informação e comunicação em educação, as TIC´s, às quais o PNE trata globalmente 
como tecnologias educacionais, bem como para a disseminação do seu uso como recurso 
didático-pedagógico. A essas, obviamente, juntaram-se várias outras ações do próprio 
MEC e dos entes subnacionais. Algumas serão comentadas ao longo deste texto.

O cenário atual é um pouco diferente daquele encontrado no ano de aprovação do 
PNE. Além da acelerada evolução tecnológica, que já permite planejar a interatividade 
na televisão educativa digital e a melhor exploração das TIC´s na educação especial, 
dois fatos ocorridos em 2005 destacam-se na expansão e fortalecimento da educação 
a distância e estão relacionados com o ensino superior, ainda que não exclusivamente, 
como no caso do decreto. 

A edição de novo decreto de regulamentação do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 9.394/1996, o Decreto nº 5.622, de 29/12/2005, e a criação 
da Universidade Aberta do Brasil.

A pressão sobre a oferta de vagas no ensino superior dos concluintes do ensino mé-
dio, daqueles que já concluíram a educação básica há mais tempo, mas não tiveram 
acesso ao ensino superior, e dos sistemas de ensino, ansiosos com a determinação posta 
pela LDB de que, até o fim da década da educação somente seriam admitidos profes-
sores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço, por certo 
exerceram influência determinante nessas decisões.
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Outro aspecto a considerar é a questão da qualidade dos cursos de educação a distân-
cia, que se tornou uma fonte de preocupação para o Ministério da Educação e demais 
entes governamentais, a partir do enorme crescimento nos pedidos de credenciamento 
de instituições de ensino para ofertar cursos e programas a distância.

Este trabalho tem como objetivo apresentar elementos referentes ao cumprimento 
das 22 metas da educação a distância e das tecnologias educacionais no Plano Nacional 
de Educação. Face às restrições de disponibilidade e acessibilidade das informações de 
estados e municípios, o estudo limita-se à análise das ações cuja iniciativa seja do Mi-
nistério da Educação. Seu escopo, portanto, é limitado e tal será o retrato aqui traçado. 

O período coberto, na maioria dos casos, vai de 2001 a 2005, mas tentamos ofere-
cer, na medida do possível, uma compreensão acerca do contexto mais longo, trazendo, 
inclusive, ações que foram gestadas e implantadas antes do PNE, mas que tiveram papel 
relevante no desenvolvimento do atual estágio da EAD. 

As metas foram tratadas em cinco seções: i) Regulamentação e Qualidade; ii) Rá-
dio, Televisão e as Novas TIC´s; iii) Infra-estrutura Tecnológica; iv) Capacitação de 
Professores para uso das TIC´s; e, v) Formação a Distância e a Universidade Aberta 
do Brasil. O agrupamento tem apenas o sentido de dar melhor organização técnica e 
textual às informações.

Regulamentação e Qualidade

A primeira meta incluída no PNE diz respeito ao estabelecimento de normas para 
credenciamento das instituições que ministram cursos a distância, o que deveria ser 
feito pela União no prazo de um ano.

De 1998 a 2005, vigorou o Decreto nº 2.494, de 10/02/1998, como documento 
regulamentador do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cujo 
objeto é a educação a distância. Além dele, o Decreto nº 2.561, de 1998, e a Portaria 
nº 301, do mesmo ano, estabeleciam normas para o credenciamento de instituições que 
ministram cursos e programas a distância.

Em fins de 2005, um novo Decreto, de nº 5.622, de 19/12/2005, atualizou questões 
relativas a educação a distância, revogando os anteriores. Para começar, foi revista a pró-
pria definição oficial de educação a distância, enfatizando seus aspectos institucionais e 
operacionais, com destaque para a separação possível de ocorrer, no tempo e no espaço 
geográfico, entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem do aluno, nos quais 
as TIC´s são utilizadas na mediação didático-pedagógica.

Segundo o Decreto nº 5.622/2005, compete ao MEC promover os atos de creden-
ciamento de instituições para oferta de cursos e programas a distância para a educação 
superior, aí inclusos graduação, seqüenciais de formação específica, tecnológicos e pós-
graduação. Por sua vez, aos demais sistemas de ensino compete promover os atos de 
credenciamento visando à oferta de cursos a distância na educação básica e modalidades 
de EJA, especial e profissional.

Uma das grandes novidades, no entanto, é a regulamentação de cursos de pós-gradu-
ação stricto sensu, abrindo espaço para que cresça substancialmente a oferta de programas 
de mestrado e doutorado a distância, pendentes dessas regras desde 1998. Até então, 
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havia apenas Resoluções emitidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Na-
cional de Educação – a de nº 1, de 1º/02/1997, fixando condições para a validade de 
diplomas de mestrado e doutorado oferecidos por instituições estrangeiras, no Brasil, 
nas modalidades semi-presenciais ou a distância; e a de nº 1, de 03/04/2001, estabe-
lecendo normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação, inclusive daqueles 
realizados a distância.

Após alguns anos de experiência em credenciamento de instituições e implementa-
ção de programas nessa área, o Ministério da Educação traduziu, no Decreto, algumas 
questões que se mostraram relevantes para garantir, pelo menos nesse momento inicial de 
expansão, a equivalência entre a qualidade dos cursos a distância e a dos presenciais1. 

Elas são demonstradas tanto na preocupação com a realização de momentos pre-
senciais nos cursos e programas a distância (art. 1º, §1º), como pela prevalência dos 
resultados de exames presenciais sobre “os demais resultados obtidos em quaisquer ou-
tras formas de avaliação a distância” (art. 4º, §2º), quanto na necessidade de descrição 
detalhada da infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos estudan-
tes e professores, bem como das possibilidades de acesso virtual a acervos eletrônicos 
adequados aos estudantes de EAD (art. 12, inciso X).

Mas também pela submissão integral dos cursos e programas de nível superior realizados 
a distância aos critérios e requisitos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior-
SINAES (art. 16) e a preocupação de que os atos de credenciamento/recredenciamento de 
instituições e de autorização/reconhecimento de cursos e programas sejam pautados por Re-
ferenciais de Qualidade para a Educação a Distância (art. 7º, parágrafo único).

Desde 1998, em sucessivas versões que foram aprimoradas, o MEC disponibiliza 
os “Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância”, o último texto disponível data 
de 2003. Nele, destaca-se o desafio de educar a distância e, sobretudo, com qualidade. 
Também é apresentada a necessidade de buscar um projeto humanizador, que supere a 
massificação possível de ocorrer em cursos e programas dirigidos a grandes contingentes, 
de focar a aprendizagem do aluno e sobrepujar a racionalidade tecnológica, “que valoriza 
meios em detrimento dos fins”.

A despeito da preocupação com a qualidade dos cursos e programas de educação a 
distância ter sido apenas ensejada nas metas definidas pelo PNE, ela se faz presente nas de 
nº 2 e 7. A primeira estabelece que, num prazo de 2 anos, devem ser definidos padrões 
éticos e estéticos que balizem a avaliação da produção de programas de educação 
a distância. 

A outra estipula que não devem ser promovidas imagens estereotipadas de ho-
mens e mulheres na televisão educativa, bem como devem ser incorporados à pro-
gramação temas que afirmem pela igualdade de direitos entre esses, além de abor-
dagens adequadas para os temas referentes à etnia e portadores de necessidades 
especiais.

Essa última, na verdade, constitui-se mais em diretriz do que propriamente numa 
meta, como muitos outros casos no Plano Nacional de Educação, sendo que ambas 

1 A esse respeito, ver os documentos “Relatório Final da Comissão Assessora para Educação Superior a Distância”, de 2002, e “Ações 
Estratégicas em Educação Superior a Distância em Âmbito Nacional”, em 2005, em www.mec.gov.br/seed.
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estão fortemente relacionadas com produções televisivas, ainda que os meios utilizados 
em EAD sejam mais diversificados. 

Mas, o fato é que é possível constatar em documentos da Secretaria de Educação a 
Distância o cuidado de definir critérios para seleção de programas educativos televisivos, 
entre eles, a inexistência de imagens de nudismo, violência, racismo ou uso de drogas2, a 
fim de que estejam coerentes com os princípios que regem a educação brasileira. 

Além disso, uma avaliação da programação da TV Escola demonstra que a educação 
especial e as questões relativas à pluralidade cultural e à orientação sexual, entre outros 
temas, estão contempladas na grade daquele canal educativo3. Contudo, não há dúvi-
da de que essa orientação está pouco disseminada nas instituições/entidades/empresas 
produtoras/consumidoras de programas educativos e fracamente institucionalizada no 
âmbito do próprio MEC.

Similarmente, será necessário, com o avanço da tecnologia nas escolas, provê-las de 
orientações acerca da avaliação da qualidade das novas mídias, como por exemplo, os 
software educativos, e diferentes recursos como os objetos virtuais de aprendizagem.

Rádio, Televisão e as Novas TIC´s

A meta nº 3 do PNE demanda que se utilizem os canais educativos televisivos e 
radiofônicos, assim como redes telemáticas de educação, para a disseminação de progra-
mas culturais e educativos, assegurando às escolas e à comunidade condições básicas de 
acesso a esses meios.

O MEC implementa, desde 1996, o Programa TV Escola, um canal de televisão, 
transmitido via satélite, destinado à atualização e ao aperfeiçoamento dos professores 
da rede pública de educação básica, bem como enriquecimento do processo de ensino-
aprendizagem visando à melhoria da qualidade do ensino. Atualmente, a TV Escola 
tem faixas de programação para a educação infantil, ensino fundamental e médio, além 
do Salto para o Futuro, dirigido especificamente à atualização de professores, e a Escola 
Aberta, voltada para a comunidade.

O programa Rádio Escola, de abrangência ainda muito restrita, utiliza a linguagem 
radiofônica e a metodologia de educomunicação para difusão e desenvolvimento de 
práticas pedagógicas, fornecimento de insumos para o exercício docente, estímulo à 
produção cultural e à expressão/comunicação da comunidade escolar. 

O Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo vem, desde 1997, pro-
movendo o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino, atuando de modo 
descentralizado com o apoio dos Núcleos de Tecnologia Educacional-NTE´s.

Ademais desses, o MEC vem agregando, desde a aprovação do PNE, novas formas de 
exploração e disseminação das TIC´s, que se diversificam e se modernizam numa velocidade 
muito maior do que a burocracia consegue traduzir em ações e programas governamentais. 

Entre eles podemos citar: o e-ProInfo, um ambiente virtual de aprendizagem que 
utiliza a internet para a implementação de cursos a distância, complemento a cursos 

2 MEC/SEED. Relatório da TV Escola 1996-2002. 
3 MEC/SEED. Guia de Programas da TV Escola 1996-2002.
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presenciais, projetos de pesquisa e projetos colaborativos; e, a Rede Interativa Virtual de 
Educação-RIVED, que tem por objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais, 
na forma de objetos de aprendizagem4, que são armazenados em repositórios virtu-
ais. Contudo, a exclusão digital em que ainda se encontram grande parte dos alunos e 
professores brasileiros, com apenas 22% das escolas básicas ligadas à rede mundial, em 
2005, estreita os horizontes e os beneficiários dessas iniciativas.

Tanto a TV Escola como a RIVED, essa última com participação de instituições 
de ensino superior, ofertam conteúdos para o ensino médio, atendendo ao disposto na 
meta nº 10, cujo objeto é a produção de programas de EAD de nível médio.

Os programas televisivos produzidos pela TV Escola podem ser disponibilizados por meio 
de acordos de cessão ou permuta de imagens com outras televisões educativas, a exemplo da 
TV Senado, TV Cultura de São Paulo, TVE Brasil, TV Senac, TV Futura e SEST/SENAT. 

Na verdade, diversos filmes são elaborados em co-produções com outras televisões, 
como a Fundação Padre Anchieta-TV Cultura, a Fundação Cultural São Paulo – TV 
PUC, e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – TVE Rio, consubstan-
ciando, em parte, a diretriz de fortalecer e apoiar o Sistema Nacional de Rádio e Tele-
visão Educativa, comprometendo-o no atendimento às metas de EAD (meta nº6)5.

Já a reserva de tempo mínimo para transmissão de programas educativos pelos 
canais comerciais, sem ônus para o poder público, que deveria ser encaminhada ao 
Congresso Nacional para análise, um ano após a aprovação do plano, não ocorreu (meta 
nº5)6. Não obstante, o MEC tenta caminhos mais consensuais. 

Em junho de 2001, assinou termo de parceria com as operadoras do sistema DTH 
(Direct to Home), DirecTV, Sky e Tecsat, que retransmitem a TV Escola em sinal di-
gital sem ônus para o MEC e para as escolas. Atualmente, parcerias similares com as 
operadoras de TV a cabo vêm sendo negociadas/testadas7.

Infra-estrutura tecnológica

A preocupação do PNE com a construção de uma infra-estrutura tecnológica que 
permita a crescente utilização das técnicas de educação a distância e a disseminação das 
TIC´s no processo educacional está presente nas metas nº 4, 15 , 18 e 21.

O quadro 1 traz a evolução da disponibilidade de televisão, videocassete, antenas 
parabólicas, acesso à internet e computadores nas dependências das escolas públicas de 
ensino fundamental e médio entre 2001 e 2005 para Brasil e Grandes Regiões. 

4 “Podemos definir, genericamente, objetos digitais de aprendizagem como recursos pedagógicos utilizados para dar suporte ao processo 
ensino-aprendizagem, contendo materiais eletrônicos reutilizáveis, sejam essas informações em forma de imagens, páginas HTM, animações 
ou simulações, tais como laboratórios virtuais, demonstrações de funções matemáticas, experiências envolvendo conceitos de genética, 
velocidades, forças e demais grandezas físicas, explorações do espaço e outras vivências laboratoriais não acessíveis aos estudantes em 
salas de aula e laboratórios tradicionais”. Mota, Ronaldo & Prata, Carmen Lúcia. Jornal de Brasília, 23/04/2006. www.mec.gov.br/seed Ver 
SEEDnet Revista Eletrônica de EAD e http://rived.proinfo.mec.gov.br.
5 MEC/SEED. Relatórios de Gestão 1996-2002, 2004 e 2005.
6 Em 1967, o Decreto-Lei nº 236, de 28/02/1967, em seu artigo 16, determinou que deveriam ser baixadas normas obrigando a transmissão 
de programas educacionais nas emissoras comerciais de radiodifusão, estipulando horário, duração e qualidade desses programas.
7 MEC/INEP. Avaliação do Plano Nacional de Educação. Metas PNE. Educação a Distância e Tecnologias Educacionais.
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O percentual nacional de escolas públicas de ensino fundamental com televisão, ví-
deo e antena parabólica quase dobrou nesse período (15% para 26%), porém está longe 
da universalização do acesso à televisão educativa e outras redes de programação 
educativo-cultural, com o fornecimento do equipamento correspondente, prevista 
na meta nº 15. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste atingiram, nesse quesito, cerca de 
50% das suas escolas de ensino fundamental, em 2005, mas, no Norte e Nordeste, nem 
um sexto das redes foram equipadas com esses recursos até hoje8. (Quadro 1) 

No ensino médio, o indicador nacional de acesso à tv/vídeo/parabólica melhorou 
substancialmente, atingindo 70% das escolas públicas, em 2005, com destaque para o 
Sudeste e o Sul, que ampliaram o acesso de 9% e 5%, respectivamente, em 2001, para 
80% e 74%, em 20059. (Quadro 2)

A obsolescência tecnológica, o desgaste e o roubo desses equipamentos têm sido um 
problema enfrentado pelos gestores públicos na definição de prioridades de novos in-
vestimentos. Desde 2000, o MEC não distribui o chamado “kit tecnológico”, composto 
de antena parabólica, televisor, videocassete, estabilizador de voltagem e fitas VHS às 
escolas públicas de ensino fundamental com mais de 100 alunos, definidas como públi-
co-alvo prioritário da TV Escola na fase inicial. 

Diante do inexorável avanço para a digitalização, que possibilitará interatividade e ati-
vidades pedagógicas complementares na televisão, da necessidade de atualização tecnoló-
gica dos equipamentos e das persistentes críticas quanto à qualidade da imagem e áudio 
do sinal recebido, o órgão optou por investir em compra e instalação de antenas digitais10. 

Para 50 mil escolas públicas de ensino básico com mais de 100 alunos que têm te-
levisão, mas ainda não dispõem de antenas parabólicas, o MEC iniciou a distribuição 
de aparelhos de DVD e uma caixa com 50 mídias DVD, contendo, aproximadamente, 
150 horas de programação produzida pela TV Escola. 

8 Consideramos nos quadros 1 e 2 as escolas que dispõem do chamado kit tecnológico, com tv, vídeo e antena parabólica, distribuído 
pelo MEC às escolas com mais de 100 alunos para se beneficiarem do canal da educação, a TV Escola. Se desagregarmos o conjunto, há 
diferenças substanciais. O percentual de escolas que dispõem de televisão, por exemplo, sobe para 46% no ensino fundamental e 95% no 
ensino médio, de acordo com o Censo Escolar 2005.
9 De acordo com o Relatório TV Escola 1996-2002, da Secretaria de Educação a Distância/MEC, a então Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica atuou fortemente, por meio dos programas Alvorada e Escola Jovem, para equipar todas as escolas de ensino médio para 
recepção da TV Escola. 
10 “Avaliações sobre a TV Escola mostraram que a principal causa da não utilização do programa está ligada à qualidade da recepção do 
sinal – imagem e áudio ruins – e ao desgaste dos equipamentos, especialmente no que diz respeito às antenas, afetadas por ferrugem, 
ventos, maresia e outros fatores climáticos.” MEC/SEED. Relatório TV Escola 1996-2002. 
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Quadro 1
Infra-estrutura tecnológica nas escolas públicas de 

Ensino Fundamental Brasil e Grandes Regiões – 2001 e 2005

Unidade 
Geográfica / Ano Total escolas

TV/Vídeo/ Parabólica Computadores Internet

Nº escolasa % Nº escolas % Nº escolas %

2001

Brasil 159.228 23.485 14,75 31.024 19,48 9.667 6,07

Norte 24.018 2.206 9,18 1.657 6,9 91 0,38

Nordeste 77.852 10.929 14,04 3.850 4,95 492 0,63

Sudeste 30.740 5.660 18,41 13.914 45,26 7.727 25,14

Sul 19.242 3.234 16,81 8.889 46,2 985 5,12

Centro-Oeste 7.376 1.456 19,74 2.714 36,8 372 5,04

2005

Brasil 143.631 38.027 26,48 45.472 31,66 21.217 14,77

Norte 22.443 2.545 11,34 3.131 13,95 871 3,88

Nordeste 68.372 10.444 15,28 8.592 12,57 2.851 4,17

Sudeste 29.692 15.108 50,88 18.308 61,66 11.715 39,46

Sul 16.594 7.044 42,45 11.173 67,33 4.274 25,76

Centro-Oeste 6.530 2.886 44,2 4.268 65,36 1.506 23,06

Fonte: MEC/INEP. EdudataBrasil. Elaboração: Consultoria Legislativa CD.
a Escolas com kit tecnológico.

Quadro 2
Infra-estrutura tecnológica nas escolas públicas de 

Ensino Médio Brasil e Grandes Regiões – 2001 e 2005

Unidade 
Geográfica / Ano Total escolas

TV/Vídeo/
Parabólica Computadores Internet

Nº escolasa % Nº escolas % Nº escolas %

2001

Brasil 14.832 2.464 16,61 11.139 75,1 4.506 30,38

Norte 1.216 274 22,53 717 58,96 67 5,51

Nordeste 4.070 1.300 31,94 1.819 44,69 350 8,6

Sudeste 5.906 555 9,4 5.326 90,18 3.406 57,67

Sul 2.418 135 5,58 2.380 98,43 522 21,59

Centro-Oeste 1.222 200 16,37 897 73,4 161 13,18

2005

Brasil 16.570 11.858 71,56 14.780 89,2 9.673 58,38

Norte 1.383 761 55,03 1.051 75,99 463 33,48

Nordeste 4.396 2.868 65,24 3.325 75,64 1.745 39,7

Sudeste 6.779 5.444 80,31 6.476 95,53 5.022 74,08

Sul 2.690 1.989 73,94 2.661 98,92 1.834 68,18

Centro-Oeste 1.322 796 60,21 1.267 95,84 609 46,07

Fonte: MEC/INEP. EdudataBrasil. Elaboração: Consultoria Legislativa CD.  
a Escolas com kit tecnológico.
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As metas nº 18 e 21 fazem referência à instalação de computadores e acesso à rede 
mundial. A primeira é uma meta parcial – instalar, em cinco anos, 500 mil compu-
tadores em 30 mil escolas públicas de ensino fundamental e médio, com acesso à 
internet, já a segunda diz respeito à universalização desses itens nas escolas de ensino 
médio e fundamental com mais de 100 alunos até 2011.

Entre 2001 e 2005, no ensino fundamental, ampliou-se de 19% para 32%, o per-
centual de escolas públicas com computadores, e de 6% para 15% aquelas com acesso 
à internet. Há, contudo, grande diferenciação entre as regiões do país. Enquanto no 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, em 2005, mais de 60% das escolas de ensino fundamental 
têm computadores e pelo menos um quarto têm acesso à internet (na Região Sudeste 
esse percentual chega a 40%), no Norte e Nordeste esses percentuais giram em torno de 
15% e 5%, respectivamente. (Quadro 1)

Além do óbvio viés da desigualdade regional presente em vários indicadores educa-
cionais, é relevante, para interpretar esses dados, o fato de que os programas de compra/
instalação de computadores e acesso à internet, em geral, têm sido focados nas escolas 
maiores, sendo que as regiões Norte e Nordeste concentram um grande número de es-
colas com menos de 100 alunos. 

 No ensino médio, caminhamos mais celeremente para a universalização preconizada 
no PNE. No período 2001-2005, o percentual de escolas com computadores subiu de 
75% para 89% e de 30% para 58% o acesso à rede mundial. Nesse nível de ensino, 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm praticamente a integralidade de sua rede com compu-
tadores, sendo que as duas primeiras regiões já conectaram cerca de 70% das escolas à 
internet. (Quadro 2) 

Se mudarmos o referencial, tomando apenas as escolas com mais de 10 computado-
res, o cenário tecnológico ganha contornos mais opacos. Temos que, entre 2001 e 2005, 
a rede pública alterou sua cobertura, de 3% para 7% no ensino fundamental e de 24% 
para 35% no ensino médio, conforme dados do Censo Escolar 2005.

Vale registrar que, enquanto o MEC adquiriu 54 mil computadores até o ano 2000 
e somente 37 mil após 2001, totalizando 91 mil computadores, que beneficiaram cerca 
de 5 mil escolas, havia 659 mil computadores instalados nas unidades da rede pública 
de ensino em 2005, 244 mil a mais que em 2001, conforme dados do ProInfo11. Face a 
isso, é bastante relevante conhecer o papel que estados e municípios desempenharam na 
compra e instalação de equipamentos de informática e provisão de acesso à internet em 
seus respectivos sistemas.

As tentativas de utilização dos recursos do Fundo de Universalização do Serviços 
de Telecomunicações-FUST12 para o cumprimento dessas metas até hoje não se viabi-
lizaram em plenitude. Atualmente, o MEC desenvolve em parceria com o Ministério 
das Comunicações o projeto Proconexão, com o objetivo de fazer a inclusão digital das 
escolas públicas que ainda não possuem conexão à rede mundial de computadores.

O Proconexão tem duas vertentes, uma é atender, via Programa Governo Eletrônico, 
as escolas localizadas em regiões de baixo desenvolvimento humano, onde as redes de 
telecomunicações não ofereçam acesso à internet em banda larga. A outra é o repasse 

11 www.mec.gov.br/seed. Ver ProInfo/Sistema de Gestão Tecnológica.
12 Criado pela Lei nº 9.998, de 17/08/2000.
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direto de recursos financeiros, via FNDE/Programa Dinheiro Direto na Escola, às es-
colas públicas de ensino fundamental e médio para fomentar projetos pedagógicos que 
utilizam a internet como instrumental tecnológico. 

A meta do MEC é conectar à internet, até dezembro de 2008, cerca de 100 mil 
computadores instalados em laboratórios do ProInfo. Contudo, a efetiva criação de uma 
Rede Nacional de Informática na Educação, como preconiza o PNE, possivelmente 
levará muito mais tempo.

Podemos relacionar essa iniciativa com a meta nº 4 do PNE, que demanda a in-
tegração dos Ministérios da Educação, Cultura, do Trabalho, da Ciência e Tec-
nologia e das Comunicações para o desenvolvimento da EAD, pela ampliação da 
infra-estrutura tecnológica e pela redução de custos dos serviços de comunicação 
e informação, criando, em dois anos, um programa que assegure essa colaboração.

Faltam definições gerais e perenes sobre a redução das tarifas de comunicações nas 
escolas públicas e instituições públicas de ensino superior, seja para serviços de correio, já 
que o material impresso, a despeito do avanço da tecnologia, permanece como importante 
suporte educacional, seja para serviços de telefone/fax/teleconferência/redes de informáti-
ca, que se constituem em recursos essenciais na construção de sistemas de EAD.

Embora o PNE não destaque as condições de infra-estrutura física para a incorpora-
ção e uso pedagógico das TIC´s em suas metas, entendemos que ela é parte importan-
te nesse processo. Em 2005, menos de 15% das escolas públicas brasileiras de ensino 
fundamental tinham sala para televisão/vídeo e laboratório de informática. No ensino 
médio, esses percentuais sobem para 50%, apesar disso é patente que há precariedade 
nas condições de uso dos recursos tecnológicos como fonte de enriquecimento e quali-
ficação do processo de ensino-aprendizagem. (Quadro 3)

Quadro 3
Infra-estrutura para instalação/uso de TIC´s nas escolas públicas de 

Ensino Fundamental e Médio – Brasil – 2001 e 2005

Ano / Nível de Ensino Total escolas
Labor. Informática Sala para TV/Vídeo

Nº escolas % Nº escolas %

2001

Ensino Fundamental 159.228 8.531 5,36 19.087 11,99

Ensino Médio 14.832 5.696 38,4 7.555 50,94

2005

Ensino Fundamental 143.631 16.792 11,69 20.983 14,61

Ensino Médio 16.570 8.398 50,68 8.312 50,16

Fonte: MEC/INEP. EdudataBrasil. Elaboração: Consultoria Legislativa CD.

Capacitação de Professores para uso das TIC´s

De acordo com Censo Escolar 2005, das 207 mil escolas de educação básica do país, 
apenas 32 mil declararam o uso de TIC´s por alunos orientados pelos seus professores, 
isto é, a utilização contextualizada da tecnologia no processo pedagógico coordenado 
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pelo professor. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de refinar a informação dos usos 
das TIC´s nos grandes números do Censo Escolar, procurando conhecer em que medi-
da está se dando sua utilização pedagógica. Isso nos leva a outro aspecto importante do 
PNE, a capacitação de professores.

Da visão segmentada que foi inserida no Plano, com previsão de capacitações es-
pecíficas para a utilização da televisão educativa (TV Escola) e dos recursos de in-
formática, já se avançou para a compreensão de que, dadas as múltiplas tecnologias 
disponíveis e o potencial cada vez maior de convergência entre as mesmas, elas devem 
ser tratadas de forma integrada, ainda que entendidas cada uma dentro de seus limites 
e possibilidades. 

A idéia é que o uso harmônico e articulado dos multimeios e das suas diferentes 
linguagens facilite a interdisciplinaridade e a contextualização propostas na LDB e nas 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Sobretudo porque cabe aos professores e a 
sua pequena comunidade educacional a decisão sobre o recurso/linguagem adequados 
aos objetivos pedagógicos a que se propõem.

Nesse campo, há uma miríade de iniciativas em estados e municípios que não temos 
condições, como referido na introdução desse texto, de conhecer ou avaliar. Há estados que 
desenvolvem e investem significativamente em programas de capacitação de professores para 
uso pedagógico das TIC´s e suas experiências mereceriam uma análise mais detida. 

Vamos aqui destacar apenas algumas ações do Ministério da Educação que dizem res-
peito ao cumprimento das metas nº 17, 16, 19 e 20, que tratam, respectivamente, da 
instalação de NTE´s; capacitação de professores para a TV Escola; de professores 
multiplicadores em informática da educação; bem como de professores e técnicos de 
informática. 

Já no ano 2000, o MEC lançou o curso de extensão a distância “TV na Escola e os 
Desafios de Hoje”, fruto de uma parceria com Secretarias Estaduais de Educação e a Uni-
versidade Virtual Pública do Brasil – UniRede, que enfatizava os recursos audiovisuais 
mas tinha a preocupação com a integração das tecnologias. Essa iniciativa atendeu cerca 
de 150 mil professores, coordenadores e gestores de escolas públicas até 2003. (Quadro 4)

Em 2004, decidiu-se pela atualização desse curso, adequando-o às novas tecnologias 
digitais e reforçando o foco na integração das TIC´s e na pedagogia da autoria. Para 
isso, lançou-se, no ano seguinte, o “Mídias na Educação”. Este consiste, mais uma vez, 
na atuação conjunta com estados e universidades, visando oferecer um programa de 
formação continuada modular, a distância, que prevê certificações em nível de extensão, 
aperfeiçoamento ou especialização. Foram atendidos 1.200 profissionais de educação no 
projeto piloto de 2005, para atuarem como multiplicadores. Em 2006, estão previstos 
10 mil novos beneficiários. (Quadro 4)

Os Núcleos de Tecnologia Educacional-NTE – atualmente existem 408 unida-
des foram concebidos para atuar como pólos locais de promoção do uso das tecnologias 
na educação, disseminação de informações, capacitação, além de apoio e suporte às es-
colas públicas. Neles, atuam parte dos cerca de dois mil professores multiplicadores que 
realizaram cursos de especialização em informática na educação, ofertado numa parceria 
do Ministério com estados e universidades.
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Além deles, a Secretaria de Educação a Distância do MEC apresenta os seguintes 
números ligados à capacitação na área de informática educativa em escolas com labo-
ratórios do ProInfo: 250 mil professores, 1.200 técnicos de informática, 24 mil alunos 
monitores e em torno de 10 mil gestores educacionais (diretores e coordenadores peda-
gógicos). (Quadro 4)

Quadro 4
Resumo das metas 16, 17, 19 e 20 do Plano Nacional de Educação-Modalidade de Educação a Distância e situação  
atual de cumprimento face, exclusivamente, às ações e programas implementadas pelo Ministério da Educação.

Metas PNE
Situação atual, face às ações/programas 

do MEC, exclusivamentea Ano 2006Objeto Prazo

Meta 16

500 mil professores capacitados — TV Escola 5 anos 164.874b

Meta 17

2 mil NTE´s 10 anos 408

Meta 19

12 mil multiplicadores 10 anos 2.169

Meta 20c

150 mil professores 5 anos 250 mil

34 mil técnicos 5 anos 1.100

Fonte: MEC/SEED – Relatórios de Gestão 2004 e 2005 e Relatório TV Escola 1996-2002. SEEDNet.
a Secretarias estaduais e municipais de educação, assim como diversas universidades públicas desempenham papel importante na implan-
tação de muitas dessas ações e programas do MEC. Além disso, desenvolvem outras ações de capacitação seja para televisão ou informática 
educativa, seja numa perspectiva integrada das diferentes mídias que não estão contempladas aqui. 
b Considerados, exclusivamente, os beneficiários dos cursos “TV na Escola e os Desafios de Hoje” e “Mídias na Educação”, entre 2000 e 2006, 
esse último ano ainda com valores estimados. A título de exemplo do que foi informado na nota nº 1, o Relatório da TV Escola 1996-2002 
informa que mais de 47 mil professores/multiplicadores foram capacitados para utilização da TV Escola pelos estados, em 2001 e 2002. 
c A meta prevê também a ampliação em 20% ao ano para a oferta dessa capacitação.

Formação a Distância e a Universidade Aberta do Brasil – UAB

De acordo, com a Associação Brasileira de Educação a Distância-ABED, que produz 
em conjunto com o Instituto Monitor e a Secretaria de Educação a Distância do MEC o 
Anuário Estatístico de Educação Aberta e a Distância, havia, em 2005, cerca de 500 mil 
alunos matriculados em 217 instituições credenciadas pelos sistemas de ensino para 
ofertar cursos e programas a distância.

No entanto, o mesmo anuário informa que o número de pessoas estudando na moda-
lidade de EAD é muito maior, se considerarmos, por exemplo, alguns projetos de grande 
escala, que não mantêm vínculo, ou apenas um “vínculo lateral”, com os sistemas de en-
sino, chegando a mais de 1,2 milhão de alunos. Tais ações são relevantes, ainda conforme 
o documento, por “conterem propostas de inclusão social e ampliação de deficiências 
nacionais como formação do corpo de profissionais no mercado de trabalho. (Quadro 5)
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Quadro 5 
Número de brasileiros matriculados em cursos de EAD, segundo dados do  

Anuário de Educação Aberta e a Distância e de sete grandes projetos, em 2005 

FONTE Nº de alunos em 2005

Instituições autorizadas e cursos 
credenciados pelo Sistema de Ensino 504.204

Sebrae 203.895

Fundação Roberto Marinho 15.401

Senac 36.702

Governo Estado de São Paulo 169.651

Instituto Telemar 303.238

Brasil Telecom 38.931

Secretaria de Educação a Distância do MECa 6.000

TOTAL 1.278.022

Fonte/elaboração: ABED/Instituto Monitor/SEED-MEC. 
Anuário Estatístico Brasileiro de Educação Aberta e a Distância, 2006. 
a Apenas no projeto Proformação. 

Aliás, um dos pontos não abordados nas metas do PNE e que mereceria ser revisto 
é o levantamento oficial de dados em EAD. O MEC levanta informações referentes às 
instituições de ensino superior credenciadas, com cursos de graduação, tecnológicos, 
seqüenciais de formação específica e pós-graduação a distância. 

A ampliação no número de alunos e entidades seja em ensino superior, EJA ou mé-
dio profissional, nos próximos anos, deverá tornar essa carência ainda mais aguda; além 
disso, tal qual a educação profissional, há um universo de experiências levadas a cabo 
por entidades não credenciadas que devem ser identificadas, na medida do possível, 
contribuindo para o desenvolvimento da modalidade.

Há um relativo consenso de que a tendência atual é de crescimento da educação a 
distância, especialmente nos países em desenvolvimento, pelas características intrínsecas 
à modalidade13. De fato, a modalidade de EAD ainda é pouco desenvolvida para um 
país com nossas dimensões e população (Quadro 6), mas deverá se expandir e se consti-
tuir, de fato, como sistema a partir da implementação da Universidade Aberta do Brasil, 
instituída pelo Decreto nº 5.800, de 08/06/2006.

No país, o número de cursos de graduação a distância cresceu de 10 para 107 e o 
de matrículas alcançou praticamente 60 mil alunos, no período 2000-2004. Nos cursos 
seqüenciais de formação específica, de organização pós-LDB, o crescimento de número 
de cursos não é muito significativo e a matrícula atingiu pouco mais de 1,7 mil alunos. 
(Quadro 6)

13 Ver Litto, Frederic Michael. Reflexões necessárias sobre a EAD e Mota, Ronaldo & Filho, Hélio Chaves, Perspectivas para a Educação a 
Distância no Brasil. In: Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância, 2006. ABED, Instituto Monitor e SEED/MEC,
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Quadro 6
Evolução do número de cursos e alunos em Educação a Distância em instituições credenciadas  

em nível federal, por graduação, seqüenciais de formação específica e pós-graduação — 2001-2004

Nível de ensino/Ano do Censo Nº de Cursos Nº de Matrículas em 30.06

2000

Graduação 10 1.682

Seqüencial – Formação Específica 2 48

2001

Graduação 14 5.359

Seqüencial – Formação Específica 3 121

2002

Graduação 46 40.714

Seqüencial – Formação Específica 3 169

2003

Graduação 52 49.911

Seqüencial – Formação Específica 4 351

2004

Graduação 107 59.611

Seqüencial – Formação Específica 7 1.768

Fonte: ABED/Instituto Monitor/SEED-MEC. Anuário Estatístico Brasileiro de Educação Aberta e a Distância, 2006.

A Universidade Aberta do Brasil funcionará, em caráter experimental14, compatibili-
zando a demanda de municípios, que individualmente ou em consórcios serão respon-
sáveis pela implantação de pólos de apoio presencial, e a oferta de cursos a distância das 
Instituições Públicas de Ensino Superior. 

São objetivos da UAB, de acordo com o Decreto nº 5.800/2006:

“I – oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica;
II – oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalha-
dores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
III – oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
IV – ampliar o acesso à educação superior pública;
V – reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 
regiões do País;
VI – estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e
VII – fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educa-
ção a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino 
superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.”

14 A Portaria MEC nº 873, de 07/04/2006, autorizou as Instituições Federais de Ensino Superior, em caráter experimental, com base no artigo 
81 da LDB, a ofertar cursos superiores a distância, no âmbito dos programas de indução da oferta pública de cursos superiores a distância 
fomentados pelo MEC, Universidade Aberta e Pró-Licenciatura, por um prazo de dois anos.
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Em 2006, está em curso um projeto piloto, com cerca de 10 mil alunos atendidos. 
A meta do MEC é atingir, até o final de 2007, 100 mil estudantes, espalhados em cerca 
de 300 pólos, com o envolvimento, na primeira fase, de 50 instituições públicas de en-
sino superior15. O edital nº 1/2005 MEC-SEED selecionou 150 pólos com previsão de 
funcionamento a partir de junho de 2007, já o edital nº 1/2006 prevê a implementação 
de cursos superiores a distância para o ano de 2008.

O resultado da primeira Chamada Pública nº 1/2004, antes, portanto, da “oficia-
lização” da UAB, foi a celebração de convênios com 13 instituições públicas de ensino 
superior, organizadas em consórcios, com o objetivo de ofertar cursos de licenciatura a 
distância em Física, Química, Biologia, Matemática e Pedagogia para Educação Infantil, 
Jovens e Adultos e Educação Especial16. 

 Ainda a respeito da Universidade Aberta do Brasil, ressaltem-se duas outras medidas. 
A primeira, de cunho legal, é a aprovação da Lei nº 11.273, de 06/02/2006, que autoriza a 
concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação ini-
cial e continuada de professores para a educação básica, cuja proibição era um dos entraves 
ao desenvolvimento da EAD nas instituições federais de educação superior.

A outra, mais recente, foi o anúncio feito pelo Ministério da Educação de que a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES assumirá a 
atribuição de gestão dos programas de formação inicial e continuada de professores da 
educação básica.

Além da UAB, podem ser citadas, no período 2001-2006, como ações governamen-
tais visando à formação inicial e continuada a distância de professores, em nível médio 
ou superior: i) Proformação, certifica em nível médio os chamados “professores leigos, 
desde 1999; ii) Pró-Letramento, formação continuada para professores que atuam nas 
séries iniciais do ensino fundamental; iii) Proinfantil, curso em nível médio, na moda-
lidade Normal, para professores de creches e pré-escolas públicas e e da rede privada 
sem fins lucrativos; e, iv) Pró-Licenciatura, programa de formação inicial desenvolvi-
do em parceria com IES públicas, comunitárias e confessionais, dirigido a professores 
em exercício nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio.

Com relação ao incentivo à pesquisa em EAD, cumpre mencionar a existência do 
Programa de Apoio à Pesquisa em EAD – PAPED. E, quanto à formação de recursos 
humanos para a educação a distância, o papel que a Universidade de Brasília e, poste-
riormente, a UniRede desempenharam nesse aspecto. A Unirede, que reúne um consór-
cio de universidades públicas, assim como o Centro de Ciências e Educação Superior a 
Distância do Rio de Janeiro-CEDERJ, que conta com a participação de seis universi-
dades públicas do Rio de Janeiro, foram experiências de consórcios bem-sucedidos em 
EAD que certamente contribuíram para o desenho e implantação da UAB.

Cremos que foram abordadas nesta parte informações relevantes para a análise do 
cumprimento das metas nº 8, 9, 11, 12, 13 e 14, da parte de Educação a Distância e 
Tecnologias Educacionais do Plano Nacional de Educação. Grosso modo, elas abordam 

15 Mota, Ronaldo. A Capes da Educação Básica, publicado no Jornal de Brasília, em 25/10/2006; Haddad, Fernando & Mota, Ronaldo. 
Universidade Aberta do Brasil, publicado no Correio Braziliense, em 03/07/2006. Ver www.uab.mec.gov.br.
16 MEC/SEED. Relatório de Gestão 2005.
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questões relacionadas à formação a distância e à pesquisa em EAD e têm um caráter 
mais qualitativo, vez que não trazem dados numéricos a serem alcançados.

Considerações Finais

Neste texto, buscamos oferecer subsídios para estabelecer um cenário do atual está-
gio de cumprimento das metas da educação a distância e novas tecnologias educacionais 
inseridas no Plano Nacional de Educação. Com exceção da meta nº 22, que estende a 
essa modalidade o disposto no PNE para a educação infantil, formação de professores, 
educação de jovens e adultos, educação indígena e educação especial, e, que tem um cunho 
mais transversal, foram comentadas meta a meta todas as temáticas incluídas no Plano.

Dentre as ações mais recentes, destacam-se o novo decreto regulamentador do 
artigo 80 da LDB, o Decreto nº 5.622, de 2005, cuja abrangência estende-se aos 
cursos a distância de pós-graduação stricto sensu, viabilizando o crescimento da 
oferta dos programas de mestrado e doutorado a distância, e a criação da Universi-
dade Aberta do Brasil. 

Essa universidade deverá oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação 
inicial e continuada a professores da educação básica. O sucesso e a consolidação da UAB 
poderão propiciar o salto na formação em nível superior de que tanto necessita o magistério 
público, de modo a contribuir para agregar ganhos de qualidade aos sistemas de ensino.

Por fim, destacamos a oferta de infra-estrutura tecnológica às escolas públicas, cujo 
processo de compra e instalação de equipamentos urge que seja acelerado, e, sobretudo, 
viabilizado o acesso à rede mundial. Quanto às capacitações, a tendência apontada, ao 
longo desses anos, de convergência das mídias fez com que as capacitações segmentadas 
fossem naturalmente substituídas por uma visão mais integradora, o que, numa eventu-
al revisão do PNE, implicaria atualizar várias metas.
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Educação Especial:
situação, evolução e perspectivas1

 Aparecida Andrés
Consultora Legislativa 

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia 

1 – Introdução 

O Brasil só muito recentemente veio a conhecer em detalhe a realidade de seus 
cidadãos portadores de deficiência. É que até 2002, quando a imprensa começou 
a noticiar os resultados do Censo Populacional de 2000, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o país trabalhava com as estimativas internacionais da 
Organização Mundial de Saúde, segundo a qual cerca de 10% da população apresen-
tava algum tipo de deficiência, já que não se podia, por diversas razões, confiar nos 
dados oriundos do Censo de 1991, que configuravam situação irrealista, porque su-
bestimada, sobre aquela população. Assim, nos grandes números, o país acompanhava 
a predição da OMS e, nas especificações, ficava-se com o que os levantamentos esco-
lares anuais conseguiam apontar, juntamente com os aspectos setoriais eventualmente 
investigados por pesquisas direcionadas de emprego, saúde e similares. E estes dados 
não exibiam um quadro confortador.

Pode-se dizer que a luta política desse segmento pela melhoria das suas condições 
nada fáceis de vida teve maior impulso e organização, no país, a partir dos anos 70. A 
Constituição Federal de 1988 abrigou preceitos básicos de proteção como a atenção 
especial em saúde, educação, trabalho e assistência social, bem como a promoção da 
acessibilidade nos ambientes públicos e nos meios de transporte. Pode-se dizer também 
que a legislação específica, direcionada aos portadores de deficiência2, tanto quanto o 
aparato legal referido à assistência social também evoluíram, principalmente a partir do 
final dos anos 90, trazendo ganhos sociais importantes para este segmento. 

Particularmente no sentido da maior inclusão social dos portadores, destacam-se 
avanços nas disposições sobre a Educação Especial principalmente na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional, de 1996 (LDB) e no Plano Nacional de Educação 
(PNE), de 2001. Asseguraram-se os direitos à matrícula compulsória na rede regular 
pública de ensino, tanto quanto o acesso aos benefícios como material escolar, trans-
porte, bolsa de estudo e merenda escolar, admitindo-se também a educação especial 
como modalidade complementar oferecida por instituições privadas especializadas, 

1 Análise do âmbito da Educação Especial, tendo em vista avaliar a situação e a evolução dos fatos concernentes à área, em relação às 
metas preconizadas pelo Plano Nacional de Educação para este setor.
2 Costuma-se usar, na legislação atual, nos textos especializados e nas falas do próprio segmento, a seguinte sinonímia: deficientes, 
pessoas portadoras de deficiência, portadores, PPDs, pessoas com necessidades especiais, pessoas especiais. No âmbito educacional, é 
comum encontrar, ainda, o termo portador de necessidades educacionais especiais (NEE).
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as quais, inclusive, recebem recursos públicos da União para fazer face a suas ativi-
dades. Definiu-se a educação especial como modalidade educacional a ser garantida 
em todos os níveis de ensino, e a ser prestada, inclusive, aos portadores de deficiência 
internados em hospitais por mais de um ano, tanto quanto se estabeleceram as pres-
crições necessárias às adaptações infra-estruturais, materiais e humanas cabíveis para 
assegurar o atendimento efetivo dos deficientes nas escolas regulares, em similaridade 
de condições existentes para a clientela regular. 

A Resolução CNE/CEB no 2, de 11 de fevereiro de 2001, instituiu as Diretrizes Na-
cionais para a Educação Especial na Educação Básica e no mesmo ano, o PNE, a partir 
de um diagnóstico que ressaltava a precariedade do atendimento dos portadores de 
necessidades educacionais especiais (NEE) no Brasil, estabeleceu diretrizes e objetivos, 
traduzidos em metas a serem atingidas até 2010.

Diante de um quadro normativo que tem evoluído na direção da cidadania plena dos 
portadores de deficiência, cabe então indagar: estão de fato sendo cumpridas as metas 
estabelecidas para a inclusão educacional dos portadores de deficiência no Brasil? Os 
benefícios relativos aos direitos dos deficientes, incorporados nos textos legais, estarão 
sendo assegurados pela União, pelos estados e pelos municípios, e têm efetivamente 
significado avanços na inclusão sócio-educacional dos Portadores de Deficiência, prin-
cipalmente as crianças e os jovens? É o que tentaremos analisar a seguir, tendo em foco 
o que prevê o Plano Nacional de Educação para este segmento educacional.

2 – O ponto de partida: o diagnóstico da Educação Básica no  
Plano Nacional de Educação 

Começando por remeter o leitor ao preceito constitucional (art. 208, III) segundo o 
qual as pessoas com necessidades especiais têm o direito de receberem educação prefe-
rencialmente na rede regular de ensino, e ao princípio de que também a elas concerne a 
plena integração na sociedade, o PNE ressalta que as políticas educacionais recentes têm 
indicado três situações possíveis para a organização do atendimento: a participação dos 
PPDs nas classes comuns, em salas especiais e em escolas especiais, todas objetivando a 
oferta de educação de qualidade. Indaga-se então: “Diante dessa política, como está a 
educação especial brasileira?” 

Apontava-se, primeiro, para o problema da inexistência de dados, à época da elabo-
ração do Plano, tanto sobre o contingente de deficientes do país, quanto acerca do seu 
atendimento educacional. Aguardava-se a publicação do Censo Demográfico de 2000 e 
dispunha-se apenas das informações questionáveis sobre o assunto, levantadas em 1991, 
contando ainda, no campo educacional, com os dados coletados anualmente pelo INEP, 
nos Censos da Educação Básica. 

Por estes se sabia, por exemplo, que, em 1998, dos 5.507 Municípios brasileiros, 
59,1% não ofereciam educação especial, 48,2% dos estabelecimentos com educação 
especial eram estaduais, e os restantes, divididos equilibradamente entre municipais 
e privados, sendo federais apenas 0,2% deles. Entretanto, 53,1% das matrículas 
registravam-se em escolas privadas, as quais (filantrópicas ou não) totalizavam só 
1/4 dos estabelecimentos ofertantes. A maioria das escolas não oferecia acessibilida-
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de mínima nem equipamentos e recursos educacionais apropriados para os alunos 
deficientes. Contrastava a situação dos docentes do setor: 51% tinha nível médio, e 
45,7%, superior; 73% haviam feito curso específico para atendimento deste aluna-
do. A preponderância da modalidade de atendimento à época, era em classes espe-
ciais (38%). Só 5% do atendimento se dava em salas comuns de escolas comuns e 
apenas 6% eram de “educação precoce”. Havia dados de 1998 mostrando que 62% 
do atendimento registrado se fazia em escolas especializadas e a distribuição, por ní-
veis de escolaridade, era a seguinte: 87.607 crianças na educação infantil; 132.685, 
no ensino fundamental; 1.705, no ensino médio, 7.258 na educação de jovens e 
adultos. Eram informados “outros” 64.148 atendimentos e não havia dados sobre 
os estudantes deficientes na educação superior. 

À luz dos dados censitários já se podia perceber que o déficit de atendimento era enor-
me. Não era só isso. Via-se que a iniqüidade social vitimava especialmente as crianças e 
jovens deficientes, dificultando-lhes o acesso e a permanência na escola, ou simplesmente 
impedindo-os ou desanimando-os de freqüentar o ambiente escolar. Assim, corretamente 
preconizava o PNE: “(...) o grande avanço que a década da educação deveria produzir será 
a construção de uma escola inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana”. 

Dadas as características históricas e conjunturais do Brasil, isto só poderia se fazer com 
o efetivo apoio da União aos estados e municípios e com a cooperação e articulação entre 
o setor educacional e outros, como os da Saúde e da Assistência Social, notadamente dire-
cionando programas como o então existente Renda Mínima (associado a ações sócio-edu-
cativas) para esta clientela, no sentido de garantir-lhe acesso, frequência e permanência na 
escola. Apontava-se ainda a necessidade de esforço especial das autoridades para valorizar 
a permanência dos deficientes nas escolas comuns e nas classes regulares, particularmente 
daqueles alunos sem maiores dificuldades de aprendizagem, de relacionamento e de trata-
mento. O PNE passava então a arrolar as 28 metas e objetivos concernentes à Educação 
Especial, cujo andamento em termos de implementação agora examinaremos. 

Meta 25 – Estabelecer um sistema de informações completas e fidedignas 
sobre a população a ser atendida pela educação especial, a serem coletadas 
pelo censo educacional e pelos censos populacionais.

Até o momento, o país dispõe de dois levantamentos abrangentes sobre a população 
deficiente no país: um, de confiabilidade reservada, realizado pelo Censo Demográfico 
de 1991, e o segundo, realizado no âmbito do Censo Demográfico de 2000 do IBGE. 
Suas características e principais resultados serão resumidos a seguir.

Os portadores de deficiência nos censos populacionais de 1991 e 2000 

Atendendo ao que preconiza a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, que obriga 
à inclusão de questões específicas sobre a população de pessoas portadoras de defi-
ciências (PPDs) nos censos nacionais, o IBGE incluiu, pela primeira vez, no Censo 
Demográfico de 1991, questões referentes a essa população. Registrou-se então a exis-
tência de 2.198.988 deficientes numa população total de 146.815.750 habitantes, o 
que significava um percentual de apenas 1,49% de deficientes na população brasileira 
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em geral. Tendo em vista a estimativa de 10% de PPDs na população global por país, 
com a qual normalmente trabalha a Organização Mundial de Saúde, o percentual 
encontrado pelo Censo Demográfico de 1991, no Brasil, era extremamente baixo. 
As explicações de tal discrepância, segundo os estudiosos, deviam-se tanto a questões 
conceituais e metodológicas, quanto ao preconceito dos respondentes, passando pelo 
treinamento insuficiente dos entrevistadores para a identificação das deficiências, e 
ensejaram longa pesquisa que resultou na elaboração de um novo questionário de 
coleta, mais afinado com as tendências mundiais contemporâneas acerca da matéria.

O IBGE incluiu, então, no Censo Demográfico de 2000, estas novas questões 
destinadas a levantar informações sobre os portadores de deficiência no País e divul-
gou seus estudos sobre o assunto em 2002 e 2003. É digno de nota que, devido aos 
problemas que tornavam não-confiáveis os dados do Censo de 1991, até meados de 
2002 desconhecia-se quantas pessoas portadoras de deficiência (PPDs) havia no país, 
onde e como viviam, qual o seu nível de escolaridade, quantas delas estavam no mer-
cado de trabalho e quanto ganhavam, como se distribuíam na população os diversos 
tipos de deficiência e qual a sua incidência quanto à faixa etária, ao sexo, às etnias. Por 
analogia com outros países de características similares ao Brasil, todos trabalhavam 
com a estimativa de que o total de portadores de deficiência entre os brasileiros não 
ultrapassava os 10% da população.

A divulgação dos dados do IBGE revelou que, no ano 2000, 14,5% da população 
brasileira, ou 24,6 milhões de pessoas declararam-se portadoras de algum tipo de defi-
ciência. À época, o equivalente à soma das populações de Portugal e Holanda! 

Destes, 19,8 milhões – ou 80,5% do total – viviam em zonas urbanas, sendo a maior 
incidência de portadores verificada em municípios com até 100 mil habitantes. O Nor-
deste exibia a maior porcentagem – 16,8% da população – e o Sudeste, a menor: 13,8%. 
As localidades com mais de 500 mil habitantes apresentavam percentual de deficientes 
inferior à média nacional (13%). Variação semelhante foi também observada com refe-
rência à cor ou raça: entre indígenas, o percentual de deficientes era de 17,1%, e entre 
os negros, chegava a 17,5%, enquanto que as populações branca e amarela apresentavam 
percentuais inferiores a 14%. 

No que se refere ao grau de instrução, os indicadores do IBGE evidenciaram uma grave 
e até então desconhecida situação: 33% ou 1/3 da população sem instrução ou com menos 
de três anos de escolaridade constituía-se de portadores de pelo menos uma deficiência, 
dado que demonstrava ser muito mais difícil o acesso à educação para esses cidadãos. 

Particularmente importantes eram as informações sobre as crianças e adolescentes 
portadores de deficiência: somavam cerca de seis milhões de pessoas, no ano 2000 (ou 
seja, mais de 10% da população de zero a quatorze anos, à época), e, segundo o IBGE, 
somente 80 mil deles estavam na escola, ou seja, o atendimento escolar resumia-se a 
apenas 1,33% deste contingente populacional. A taxa de alfabetização das pessoas de 
quinze anos ou mais de idade, na população em geral, era de 87,1% em 2000; já entre os 
portadores de pelo menos uma das deficiências investigadas, essa taxa era de 72%, isto é, 
15% de diferença! O grande diferencial, segundo o IBGE, situava-se a partir do 1º grau 
completo ou oito anos de estudo: neste ponto da trajetória escolar, o percentual de pes-
soas com deficiência caia para valores próximos a 10%. Ou seja, enquanto no grupo das 
pessoas sem ou com menos instrução, uma entre três era portadora de deficiência, entre 
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aqueles que chegavam a concluir pelo menos o 1º grau, a exclusão era muito maior: 
somente uma em cada dez possuía alguma incapacidade. Outro dado preocupante: no 
Brasil, o acesso e a freqüência escolar das pessoas de sete a quatorze anos de idade já 
estavam praticamente universalizados (94,5%), mas para os portadores de pelo menos 
uma das deficiências investigadas, o percentual era menor que o nacional (88,6%) e caía 
ainda mais – para 74,9% –, no caso dos portadores de deficiências severas. A menor 
taxa de freqüência escolar foi observada entre as pessoas que tinham alguma deficiência 
física permanente (61,0%), o que muito provavelmente relaciona-se às barreiras físicas e 
arquitetônicas ainda não removidas das escolas brasileiras.

Em 2003, o Unicef publicou o Relatório Situação da Infância e da Adolescência 
Brasileira 2003 (Versão Preliminar), em que foi apresentada uma série de dados 
trabalhados a partir da base do Censo 2000 do IBGE. As informações divulgadas 
deixaram mais clara a importância de políticas inclusivas para as crianças e os ado-
lescentes portadores de deficiência. Mostrou-se, por exemplo, que na faixa de 0 a 6 
anos, o índice para crianças deficientes e para as não-deficientes que não freqüen-
tam a escola era muito similar, o que revelava a carência de creches e pré-escolas à 
época, em todo o território nacional. Entretanto, quanto mais a idade aumentava, 
mais crescia a estatística das crianças e jovens portadores analfabetos ou fora da 
escola, em comparação com os dados relativos aos sem-deficiência, o que mais uma 
vez demonstrava a diminuição das oportunidades de inserção social para as crianças 
e os adolescentes nessa condição. 

Por fim, um alerta sobre o consenso (conceitual e metodológico), que precisa existir 
acerca do que coletar, nos Censos nacionais: nos referidos à população, usualmente sob 
o IBGE, ou nos educacionais, sob a responsabilidade do INEP –, sem o que estaremos 
falando de coisas diferentes, e portanto incomparáveis, quando tratarmos desta variável 
‘deficiência’. Como o Censo populacional de 2000 é o melhor e o mais abrangente que 
temos, e não há planos de nova tomada de dados específica, pelo IBGE, torna-se ainda 
mais importante o trabalho censitário anual do INEP, na área educacional. Assim, su-
pondo a existência do mencionado acordo conceitual e metodológico, passemos ao exa-
me dos dados dos Censos (Populacional, do IBGE; e Escolares, do INEP), para melhor 
detalharmos a situação e a evolução no atendimento educacional das crianças e jovens 
deficientes brasileiros.

Meta 1 – Organizar, em todos os Municípios e em parceria com as áre-
as de saúde e assistência, programas destinados a ampliar a oferta da 
estimulação precoce (interação educativa adequada) para as crianças 
com necessidades educacionais especiais, em instituições especializa-
das ou regulares de educação infantil, especialmente creches. 

Meta 4 – Nos primeiros cinco anos de vigência deste plano, redi-
mensionar conforme as necessidades da clientela, incrementando, se 
necessário, as classes especiais, salas de recursos e outras alternativas 
pedagógicas recomendadas, de forma a favorecer e apoiar a integra-
ção dos educandos com necessidades especiais em classes comuns, 
fornecendo-lhes o apoio adicional de que precisam.
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Meta 5 – Generalizar, em dez anos, o atendimento dos alunos com 
necessidades especiais na educação infantil e no ensino fundamental, 
inclusive através de consórcios entre Municípios, quando necessário, 
provendo, nestes casos, o transporte escolar.

Numa primeira aproximação interpretativa dos objetivos e metas 1, 4 e 5, pode-
mos dizer que tratam da necessidade de ampliar o atendimento – em salas inclusivas 
ou não das crianças e jovens deficientes em idade escolar, inclusive com o estabele-
cimento de articulações interministeriais com este propósito.

Vejamos inicialmente a Tabela 1, que contém os dados do Censo Demográfico de 
2000 (IBGE), referentes à escolaridade de crianças e jovens deficientes e não-deficientes, 
de 0 a 14 anos, no Brasil.

Tabela 1
Nível de escolaridade das crianças não-deficientes 

e deficientes, por tipo de deficiência — Brasil — 2000 

População Primeira Infância
Não freqüentam a escola

Infância
(0 a 14 anos de idade)

0 a 6 anos 0 a 3 anos 4 a 6 anos Não 
freqüentam escola

Não-
alfabetizados

População em Geral 67,91% 90,57% 38,64% 5,50% 12,38%

Sem Deficiência 67,90% 90,51% 38,53% 5,06% 11,74%

Com Deficiência 64,68% 91,58% 38,72% 11,37% 22,41%

Mental 71,19% 89,74% 54,09% 33,55% 55,55%

Visual 49,21% 86,41% 31,74% 6,69% 14,40%

Auditiva 52,92% 85,60% 38,75% 13,10% 28,23%

Locomotora 84,38% 95,84% 56,31% 29,70% 44,52%

Paralisia ou falta de membro 78,25% 92,89% 64,63% 38,96% 50,95%

Fonte: Unicef – Relatório da Situação da Infância e Adolescência Brasileira 2003 - Versão Preliminar. In Mídia e Deficiência – Deficiência não 
é doença. Veet Vivarta: coordenação. Brasília: Andi; Fundação Banco do Brasil. DF. 2003. P.137-139.  
Dados: IBGE, Censo Demográfico 2000.

A tabela anterior permite constatar que a educação infantil só abrangia, no ano 
2000, cerca de 9% das crianças da faixa de zero a três anos (também chamada de fase 
de estimulação precoce), deficientes ou não. Focalizando a faixa etária de quatro a seis, 
a cobertura melhorava, absorvendo em torno de 61% dos potenciais candidatos à es-
cola infantil, também praticamente sem haver diferença entre os dois segmentos aqui 
mencionados. No cálculo agregado (de zero a seis anos), ainda que as diferenças entre 
os com e os sem-deficiência, globalmente tomados, não sejam relevantes, o exame da 
discriminação por deficiência permite entrever que a situação da cobertura é pior para 
os deficientes motores, físicos e mentais. 

Na escola fundamental, as diferenças globais se aprofundam: entre os sem-defi-
ciência de zero a quatorze anos, tanto quanto na população em geral, 5% não vão 
à escola, percentual que dobra para 11,4% (equivalente aos cerca de seis milhões já 
referidos), para os PPDs, o que conduz à conclusão de que a expulsão dessas pessoas 
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do sistema educacional já começa na faixa de sete a quatroze anos. O analfabetismo 
vitimava 22,4% dos deficientes de zero a quatorze anos (recaindo o problema eviden-
temente na faixa de sete a quatorze anos), enquanto que na população em geral e no 
segmento sem deficiência, na mesma faixa etária, este percentual era de cerca de 12% .

E o que mostra a análise focalizada na situação escolar dos jovens deficientes de dez a dezes-
sete anos? Na faixa entre dez e quatorze anos, o que a pesquisa do IBGE em 2000 demonstrou 
é uma diferença pequena em termos do número de anos de estudo, entre o estrato com e o 
sem-deficiência, quando se tomam os números globais. Mas quando se especifica por tipo de 
deficiência, diferenças maiores aparecem, em desfavor principalmente dos deficientes mentais e 
dos acometidos por paralisia ou falta de membros. Veja-se isto na Tabela 2.

Tabela 2
Nível de escolaridade das crianças portadoras por tipo de deficiência – Brasil 2000

População entre 10 e 14 anos de idade       Média em anos de estudo

População em Gerala 3,77

Sem Deficiência 3,81

Com Deficiência 3,14

Mental 1,71

Visual 3,49

Auditiva 2,77

Locomotora 2,21

Paralisia ou Falta de Algum Membro 1,92

Fonte: Unicef – Relatório da Situação da Infância e Adolescência Brasileira 2003 – Versão  
Preliminar. In Mídia e Deficiência – Deficiência não é doença.Veet Vivarta: coordenação.  
Brasilia: Andi; Fundação Banco do Brasil. DF. 2003. P.137-139. 
a Refere-se ao total de crianças na faixa etária mencionada.

Ao se estabelecerem comparações entre os jovens na faixa etária mais alargada – doze 
a dezessete anos –, maiores e mais claras diferenças entre os portadores e os não-porta-
dores emergem, conforme expõe a Tabela 3:
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Tabela 3
Nível de escolaridade dos adolescentes (12-17 anos) sem e 
com deficiência, e por tipo de deficiência – Brasil – 2000

                 Não freqüentam a escola Não-alfabetizados Média de anos de estudo

População em Gerala 14,55% 4,24% 5,39

Sem Deficiência 14,07% 3,56% 5,45

Com Deficiência 20,98% 14,04% 4,55

Mental 44,27% 48,29% 2,55

Visual 15,87% 6,97% 5,04 

Auditiva 22,91% 18,10% 3,98

Locomotora 37,21% 37,21% 3,34

Paralisia/Falta de Algum Membro  44,92% 2,94 1,92

Fonte: Unicef – Relatório da Situação da Infância e Adolescência Brasileira 2003 – Versão Preliminar. Dados primários extraídos da base 
de dados do Censo 2000 do IBGE. In Diversidade – Mídia e Deficiência. Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) e Fundação 
Banco do Brasil (FBB). Brasília, DF, 2003.  
a Refere-se ao total de crianças na faixa etária mencionada.

Verifica-se que nos três parâmetros medidos, a situação relativa à educação dos jo-
vens deficientes é pior do que a dos que não são acometidos por nenhuma deficiência: 
é um percentual maior deles que não freqüenta a escola, o que leva a maior taxa de 
analfabetismo (percentual quase 5 vezes maior), e, ao subir a faixa etária, aprofunda-se 
também a diferença dos anos de estudo. Observe-se que sempre a situação é mais grave 
para os deficientes mentais e para os que têm paralisia ou falta de membros, seguidos 
pelos deficientes motores, o que aponta para a urgência de medidas focalizadas para 
estes segmentos, particularmente aquelas voltadas à ampliação da acessibilidade física 
das escolas e da distribuição de órteses e próteses, cujo provimento, em todo o Brasil, é 
bastante precário, em parte pela desinformação dos potencialmente interessados.

Passando à situação atual, examinemos, nas Tabelas 4 e 5, a distribuição nacional 
dos subníveis da Educação Básica no país e aquela interna ao segmento da Educação 
Especial, segundo o Censo Escolar do INEP de 2005:
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Tabela 4
Matrículas na Educação Básica por Etapa/Modalidade de Ensino – Brasil – 2005

Etapa/Modalidade
Categoria Administrativa dos 
Estabelecimentos de Ensino

Total Públicas % Públicas Privadas % Privadas

Creche/Estimulação Precoce 1.414.343 879.117 62% 535.226 38%

Pré-Escola 5.790.670 4.277.350 73,8% 1.513.320 26,2%

Ensino Fundamental 33.534.561 30.157.792 90% 3.376.769 10%

Ensino Médio 9.031.302 7.933.713 87,8% 1.097.589 12,2%

EJA 5.615.409 5.362.887 95,5% 252.522 4,5%

Educação Profissional Técnico 707.263 295.349 41,7% 411.914 58,3%

Educação Especial 640.317 (1,1%) 383.488 60% 256.829 40%

Total 56.733.865 49.289.696 86,8% 7.444.169 13,2%

Fonte: Censo Escolar de 2005 (MEC/INEP).

Na distribuição nacional das matrículas nas etapas/modalidades de ensino que compõem 
a Educação Básica nacional, tem-se que a Educação Especial apresenta a menor participação, 
totalizando 640.317 mil matrículas em 2005, o equivalente a 1%. Ainda que a situação já 
não seja tão ruim quanto à flagrada pelo IBGE, em 2000, pode-se afirmar que ainda é muito 
pequeno o atendimento à população de crianças e jovens deficientes no país. 

Aos números: Em primeiro lugar, note-se que o total de matrículas na escola básica bra-
sileira equivale a 30,8% da população no ano de 2005, o que vale dizer que ultrapassa o 
número de indivíduos existentes no país, na faixa de zero a quatroze anos (estima-se que 
27,5% da população nacional estaria, em 2005, na faixa entre zero e quatorze anos, ou seja, 
aproximadamente 50,7 milhões de pessoas). Este fato remete à alta retenção apresentada 
no sistema, com o corolário das distorções idade-série, típica da educação básica no país. Se 
os percentuais permanecem como o IBGE atestou em 2000, em torno de 10% desta faixa 
etária provavelmente apresentava pelo menos um tipo de deficiência: em 2005 seriam então 
mais de cinco milhões de crianças e jovens nessa condição, em idade escolar. Portanto, em 
comparação com o que efetivamente o país está atendendo em torno de 13% –, de duas, 
uma: ou temos aí um déficit bastante grande no atendimento destes pequenos e jovens ci-
dadãos, que além da desventura da deficiência, ainda têm de suportar o ônus da ignorância, 
ou então pode-se aventar a hipótese de não-identificação, como portadores de deficiência, de 
uma parcela da população escolar bem maior do que a identificada pelo INEP...

A ressaltar ainda, na Tabela 4, a proporção majoritária do atendimento de respon-
sabilidade rede pública, resultado positivo de políticas recentes, como veremos adiante. 
Com base nos dados de 2000 (IBGE), o quadro abaixo, elaborado pela Unicef, mostra 
o impacto de ser deficiente no Brasil.
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Impacto de ter deficiência  
Quem possui algum tipo de deficiência tem...

2 vezes mais chances de não freqüentar a escola (entre 7 e 14 anos) 

2 vezes mais chances de não ser alfabetizado (entre 7 e 14 anos) 

4 vezes mais chances de não ser alfabetizado (entre 12 e 17 anos)

Fonte: Tabulação especial sobre eqüidade, da Amostra do Censo Demográfico 2000 (IBGE)  
Unicef — Junho de 2003.

Verifiquemos agora, na Tabela 5, como se distribuem as referidas 640 mil matrículas 
da Educação Especial, registradas pelo Censo Escolar do INEP, em 2005:

Tabela 5
Matrículas na Educação Especial por Etapa/Modalidade de Ensino – Brasil – 2005

Matrículas em Escolas Especiais/Classes Especiais e
Escolas Regulares/Classes Comuns

Etapa/Modalidade Total Públicas % Públicas Privadas % Privadas

Creche/Estimulação Precoce 34.295 8.348 24,3% 25.947 75,7%

Pré-Escola 78.857 
(12,3%) 31.971 40,5% 46.886 59,5%

Ensino Fundamental 419.309 
(65,5%) 303.532 72,3% 115.777 27,7%

Ensino Médio 10.912 
(1,7%) 9.068 83% 1.844 17%

EJA 50.369 
(7,9%) 23.943 47,5% 26.426 52,5%

Educação Profissional Básico 44.340 
(7%) 6.282 14% 38.058 86%

Educação Profissional Técnico 2.235 344 15,4% 1.891 84,6%

Total 640.317 383.488 60% 256.829 40%

Fonte: Censo Escolar de 2005 (MEC/INEP).

Em primeiro lugar, observa-se que a ampla maioria das matrículas de deficientes 
dá-se no ensino fundamental, o que não é de estranhar, em se tratando de nível ensino 
obrigatório e praticamente universalizado no país. Mas não ainda para os deficientes. 
Segundo estimativas do IBGE, havia aproximadamente 26,6 milhões de jovens de sete 
a quatroze anos, em 2005; se calcularmos em cerca de 10% o contingente de deficien-
tes no interior deste grupo etário, teremos aqui 2,7 milhões de potenciais alunos do 
ensino fundamental. Convenhamos que, se isso for verdade, o atendimento efetivo de 
419,3 mil (equivalente a somente 15% da clientela potencial) é ainda muito pequeno. 
Mas é preciso mais uma vez lembrar a possibilidade de falha ou discrepância conceitual 
na identificação de portadores por parte dos respondentes do Censo ou por discrepân-
cias de conceituação constantes do próprio instrumento de coleta.
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Chama a atenção também a baixíssima participação das matrículas de deficientes no 
ensino médio, denotando talvez a grande dificuldade desse contingente populacional 
em atingir, na época correta, este grau de escolaridade. Falam também a favor desta 
hipótese os percentuais de participação das matrículas de deficientes na Educação de 
Jovens e Adultos e na Educação Profissional de nível básico; apresentando provavelmen-
te altas taxas de distorção idade-série, os jovens deficientes que desejam continuar seus 
estudos talvez estejam preferindo buscar outras alternativas à disposição para ao mesmo 
tempo se profissionalizarem e cumprirem um nível a mais de escolaridade. Por fim, o 
pequeno atendimento em creches é consistente com os achados do Censo de 2000 – 
que, de resto, mostrava que a cobertura ainda é baixa na população em geral – e nota-se 
que o segundo percentual mais significativo do atendimento está na pré-escola. Pode ser 
que a continuidade das políticas de incentivo à inclusão do deficiente na escola pública 
regular, somada à implementação do ensino fundamental de 9 anos e aos impactos 
favoráveis do Fundeb na escola básica venham em breve a contribuir para melhorar a 
situação de integração das crianças e jovens deficientes à escola básica pública nacional, 
que ainda é muito precária, como acabamos de verificar.

Num estudo como este, que se propõe a recensear e avaliar a implementação de 
ações, ao longo do tempo, para cumprimento de objetivos e metas do PNE, é importan-
te analisar a evolução dos dados referentes ao atendimento das crianças e jovens deficien-
tes, para se ter a idéia de se a situação está de fato a melhorar. É o que veremos a seguir.

Evolução da política de atendimento da Educação Especial
Gráfico 1

Evolução das matrículas na Educação especial (exceto ensino superior) Brasil 1998-2005

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) — SEESP/MEC.
Taxas de crescimento: de 90% entre 1998 e 2005; de 20% entre 1998 e 2001; de 58% entre 2001 e 2005; de 43% entre 2002 e 2005; e de 
33% entre 1998 a 2002.

O Gráfico 1 nos revela um dado alvissareiro: que as matrículas na Educação Especial 
praticamente dobraram, de 1998 a 2005, apresentando taxa de crescimento de 90% 
no período. O ritmo de crescimento de 2001 a 2004 é o dobro do registrado entre 98 
e 2001, o que fala a favor não só de uma real melhora no atendimento mas também 
do aprimoramento dos instrumentos de registro censitário ocorrido nos últimos anos. 
Portanto, se o Brasil ainda está, como vimos, muito longe do que o PNE preconiza na 
Meta 5 – generalizar em dez anos o atendimento das pessoas portadoras de deficiência 



136 • Avaliação do PNE – 2004-2006

na escola infantil e fundamental – resta o consolo da constatação de estar havendo um 
crescimento efetivo no número das matrículas, particularmente a partir de 2001. 

A propósito, chamado a pronunciar-se sobre atendimento e projeção de matrículas 
na Educação Infantil em geral, o IBGE ressalta que o atendimento em creches (crianças 
de zero a três anos) e na pré-escola (crianças de quatro a seis anos), conforme os prognós-
ticos técnicos elaborados para cada Região do país, permanecerá aquém das necessidades 
em todas as regiões do País, ainda que se faça um grande esforço para superar as carên-
cias historicamente registradas, nestes níveis de ensino. Como as taxas encontradas para 
a população deficiente e não-deficiente matriculada neste nível são similares, supõe-se 
que as carências se manterão também para os PPDs. O atendimento crítico é o da faixa 
etária de 0 a 3 anos e a conclusão decorrente é que as metas do PNE também não serão 
cumpridas para a educação especial, neste nível de ensino, particularmente para o aten-
dimento em creches. 

Ainda assim, vale a pena detalhar o estudo evolutivo, para analisar em que etapa/
nível especificamente tem se verificado o maior incremento de matrículas ou a maior 
perda das mesmas, caso haja. É o que a Tabela 6, referente ao fluxo de alunos com 
necessidades educacionais especiais (NEE), no período de 2004 a 2005, nos permitirá 
verificar.

Tabela 6
Fluxo de alunos com necessidades educacionais especiais por 

etapa/modalidade de ensino, por tipo de atendimento — Brasil — 2004/2005

De início, nota-se que o crescimento nas matrículas em escolas públicas foi maior que 
o registrado nos estabelecimentos privados. Depois, evidencia-se que as matrículas nas 
creches e no primeiro ano do fundamental apresentaram regressão, de 2004 para 2005, de, 
respectivamente, -0,5% e -17,4%. No último caso, o fato parece explicar-se pelo desdo-
bramento, explicitado em 2005, da etapa ‘série inicial’, etapa esta inexistente em 2004, no 
qual as matrículas possivelmente apareceram agregadas àquelas do 1º ano do fundamental. 
Nas demais etapas e níveis, registraram-se incrementos nas matrículas, particularmente 

Fluxo de alunos com N.E.E. por Etapa/Modalidade e Tipo de Atendimento - 2004 e 2005

Total Geral: Matrículas em Escolas exclusivamente Especializadas/Classes Especiais —  
Escolas Regulares/Classes Comuns (com e sem apoio pedagócico especializado) 
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Brasil 
2004

Total 566.753 34.486 75.110 179.274 68.775 41.699 32.869 16.920 11.134 8.272 6.416 8.381 41.504 41.913

Públicas 323.258 8.475 28.119 102.100 53.172 34.013 27.694 15.407 10.145 7.366 5.648 6.561 17.732 6.826

Privadas 243.495 26.011 46.991 77.174 15.603 7.686 5.175 1.513 989 906 768 1.820 23.772 35.087

Brasil 
2005

Total 640.317 34.295 78.857 54.080 148.019 72.816 47.700 38.075 23.817 15.631 10.825 8.346 10.912 60.369 44.340 2.235

Públicas 333.488 8.348 31.971 25.647 92.439 58.941 40.159 32.983 21.887 14.283 9.832 7.952 9.069 23.923 6.282 344

Privadas 256.829 25.947 46.885 28.443 55.583 13.875 7.541 5.089 993 1.342 993 994 1.344 26.426 38.058 1.891

13% - 0,5% 5% -17,4% 6% 14,4% 15,8% 40,7% 40,3% 30,8% 30% 30% 21% 11%

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar).
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Gráfico 2
Distribuição de Matrículas por categoria administrativa das escolas

Brasil 1998-2005 

Gráfico 3
Evolução da matrícula de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE)

segundo a categoria administrativa das escolas – Brasil 1998-2005 

após a 4ª série do fundamental, o que é interessante, demonstrando talvez um maior en-
tusiasmo das famílias e dos próprios deficientes em seguir com a escolarização básica até 
a 8ª série, em lugar de dá-la por encerrada na 4ª série. Digno de nota é também o cresci-
mento global em torno de 70 mil matrículas, de 2004 para 2005.

Quanto à distribuição das matrículas das crianças e jovens com NEE nas escolas da 
rede pública e privada, veja-se a sua evolução, no Gráfico 1, a seguir.

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) — SEESP/MEC.

Interessante observar mais uma vez, no gráfico 2, a tendência em todo o período – 
que se aprofunda, após 2001 – em favor das matrículas em estabelecimentos da rede 
pública. O Gráfico 3 traduz em números esta tendência.

Fonte: Censo Escolar (MEC/INEP) — SEESP/MEC.

Note-se que, embora as matrículas em estabelecimentos privados caiam de 1999 para 
2000, o mesmo ocorrendo de 2000 para 2001 com as registradas em estabelecimentos 
públicos, a tendência global é a de crescimento no número absoluto de matrículas, do 
ponto de vista global, ao longo do período 1998-2005. Importa ainda reiterar, por ora 
apenas rapidamente, o evidente e paulatino aumento da diferença entre o número de ma-
trículas que se registram na rede pública versus o que ocorre na rede privada: se em 2001, 
esta diferença é da ordem de dez mil matrículas, em 2003, ela sobe para cerca de 50 mil, 
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alcançando a diferença de mais de 125 mil matrículas, em 2005. É um achado inclusivo 
auspicioso. Vejamos como ele se traduz em termos do número de estabelecimentos que 
atendem o alunado portador de deficiência, no mesmo período.

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) — SEESP/MEC.
Taxas de crescimento do no de escolas públicas com atendimento:193%, de 1998 a 2001; 156%, de 2001 para 2005; 649%, de 1998 a 2005.  
Taxa de crescimento do no de escolas privadas com atendimento: 260%, de 1998 a 2005.

O número de estabelecimentos privados que atendem portadores de deficiência mais 
que triplica no período: em 1998, eles são 1,6 mil; em 2001, 3,7 mil, e em 2005, perfazem 
5,9 mil. Entretanto, por força da política pública em curso, que preconiza o atendimento 
de deficientes preferencialmente em escolas regulares da rede pública de ensino, o cres-
cimento observado neste segmento foi simplesmente formidável: eram 4,9 mil escolas 
públicas com atendimento em 1998 e este número é estável até 2001, quando salta para 
14,4 mil escolas, alcançando as 25,5 mil em 2003 e chegando a quase 37 mil, em 2005.

Convém verificar onde se situam estas escolas com atendimento, pois um dos as-
pectos para o qual o PNE chamava a atenção, quando foi publicado, era o pequeno 
número de municípios com escola capaz de atender as crianças e jovens portadores de 
deficiência. Vejamos como evoluiu este fator.

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) — SEESP/MEC.
Taxas de crescimento: 2001-1998: 20% ; 2005-2001: 39% ; 2005-1998: 67%.

Gráfico 5
Evolução do nº de municípios com matrículas na Educação

Gráfico 4
Número de estabelicimentos com matrículas na Educação Especial geral 

e por categoria administrativa nos estabelicimentos
Brasil 1998-2005 
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É notável o crescimento do número de municípios cujas escolas registram atendimento 
de PPDs, particularmente após 2001. Observe-se ainda que, de 2000 para 2001, houve um 
decréscimo no número de municípios com atendimento. Considerando a existência no país 
de 5.564 municípios, pode-se dizer que é possível que em 2006 já estejamos atingindo a 
marca, simbolicamente significativa, de haver pelo menos um estabelecimento escolar por 
município, atendendo as crianças e jovens deficientes.

É preciso que se registre acontecimento de relevância, para a Educação Especial, 
ocorrido em 2001: a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação, das Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Parecer CEB no 17/2001). Em 
seu artigo 2º, o texto orienta os sistemas de ensino para a prática da inclusão, preceito, 
de resto, já constante da LDB, de 1996: “Os sistemas de ensino devem matricular a 
todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos 
com necessidades educacionais especiais, assegurando às condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos”.

Outro aspecto importante diz respeito à natureza de atendimento tornado disponível 
pelas escolas aos deficientes, a saber, se eles são atendidos em escolas regulares e em classe 
comuns (com ou sem atendimento especializado) ou se são atendidos em escolas dedicadas 
ou especializadas. Os Gráficos 6 e 7, a seguir, mostram como se distribui ao longo do tempo 
esta diferenciação no atendimento.

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) SEESP/MEC.

Do ponto de vista da natureza do atendimento que está sendo prestado ao aluno 
deficiente, tem-se que as matrículas inclusivas, vale dizer, em classes comuns de escolas 
regulares, dobram, de 1998 a 2001 e triplicam, de 2001 a 2005, ainda que não sejam 
preponderantes no conjunto. De fato, o que o Gráfico 6 representa é uma clara tendên-
cia regressiva no atendimento especializado, embora ele ainda seja majoritário no país. 
Com efeito, tínhamos uma preponderância do atendimento especializado da ordem de 
87%, em 1998, que caiu para 80% em 2001 e que já chega a 66% em 2005. Os núme-
ros absolutos desta tendência são detalhados no Gráfico 7, a seguir.

Gráfico 6
Percentual de matrículas em classes esapeciais/escolas especializadas

e em classes comuns/escolas regulares — Brasil 1998-2005 
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Fonte: Censo Escolar (MEC/INEP) — SEESP/MEC.

Ainda que esteja havendo proporcionalmente um descenso nas matrículas em esco-
las/classes especializadas, em favor daquelas que se registram em escolas regulares/classes 
comuns, nota-se, no universo das matrículas de deficientes no período, que os dois sub-
conjuntos de matrículas apresentam expansão (maior, no setor público), exceção feita à 
passagem de 1999 para 2000, no qual as matrículas do tipo especializado sofreram um 
decréscimo significativo, como demonstra o Gráfico 7.

Um outro indicador interessante para a análise do avanço da política inclusiva de 
deficientes nas escolas brasileiras consiste na evolução das matrículas inclusivas em geral, 
e dentre elas, a das novas matrículas desses cidadãos, registradas nas escolas regulares/
classes comuns. É o que veremos, nos Gráficos 8 e 9, respectivamente.

Gráfico 8
Evolução das novas matrículas na educação inclusiva

Brasil 1998-2005 

Gráfico 7
Evolução de matrículas de alunos com NEE segundo o tipo de escola

Brasil 1998-2005 

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) — SEESP/MEC.

O Gráfico 8 retém, da tabela anterior, apenas os números relativos às matrículas 
inclusivas em geral, que como vimos, são as matrículas de crianças e jovens deficientes 
registradas nas escolas regulares, e em classes comuns (tenham elas ou não apoio peda-
gógico especializado). Vemos aí que o crescimento delas é de 85%, de 98 a 2001, o qual 
salta para 222%, de 2001 para 2005, demonstrando o notável avanço da política inclu-
siva neste início do século XXI. Analisemos agora, no interior deste conjunto, como se 
comportam as novas matrículas do grupo focalizado.
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Gráfico 9
Evolução das novas matrículas na educação inclusiva

Brasil 1998-2005 

Gráfico 10
Evolução nº de estabelecimentos com matrículas inclusivas

Brasil 2002-2005 

Fonte: Censo Escolar (MEC/INEP) — SEESP/MEC. 
Em 2003: 62% das novas matrículas foram inclusivas (em escolas regulares); em 2004: 80%; e em 2005: 91%.

Fica mais uma vez evidenciada a tendência das famílias brasileiras em buscar progres-
sivamente o atendimento nas escolas regulares e em classes comuns para seus filhos defi-
cientes, quebrando um antigo costume de procurar (quando se procurava) escolas espe-
cializadas. Observe-se que, enquanto em 2003, 62% das novas matrículas de deficientes 
registravam-se em escolas regulares, em 2005, já são 91%. É fato que as mudanças na 
legislação e as políticas públicas direcionadas a este resultado, como a edição das Diretrizes 
Curriculares da Educação Especial tiveram papel muito relevante nessa inflexão. Com isso 
o Brasil parece de fato ter se alinhado ao que há de mais contemporâneo no mundo atual, 
em matéria de educação e de formação, a saber, o princípio, defendido há décadas, por 
agências internacionais do porte da Unesco e da Unicef, de que as crianças e os jovens de-
ficientes são como quaisquer outros cidadãos de sua faixa etária: têm os mesmos direitos, 
aspirações e necessidades e o que a sociedade e o Estado têm a fazer é garantir com que a 
escola regular se prepare e se equipe adequadamente para lidar com a diversidade humana 
nas suas salas de aula. O Gráfico 10 revela outra faceta do mesmo aspecto, ou seja, mostra 
como está evoluindo o número de escolas com matrículas inclusivas no país.

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) — SEESP/MEC. 
Em 2002: 72,6%  Em 2005: 88,8%. 
Taxa de crescimento % 2002-2005 do nº de escolas comuns atendendo PPDs = 110,7%. 
Taxa de crescimento % 2002-2005 do nº de escolas especializadas atendendo PPDs = -30%.
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Em três anos – de 2002 a 2005 –, o que se tem é que o número de escolas com ma-
trículas inclusivas mais do que dobra (passam de 17,9 mil para 37,9 mil), enquanto que 
a quantidade de escolas especiais/classes especiais apresenta-se estabilizada, de 2002 a 
2004 (elas são cerca de 6,9 mil), vindo a decrescer em 2005, o que confirma as tendên-
cias anteriormente assinaladas de aprofundamento da política inclusiva.

Noutras palavras, de 2002 a 2005 houve um crescimento de 72% no número de es-
tabelecimentos com matrículas inclusivas no país. E como vimos, este crescimento se deu 
em virtude não de um aumento do número de escolas especializadas no atendimento de 
alunos com necessidades educacionais especiais, que sofreu retração de 30%, em relação 
a 2002. Deveu-se ao significativo aumento de 110% no número de estabelecimentos re-
gulares de ensino que passaram a atender em suas classes comuns, alunos portadores de 
deficiência. Vale notar que, em 2002, 73 % do atendimento aos alunos com NEE era pres-
tado por escolas comuns; já em 2005, o percentual subiu para 89%, o que atesta o efeito 
positivo da política pública em curso para este contingente populacional, a qual preconiza 
seu atendimento educacional em escolas de ensino regular e em classes comuns.

É preciso que se diga que o chamar a atenção aqui para a importância do crescimento 
das matrículas inclusivas, nos estabelecimentos da rede pública não significa qualquer 
demérito ou depreciação da importância do trabalho realizado em todo o país, pelas 
escolas especializadas (boa parte delas, privadas filantrópicas) no atendimento dos de-
ficientes, particularmente aquelas instituições dedicadas a cuidar dos que apresentam 
deficiências mentais e formas mais severas de outras modalidades. Louve-se por exemplo 
o trabalho realizado em todo o Brasil, há mais de 50 anos, pela rede das Apaes. Fundada 
em 1954 e hoje organizada em uma Federação das Associações dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais, que por sua vez, é integrada por unidades que também se organizam em 
Federações estaduais, a rede compõe-se de cerca de duas mil instituições/entidades, que 
oferecem apoio às famílias, autodefensoria, educação inclusiva e profissional e proteção 
às gestantes. Através de congressos, encontros, cursos e palestras, sensibilizam a socieda-
de em geral, bem como viabilizam os mecanismos que garantam os direitos da cidadania 
da pessoa com deficiência no Brasil.

Feita esta ressalva, examinemos agora o atendimento de portadores de deficiência na 
Educação Superior nacional.

Gráfico 11
Matrículas de alunos com NEE no Ensino Superior

Brasil 2003-2004 

Fonte: Censo Superior (MEC/INEP).
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A primeira observação remete à escassez de informação oficial sobre o contingente de 
portadores matriculados no Ensino Superior nacional, a ponto de o MEC, no final de 2004, 
ter constituído Comissão especial para tratar do assunto e propor estratégias de superação do 
problema. Neste quadro deve ser interpretado o Gráfico 11: se ela se reportar com fidedig-
nidade ao mundo dos fatos, o atendimento a este segmento populacional é ainda mínimo, 
pois representa, em 2003 e em 2004, somente cerca de 0,13% do alunado de nível superior, 
o que é uma lástima. Digna de nota é também a diferença quantitativa do atendimento dos 
deficientes, em favor dos estabelecimentos privados de ensino superior: o atendimento nas 
instituições públicas fica praticamente estagnado na casa das 1,3 mil matrículas, nos dois 
anos analisados, enquanto na área privada se registra um número cerca de três vezes maior 
de matrículas em 2003, o qual sofre incremento de mais de 10% em 2004. Este achado, 
se verídico, coloca em questão a responsabilidade social das instituições públicas de ensino 
superior, particularmente as universidades federais. Afinal, elas são mantidas pela União, que 
tenta a duras penas implementar políticas públicas inclusivas e afirmativas, as quais deveriam 
sensibilizá-las, levando-as a atrair uma clientela maior de deficientes para as salas de aula de 
seus campi, bem situados em todas as unidades da Federação. 

Ainda sobre o baixo atendimento de deficientes no ensino superior: se na população 
em geral, 14,5% da população apresenta algum tipo de deficiência, taxa esta agravada 
nas regiões mais pobres do país, não há como fugir da constatação de que é no estrei-
tamento absoluto do ingresso no ensino superior que desaguarão todos os déficits de 
oportunidade, os preconceitos e as precariedades, desinformações e carências do sistema 
educacional, das famílias e da sociedade, que ao longo da vida vão expulsando ou di-
ficultando o acesso e a permanência do deficiente no sistema de educação e formação 
profissional. Não por acaso, os jornais paulistas, em julho de 2003, ressaltavam que 
os deficientes eram menos de 1% dos inscritos nos grandes vestibulares do país. No 
vestibular unificado da Fuvest/SP, apenas 105 dos mais de 160 mil inscritos (0,065% 
do total) fizeram as provas em condições diferentes dos demais, por possuírem alguma 
deficiência. Na Unicamp e na Unesp, a porcentagem foi ainda menor (0,049%) e no 
Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, dos mais de 1,8 milhão de inscritos, apenas 
0,066% fizeram a prova em condições especiais. 

Note-se que, por lei, todas as instituições de ensino superior do país são obrigadas 
a dar condições especiais em seus vestibulares, além de mais tempo de prova, para os 
portadores de deficiência. Em geral, os candidatos que precisam de condições especiais 
devem avisar a organização da prova com antecedência para que possam ser preparados 
os exames e os locais de prova. Em algumas, como na Fuvest e na Unicamp, todos de-
vem fazer a inscrição em apenas um local. Quando é necessário, as provas são impressas 
em braile ou em letras ampliadas, para o caso de pessoas que têm deficiência visual. Há 
ainda a opção por um ledor, que é um funcionário que dita as questões para o candidato. 
Para os deficientes auditivos, os vestibulares têm de colocar à disposição intérpretes de 
língua de sinais para, caso o candidato tenha alguma dúvida, poder perguntar. Já para os 
que têm problemas motores, os locais de aplicação devem ser adaptados arquitetonica-
mente, com rampas, elevadores e banheiros.

Na graduação, as faculdades também têm de cumprir alguns requisitos relacionados 
ao provimento de condições físicas, arquitetônicas e acadêmico-didáticas, para terem 
autorização do MEC. Portaria do Ministério da Educação de 1999 incluiu aspectos de 
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acessibilidade nos quesitos que são verificados para que as instituições sejam credencia-
das. A remoção de barreiras arquitetônicas é obrigatória, mesmo que a instituição não 
tenha no momento nenhum estudante com deficiência. Já as adaptações para deficien-
tes auditivos e visuais só são feitas quando há solicitação. Como o deficiente auditivo 
utiliza mais a língua de sinais do que o português para se comunicar, por exemplo, seus 
professores têm de ser flexíveis na correção das provas escritas. Mas as faculdades e uni-
versidades ainda não cumpriram o que está na lei: eis a verdade.

Se assim é, as políticas públicas educacionais, que se direcionem a mitigar o enorme 
passivo social brasileiro, por meio da ampliação do acesso e permanência do alunado, da 
creche até a universidade, têm que constantemente atentar a este segmento dos portadores de 
deficiência, que, ao longo da história, tem, como se verificou – e juntamente com os estratos 
mais pobres da população –, permanecido alijado dos benefícios e progressos da vida em 
sociedade e dos avanços da ciência e da tecnologia, que caracterizam os séculos XX e XXI.

Por fim, reproduziremos aqui (e nas demais seções deste texto) um trabalho realizado 
pelo INEP, de monitoramento das políticas, programas e ações governamentais, tendo 
em vista o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Detalharemos a 
seguir o que o INEP já produziu até o momento, acerca dos objetivos e metas nos 1, 4 e 
5, focalizadas neste tópico.

Políticas, programas e ações do governo federal
A SEESP no período produziu documentos de orientação, vídeos, capacitações, concessão de materiais didáticos, etc., que abran-

geram também a Educação Infantil (é o caso, por exemplo, do documento ‘Orientações e Estratégias para a Educação de Crianças com 
Necessidades Educacionais Especiais’, abrangendo a faixa de 0 a 6 anos, visando a inclusão em creches e pré-escolas da rede regular 
de ensino.

• Modernização de 100 salas de recursos para alunos com deficiência auditiva/surdez por meio da provisão de 
 equipamento, mobiliário e software;
• Implementação de 18 salas de recurso para alunos cegos/baixa visão por meio da provisão de equipamento, 
 mobiliário e software;
• Programa “Desenvolvimento da Educação Especial” – PPA; 
• Ampliação do acesso à escola para as pessoas com necessidades educacionais especiais.

 OBS.: A questão dos consórcios intermunicipais não foi abordada e o transporte escolar é tratado no âmbito da 
 discussão da Meta 15.

O INEP propôs os seguintes indicadores para o monitoramento das metas em questão:

1. Taxa de Escolarização Bruta na educação infantil de alunos com necessidades educacionais especiais.
2. Taxa de Escolarização Bruta no ensino fundamental de alunos com necessidades educacionais especiais.
3. Percentual de alunos com necessidades educacionais especiais em escolas exclusivamente especializadas.
4. Percentual de alunos com necessidades educacionais especiais em Classes Especiais.
5. Percentual de alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns (inclusão) sem apoio pedagó 
 gico especializado.
6. Percentual de alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns (inclusão) com apoio pedagó 
 gico especializado.

O quadro abaixo expõe os resultados do acompanhamento do desempenho dos indi-
cadores assinalados. Iremos nos abster de novos comentários, já que os aspectos aqui des-
critos já foram anteriormente discutidos, à luz das tabelas de dados expostas nesta seção.
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r Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. 65,1 68,8 62,8 64,9 56,8 58,7

2. 50,3 50,5 60,7 70,2 82,9 95,1

3. 57,3 60,6 57,9 55,5 52,0 47,1

4. 21,3 19,3 17,5 15,7 13,5 11,9

5. 13,4 10,8 13,6 16,1 17,0 23,0

6. 7,9 9,3 11,0 12,7 17,5 18,0

Fonte: MEC/INEP (Censo escolar) SEESP/MEC.

Meta 2 – Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de forma-
ção em serviço, a oferta de cursos sobre o atendimento básico a educandos 
especiais, para os professores em exercício na educação infantil e no ensino 
fundamental, utilizando inclusive a TV Escola e outros programas de edu-
cação a distância.

Meta 16 – Assegurar a inclusão, no projeto pedagógico das unidades 
escolares, do atendimento às necessidades educacionais especiais de 
seus alunos, definindo os recursos disponíveis e oferecendo formação 
em serviço aos professores em exercício.

Meta 19 – Incluir nos currículos de formação de professores, nos ní-
veis médio e superior, conteúdos e disciplinas específicas para a capa-
citação ao atendimento dos alunos especiais.

Meta 20 – Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públi-
cas, habilitação específica, em níveis de graduação e pós-graduação, 
para formar pessoal especializado em educação especial, garantindo, 
em cinco anos, pelo menos um curso desse tipo em cada unidade da 
Federação.

Meta 21 – Introduzir, dentro de três anos a contar da vigência deste 
plano, conteúdos disciplinares referentes aos educandos com necessi-
dades especiais nos cursos que formam profissionais em áreas relevan-
tes para o atendimento dessas necessidades, como Medicina, Enferma-
gem e Arquitetura, entre outras.

Meta 22 – Incentivar, durante a década, a realização de estudos e pesqui-
sas, especialmente pelas instituições de ensino superior, sobre as diversas 
áreas relacionadas com os alunos que apresentam necessidades especiais 
para a aprendizagem.
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Os objetivos e metas de no 2, 16, 19, 20, 21 e 22, postulados pelo PNE, dizem res-
peito à formação de quadros docentes para trabalharem com o alunado de portadores de 
deficiência – seja exclusivamente, como é o caso nas escolas especializadas ou nas classes 
especializadas, seja em classes inclusivas normais de escolas comuns. Tratam também do 
estímulo ao avanço da pesquisa universitária de proveito para o setor e da introdução 
de conteúdos apropriados nos currículos de áreas profissionais relevantes para o atendi-
mento das necessidades especiais, dessa clientela também especial.

O INEP, ao monitorar, para o governo federal, as ações relevantes encaminhadas 
principalmente pelo MEC, tendo em vista o cumprimento das referidas metas, chama a 
atenção para os aspectos adiante explicitados:

Políticas, programas e ações do governo federal. 
• Apoio técnico e financeiro, por meio de PTA, aos sistemas de ensino para capacitação de docentes/ profissionais de  
 educação. 
• Projeto “Educação Inclusiva: Direito à Diversidade”.
• Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Resolução CNE/SEB nº 2/2001); 
• Projeto Educar na Diversidade nos Países do Mercosul;
• Diretrizes Nacionais para a Educação Superior: Resolução do CNE/CP-01 de fevereiro de 2002, que descreve eixos  
 principais para todas as formações de professores da Educação Básica em nível superior (Inciso II Parágrafo 3º);
• Portaria nº 1.793, de 1994, em seu artigo 2º, recomenda “a inclusão de conteúdos relativos a pes- 
 soas com necessidades educacionais especiais nos cursos do Grupo de Ciências da Saúde (Educa- 
 ção Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Terapia Ocupacio- 
 nal), no Curso de Serviço Social e nos demais cursos superiores, de acordo com as suas especificidades”; 
• Lei 10.098, de 2000 (em seu o art. 18, que determina que o Poder Público implemente a formação de profis- 
 sionais que ajudem a promover a acessibilidade);
• Apoio para a criação e desenvolvimento do Fórum Nacional de Educação Especial das Instituições  
 de Ensino Superior. (de sua segunda Reunião Nacional, em 1998, a proposta de realização da pes- 
 quisa Educação Especial nas Universidades Brasileiras’, publicada em 2002, pelo MEC/SEESP;
• R$ 4 milhões para o apoio a estudos e pesquisas ( parceria SEESP/CAPES): 10 projetos selecionados e executados em  
 2004.

No que concerne ao monitoramento dos objetivos e metas em questão, são sugeridos pelo INEP os seguintes indicado-
res a serem acompanhados:

1. O percentual de docentes com curso específico atuando em educação especial  
 (classes especiais e escolas especializadas); 
2. O número de docentes/profissionais de educação capacitados por meio de apoio técnico e financeiro aos siste- 
 mas de ensino;
3. A aprovação de instrumento legal que estabeleça a inclusão, nos currículos de formação de professores, nos ní- 
 veis média e superior, conteúdos e disciplinas específicas para a ca
 pacitação ao atendimento dos alunos especiais;
4. Percentual de Unidades da Federação com pelo menos um curso de graduação de formação de professores de  
 educação especial;
5. Número de cursos de pós-graduação para formação de professores de educação especial;
6. Aprovação de instrumento legal que estabeleça a inclusão de conteúdos disciplinares referentes aos educandos  
 com necessidades especiais nos cursos que formam profissionais em áreas relevantes para o atendimento dessas  
 necessidades;
7. Incentivo para estudos e pesquisas sobre as diversas áreas relacionadas com os alunos que apresentam necessi- 
 dades especiais para a aprendizagem;
8. Número de programas de pós-graduação em educação especial, vinculados à CAPES.
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Os resultados do monitoramento, correspondentes ao desempenho dos 8 indicado-
res, são descritos no quadro abaixo:

De
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r

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. 70,1 71,5 71,6 72,0 71,6 77,1

2. 46 mil 20 mil 8 mil 12 mil

3. 100,0 100,0 100,0 100,0

4. 3,7 7,4 7,4 11,1 7,4

5.

6. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8.

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) SEESP/MEC.

Sem qualquer prejuízo para a supracitada – e louvável – iniciativa do INEP, deve-se 
observar que também aqui se repete o problema mais geral, apontado inclusive pelos 
conselheiros do Conselho Nacional de Educação (CNE), que reside na formulação, 
no PNE, de metas muito genéricas e portanto difíceis de se traduzir em termos de in-
dicadores monitoráveis. Basta citar o esforço do INEP, acima explicitado, de traduzir 
metas em indicadores: o que significaria, a rigor, o indicador no 7, por exemplo, quan-
do expresso em termos do numeral ‘100,0’, para qualificar desempenho no período 
de 2000 a 2005? 

Mas dificuldades reais como esta, não devem, entretanto, obscurecer a questão 
ressaltada pelo PNE: a necessidade absoluta de se prover educação e formação do-
cente: especializada para os professores da escola básica e do ensino superior, que lhes 
permita conduzir bem os processos de ensino-aprendizagem em classes que tenham 
deficientes como alunos. Ou como bem disse uma repórter, em matéria jornalística 
recente, não basta ter boa vontade; são necessários profissionais qualificados para lidar 
com alunos com necessidades especiais, nas classes regulares ou especializadas, em 
qualquer nível de ensino. Trata-se de um consenso entre especialistas das áreas não só 
de educação mas também de saúde. 

Diante da profusão de políticas voltadas para inclusão, surgidas principalmente na 
última década, torna-se então imperiosa a ampliação e melhoria da qualidade da oferta 
nacional de formação inicial, formal e continuada, pelos estabelecimentos de ensino, para 
o pessoal docente e técnico das instituições educacionais que lidam com alunos portadores 
de deficiência. E esta ampliação não se fará por obra e graça do descortino das escolas ou 
dos colegiados de curso de graduação das Faculdades de Educação do país, de quem se es-
pera, por força da legislação educacional, que forneçam as disciplinas na área da Educação 
Inclusiva e Educação Especial nos currículos dos cursos de Pedagogia e nas Licenciaturas, 
o que não tem sido feito, de maneira geral. Será mesmo preciso um forte trabalho de 
convencimento, de indução mesmo, conduzido pela União e suas diversas agências, pelos 
estados e pelos municípios, e bem alicerçado por incentivos e orçamentos condizentes.
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Ao lado do avanço da legislação, que tem sido de fato muito grande e decorrente de 
intensas lutas e pressões políticas do segmento junto ao Legislativo e ao Executivo, desde 
os anos setenta, é preciso atentar, nas discussões sobre formação, aos tipos de deficiência 
em questão. Pois em cada caso, as especificações e peculiaridades existem, supõem teorias 
explicativas, técnicas e métodos de estudo e abordagem a serem considerados na formação 
e no cotidiano da convivência escolar, caso se queira oferecer efetivamente educação e for-
mação de qualidade, além de bem-estar para tal clientela. A própria legislação prevê que 
todos os professores da educação básica tenham alguma iniciação nas linguagens especiais 
(Libras e Braille) e no estudo das distintas formas de aprendizagem dos deficientes (físicos 
ou mentais) e em suas respectivas linguagens. Não ter capacitação e lidar no dia-a-dia com 
alunos deficientes em sala de aula equivale ao absurdo de tentar alfabetizar alguém sem 
dispor de alfabeto e de método de alfabetização e sem contar com linguagem comum que 
faculte o diálogo recíproco. 

“– Não basta fazer uma inclusão fictícia. O ideal é que todos os professores, de todas 
as escolas, estejam preparados para atender as diferenças”, pondera uma dirigente sindical 
do setor educacional; “(...) as políticas públicas devem oferecer tanto instituições de edu-
cação especializada quanto a inclusão em classes regulares (...) e a experiência das escolas 
de educação especial deveria ser aproveitada para treinar os professores da rede regular.” 
“– O que consideramos temerário é a inclusão do jeito que vem sendo feita. Não é toda 
a rede que está em condições de atender alunos especiais. Muitas escolas não têm rampas, 
nem banheiros adequados. Isso sem falar que o professor não tem condições de lidar com 
40 alunos na sala de aula, sendo dois ou três especiais”, questiona outra especialista na área.

Um outro olhar sobre o mesmo aspecto, nos vem de pesquisa recente, feita no estado 
do Paraná, e que ouviu 122 professores que trabalham com deficientes. Ela revelou que 
o processo de inclusão de alunos portadores de deficiências nas escolas de ensino regular 
de Curitiba apresenta falhas que estão comprometendo o aprendizado de crianças e 
adolescentes. É que na maioria das escolas, segundo os professores, não foram feitas as 
adaptações necessárias, impedindo-os de realizar um bom trabalho. Além disso, a maio-
ria dos professores da capital que trabalham com inclusão considera-se despreparada 
para a função. Para 61% dos entrevistados, falta formação, apesar de 68% deles terem 
curso universitário e 15%, curso de especialização. Boa parte da frustração dos profes-
sores, segundo o estudo, resulta da forma como as escolas estão conduzindo a inclusão. 
Segundo 66% dos docentes ouvidos, os colégios não promoveram as adaptações neces-
sárias e consideradas fundamentais por 95% deles. As principais alterações esperadas são 
a redução no número de alunos nas salas de aula e a adequação do espaço físico, além 
das reformas curriculares. Para 85% dos ouvidos, alterações curriculares são necessárias 
para atender essa clientela e 78% disseram que tais mudanças não foram feitas em suas 
escolas. Entre as carências citadas nesta área estão a falta de capacitação, de apoio peda-
gógico extracurricular, de flexibilidade no planejamento e de avaliações diferenciadas. 
Em decorrência desse quadro, 79% dos professores consideram que na prática a inclusão 
não está ocorrendo de forma harmoniosa. Como conseqüência, o aproveitamento dos 
alunos também está deixando a desejar: menos da metade consegue acompanhar (com 
dificuldades) a turma nas propostas pedagógicas e 32% estão tendo um processo de 
inclusão meramente social, ou seja não estão assimilando os conteúdos apresentados. 
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Sensível aos problemas desta ordem, o Ministério da Educação, por meio da Se-
cretaria de Educação Especial (SEESP/MEC) informa que em dezembro de 2006, se 
encerraria mais um curso de formação para 500 professores das escolas de todo o Brasil 
que já dispõem de salas de recursos multifuncionais montadas pela Secretaria. Com isto, 
os estudantes da educação básica com deficiência ou altas habilidades de 250 escolas de 
todo o País terão aulas de reforço com professores preparados especialmente para aten-
dê-los. O curso, de 120 horas, compõe-se de seis módulos, que abordam temas como 
deficiência visual, auditiva, mental, física, altas habilidades e superdotação e tecnologia 
assistiva e foi organizado por Fundação especializada do Rio Grande do Sul.

Fator importante para o atendimento apropriado aos deficientes nas escolas são as men-
cionadas salas de recursos multifuncionais. Elas contam com computadores, impressoras, jo-
gos e materiais pedagógicos, onde os estudantes com deficiência visual aprendem em braille 
e os surdos, em Libras (Língua brasileira de sinais). Os deficientes mentais são estimulados 
a melhorar a capacidade de raciocínio, sem deixar de freqüentar aulas normais. Estas salas 
fazem parte do Programa ‘Educação Inclusiva; Direito à Diversidade’, desenvolvido pela  
SEESP desde 2003. Naquele ano, os 144 municípios-pólo indicaram as escolas que recebe-
riam as salas e outros 20 municípios de abrangência nos quais o programa é desenvolvido. 
Em 2006, já são 4.644 municípios atendidos e em 2007, outras 300 salas serão equipadas.

O Ministério da Educação presta contas de que a formação de professores tem se efe-
tivado por meio do Programa Interiorizando Braille, que objetiva disseminar o Sistema 
Braille Integral e o Código Matemático Unificado, bem como o Programa Interiorizan-
do Libras, para aprendizagem da língua brasileira de sinais, Tradução e Interpretação 
e Língua Portuguesa para surdos. Desenvolve ainda o Projeto ‘Educar na Diversidade’ 
nas 27 Unidades Federativas, envolvendo professores de escolas públicas no processo de 
formação docente para práticas pedagógicas inclusivas. 

A respeito deste Projeto, vale dizer que entre 2000 e 2003 a SEESP coordenou o “Edu-
car na Diversidade nos Países do Mercosul”, desenvolvido na Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguai e Uruguai. Financiado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), contou 
com o assessoramento técnico do Escritório Regional de Educação para a América Latina 
e Caribe da Unesco. Vinte e cinco escolas, cinco em cada país, participaram do Projeto 
com a finalidade de promover a educação inclusiva e o desenvolvimento de estratégias 
para responder à diversidade dos alunos e alunas das escolas da rede. O Projeto produziu 
material de formação docente, referenciado no material da Unesco “Formação de Profes-
sores, Necessidades Especiais em Sala de Aula”. Para apoiar o desenvolvimento de práticas 
inovadoras de ensino inclusivo, a SEESP lançou então o Projeto Educar na Diversidade 
em 2004, com a realização de quatro oficinas regionais de formação de multiplicadores-
educadores das secretarias de estado e municípios, nas cidades de Belo Horizonte, Natal, 
Curitiba e Manaus. Prevê-se que até o final de 2006 as ações atingirão em torno de 30 mil 
docentes atuando em escolas de todos os estados e Distrito Federal. 

Particularmente quanto às metas nos 20 e 22, relativas ao desenvolvimento de cursos, 
programas de formação docente e pesquisas direcionadas ao tema pelas universidades 
públicas, uma das autoras3 da primeira avaliação da implementação das metas do PNE, 

3 Trata-se de Helena Heller Domingues de Barros, consultora legislativa da área de Educação, Cultura e Desporto, da Câmara dos 
Deputados.
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realizada pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, ressaltava que em 
2003, estavam sendo atendidas pelo Programa de Apoio ao Ensino Especial (Proesp). 
Instituído em 1996, também por parceria SEESP/MEC e CAPES, o Proesp, até 2003, 
havia feito publicar três Editais, que resultaram na candidatura de 98 Instituições de 
Ensino Superior e no apoio a 31 projetos. O Programa foi interrompido por alguns anos 
e ressurgiu em 2003, por iniciativa do Ministério da Educação/SEESP, em parceria com 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, e objetiva a 
capacitação/formação de professores para viabilizar a inclusão escolar e social, de forma 
a atender as necessidades educacionais especiais de todos os alunos.

Assim, este Programa, que apoiava e incentivava a pesquisa voltada à educação espe-
cial, tinha por meta o financiamento de projetos direcionados à realização de pesquisas, 
estudos e cursos destinados à formação de professores de educação infantil, do ensino 
fundamental, da educação de jovens e adultos, da educação profissional, do ensino mé-
dio e da educação superior, que atuam na educação especializada dos alunos incluídos 
nas classes comuns do ensino regular, bem como dos demais profissionais atuantes na 
ação de inclusão escolar. Segundo os coordenadores do Programa, a qualificação desses 
profissionais, situados ou não no Ensino Especial, deve ser pensada no âmbito das dife-
renças regionais brasileiras, considerando suas potencialidades e limitações. 

Em 2003 e 2004, foi concedido apoio financeiro a dez projetos, no valor anunciado 
de R$ 4 milhões por ano (R$ 400 mil reais por projeto). As universidades selecionadas 
e os respectivos projetos, foram: a Unicamp (Acesso, permanência e prosseguimento da 
escolaridade de nível superior de pessoas com deficiência: ambientes inclusivos); a Univer-
sidade Federal do Ceará (Gestão da aprendizagem na diversidade); a Universidade Federal 
de Santa Maria (Educação Especial: inclusão educacional dos portadores de necessidades 
educacionais especiais); a USP (atendimento educacional especializado: produção e treina-
mento no emprego de recursos, instrumentos, equipamentos, para eliminação de barreiras 
de comunicação e aprendizagem em paralisados cerebrais, surdos, disléxicos e em crianças 
com problemas de aprendizagem); a Universidade Federal de Santa Catarina (Educação de 
surdos: o professor bilíngüe, o professor surdo e o intérprete de língua de sinais em foco); 
a UnB (Ensino de Língua Portuguesa para falantes de língua brasileira de sinais); a Uni-
versidade Federal de São Carlos (O PPGEES da UFSCAR frente ao desafio da educação 
inclusiva: ampliando a formação de recursos humanos de alto nível em educação espe-
cial); a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (A formação de profissionais para 
a educação inclusiva de pessoas com necessidades especiais: desenvolvimento e avaliação 
de programas); a Universidade Estadual Paulista (Recursos e estratégias utilizadas no aten-
dimento educacional especializado numa perspectiva inclusiva); e a Universidade Federal 
do Amazonas (Oferta de cursos de especialização em educação de surdos). Ao longo do 
tempo, e com o estímulo de Programas bem focalizados como o Proesp, novos projetos de 
pesquisas e de teses têm-se desenvolvido na universidade brasileira, muitos deles dedicados 
aos temas relacionados às deficiências e à educação.

Ainda em 2003 e 2004, as Secretarias estaduais e municipais de Educação receberam 
um documento produzido por especialistas, que orientava os professores no atendimen-
to a alunos com necessidades especiais em classes comuns ou diferenciadas. Coordenado 
pela Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC) e intitulado ‘Estratégias e orienta-
ções para a Educação de alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem associa-
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das às condutas típicas’, o documento traduzia para o professor o perfil desse aluno; suas 
dificuldades em sala de aula e no convívio escolar; e descreve os quadros psicológicos 
temporários, neurológicos e psicológicos complexos ou psiquiátricos. A segunda parte 
do documento trata do atendimento desses alunos, adaptação do currículo e dos recur-
sos humanos e materiais indispensáveis.

Outro tema correlato é o do desenvolvimento de currículos apropriados para a 
lida com alunos deficientes. Os especialistas afirmam que os currículos escolares co-
muns não atendem às necessidades de alunos superdotados, por exemplo e por isso, 
um dos temas mais debatidos, atualmente, entre estudiosos da área é o desenvolvi-
mento de currículos que proporcionem aos alunos a oportunidade de expandir seus 
potenciais. A primeira questão, nesse contexto, reside na dificuldade de identifica-
ção destes alunos, o que não é trivial e implica toda uma teorização e metodologias 
apropriadas. Com a finalidade de aumentar o número de atendimentos aos superdo-
tados nas escolas, o governo federal, por meio do MEC, tem estabelecido parcerias 
com os governos estaduais para a implantação de pelo menos um NAAH/S, isto é, 
um Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação em cada estado. O 
ministério fornece equipamentos, mobiliário, material didático e formação de pro-
fessores e os estados oferecem os professores e o espaço físico, responsabilizando-se 
pela manutenção desse trabalho. 

A coordenação do Programa Educar na Diversidade, da SEESP/MEC, também in-
forma que atenderá duas mil escolas e treinará até 30 mil professores para aperfeiçoar a 
forma de trabalho desenvolvido com alunos que têm síndrome de Down ou outras defi-
ciências, como a visual e auditiva. Os instrutores da Secretaria oferecem no momento a 
segunda etapa de treinamento de multiplicadores, em Salvador (BA), onde se capacitam 
representantes de secretarias estaduais e municipais do Norte e Nordeste do País, os 
quais atuarão como multiplicadores ao repassar o conhecimento adquirido a professores 
do ensino básico de seus municípios. As Secretarias de Educação das Regiões do Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste já receberam treinamento, e 158 municípios participaram da 
iniciativa. O modelo em curso é o seguinte: formam-se os multiplicadores que, em se-
guida, terão a responsabilidade de multiplicar as informações para cerca de 20 cidades 
da região de sua abrangência, oferecendo cursos de formação de gestores e educadores 
até o final de 2006. Em lugar de preconizar a criação de escolas especializadas, dedicadas 
a alunos com necessidades especiais, o projeto incentiva a interação entre os estudantes 
por meio da reestruturação da didática de ensino e prepara o professor para atender 
às necessidades dos alunos de todos os tipos que se matriculem nas escolas, públicas e 
privadas, sem prejuízo do conteúdo curricular regular. Nas oficinas, os multiplicadores 
são estimulados a abandonar a prática comum à sala de aula, em que o professor fala e 
os alunos ouvem calados, em favor de práticas participativas e inclusivas, onde os alunos 
com melhor rendimento ajudam aqueles que ainda sentem dificuldades. 

O Ministério da Educação (MEC) fez anunciar que destinará, até o final de 2006, 
R$ 2,675 milhões para os municípios brasileiros capacitarem educadores e gestores na 
área de Educação Especial, como parte do programa ‘Educação inclusiva: direito à di-
versidade’. Os 114 municípios-pólo do programa já estão apresentando seus planos de 
trabalho à Secretaria de Educação Especial do MEC e em seguida, assinam a carta de 
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acordo com o Ministério para receber os recursos: R$ 8 mil para municípios-pólo que 
sejam capitais e R$ 5 mil para os do Interior.

Mas é preciso frisar que um dos aspectos mais importantes no âmbito da Educação 
para portadores de deficiência não se reduz a aspectos materiais ou financeiros nem remete 
a processos de escolarização formal. Trata-se de uma questão cultural de difícil manejo, 
e, principalmente, imune à transformação em curto prazo: o puro e simples preconceito, 
a discriminação socialmente muito enraizada e abrangente, que na maior parte das vezes 
nem chegam a ser do conhecimento dos sujeitos que os mantêm. Em evento recente que 
reuniu autoridades educacionais e interessados no tema, um dirigente do MEC4 relatou 
algumas das discriminações mais comuns, sofridas pelos portadores de deficiência nas uni-
versidades: vestibulares que não aceitam inscrições de deficientes, ausência de intérpretes 
da linguagem de libras em sala de aula, instalações físicas inadequadas e ausência de im-
pressoras e de material didático em braille. A impressão que fica, dizia ele, é que o Ensino 
Superior brasileiro trata a deficiência como desvantagem e ignora, pura e simplesmente, 
o fato do ambiente social não ser adequado para receber pessoas com problemas físicos, 
de visão, audição ou fala. “Deficiência não pode ser vista como desvantagem. Problema 
são as condições do ambiente a que as pessoas com deficiência estão sujeitas”, completou 
acertadamente a Secretária Nacional de Educação Especial, na ocasião.

A propósito, monografia apresentada em curso de Psicologia5 revela que, ao contrário do 
que se pode imaginar, o fato de um professor trabalhar com a inclusão de alunos com defi-
ciência nas salas de aula não o deixa mais estafado profissionalmente. O objetivo do estudo 
era conferir se professores de inclusão são mais suscetíveis de desencadear a síndrome de burn 
out, causada pelo estresse no trabalho. “Constatamos que o fator ‘inclusão’ não é relevante no 
desencadeamento dessa síndrome. Outros fatores desgastam bem mais esses profissionais – 
trabalhem eles com inclusão ou não –, como baixa remuneração, a não-participação dos pais 
no processo educacional e a grande quantidade de alunos por sala,” explicam as autoras da 
pesquisa. Mas um outro resultado do estudo revela o preconceito dos professores em relação 
aos alunos com deficiência. Verificou-se que a maioria acredita não ser de responsabilidade 
dos professores que lecionam em sala regular, educar alunos com deficiência e que se pudes-
sem escolher, a maioria não trabalharia com tais alunos em sala. As pesquisadoras observam 
que essa resposta partiu, inclusive, de alguns professores dedicados à inclusão; ponderam que 
faz pouco tempo que a sociedade começou a ter mais consciência em relação à questão da 
deficiência, a estudar e propor políticas de inclusão. E imaginam que talvez o preconceito se 
relacione com o fato de os professores, de uma hora para outra, terem começado a receber 
esses alunos em sala de aula, sem qualquer preparação prévia para este novo trabalho. De 
qualquer modo, não é nada fácil atingir o imaginário e as crenças e atitudes sociais muito 
arraigadas, como parece ser o caso. Mas uma boa ajuda pode advir do aprimoramento legal, 
coibindo os abusos e direcionando a sociedade para comportamentos e atitudes política, hu-
mana e socialmente corretos, além de campanhas e de oferta de formação técnica, acadêmica 
e humanitária sólida para o pessoal que está diretamente nas escolas.

4 Trata-se do professor Nelson Maculan, professor e ex-reitor da UFRJ, atual Secretário Nacional de Educação Superior do MEC.
5 As estudantes de psicologia na Universidade São Judas Tadeu, Elisabeth Granadeiro e Roberta Rosa do Nascimento, foram as reali-
zadoras do estudo.
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E para terminar, vale a menção a um poderoso meio de atingir corações e mentes dos 
brasileiros em geral: as novelas de televisão, bem ao gosto dos nacionais. A teledramaturgia 
apresentada diariamente em horário nobre, para milhões de telespectadores em todo o 
país, têm freqüentemente introduzido nas tramas questões que mobilizam polêmicas e 
preconceitos do homem comum. É o caso de novela atual6, que tem em um dos papéis 
centrais, uma criança órfã e portadora de Síndrome de Down. Mães de deficientes, cha-
madas a opinar sobre o fato, consideram que o drama apresentado consegue ilustrar com 
precisão a realidade enfrentada pelas famílias e pelas crianças portadoras de necessidades 
especiais. E não à toa, uma das questões mais cruciais na trama diz respeito à enorme difi-
culdade que a mãe adotiva da criança portadora encontra para matricular em bom colégio 
a sua filha deficiente. Da recusa pura e simples, às sutilezas da discriminação e preconceitos 
diuturnos, o fato é que só depois de verdadeira via-crucis, consegue a família chegar a bom 
termo, encontrando a modelar escola que, finalmente, como sói acontecer nas novelas, 
tem direção esclarecida, pessoal bem qualificado, instalações apropriadas, material e meto-
dologia exemplares para acolher a menina especial. Oxalá toda a rede pública e privada de 
ensino e de qualificação de professores também buscasse se mover nessa mesma direção...

Meta 6 – Implantar, em até quatro anos, em cada unidade da federa-
ção, em parceria com as áreas de saúde, assistência social, trabalho e 
com as organizações da sociedade civil, pelo menos um centro espe-
cializado, destinado ao atendimento de pessoas com severa dificulda-
de de desenvolvimento. 

Meta 7 – Ampliar, até o final da década, o número desses centros, de sorte 
que as diferentes regiões de cada Estado contem com seus serviços.

Meta 8 – Tornar disponíveis, dentro de cinco anos, livros didáticos falados, 
em Braille e em caracteres ampliados, para todos os alunos cegos e para os 
de visão subnormal do ensino fundamental.

Meta 9 – Estabelecer, em cinco anos, em parceria com as áreas de as-
sistência social e cultura e com organizações não-governamentais, re-
des municipais ou intermunicipais para tornar disponíveis aos alunos 
cegos e aos de visão subnormal livros de literatura falados, em Braille 
e em caracteres ampliados.

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

6 É a novela da Rede Globo de Televisão Páginas da Vida, de Manoel Carlos.
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Meta 11 – Implantar, em cinco anos, e generalizar em dez anos, o 
ensino da Língua Brasileira de Sinais para os alunos surdos e, sempre 
que possível, para seus familiares e para o pessoal da unidade escolar, 
mediante um programa de formação de monitores, em parceria com 
organizações não-governamentais.

Meta 18 – Estabelecer cooperação com as áreas de saúde, previdência 
e assistência social para, no prazo de dez anos, tornar disponíveis ór-
teses e próteses para todos os educandos com deficiências, assim como 
atendimento especializado de saúde, quando for o caso.

Meta 26 – Implantar gradativamente, a partir do primeiro ano deste 
plano, programas de atendimento aos alunos com altas habilidades 
nas áreas artística, intelectual ou psicomotora.

Pode-se dizer que este conjunto de nove objetivos e metas do PNE – os de nos 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 18 e 26 – versa sobre os diferentes tipos de deficiências para os quais devem 
se direcionar medidas provedoras, por quem de direito, dos respectivos meios especiali-
zados, sem os quais tornar-se-ia difícil, senão impossível, o ingresso e permanência dos 
deficientes nas escolas e instituições de ensino.

De início, resumem-se aqui os achados do IBGE em 2000, no tocante à distri-
buição das deficiências na população nacional. Naquele ano, elas assim se distri-
buíam: 990 mil pessoas – ou seja, quase um milhão de pessoas apresentava alguma 
deficiência física. Pouco mais de 2 milhões tinham alguma deficiência mental. Os 
deficientes auditivos eram 4,08 milhões e as deficiências motoras acometiam 5,6 
milhões de pessoas. Sofriam de deficiência visual quase 12 milhões de indivíduos. 
Em resumo, as deficiências visuais (cegueira total ou visão reduzida) e motoras (in-
capacidade de caminhar ou de subir escadas) predominavam, fato este relacionado 
com o aumento da longevidade, pois sua maior ocorrência e expansão localizava-se 
nas faixas etárias acima de 60 anos – e especialmente entre as mulheres, com rela-
ção direta com as seqüelas das doenças típicas da Terceira Idade. Entre os homens, 
observou-se maior incidência das deficiências física (paraplegia, tetraplegia, falta de 
membro ou de parte dele) e auditiva (total ou parcial), o que sugere relação com a 
exposição maior da população masculina a acidentes de trabalho e de trânsito. Em 
termos mais gerais, encontrou-se que a proporção de pessoas portadoras de defici-
ência evidentemente aumenta com a idade, passando dos cerca de 4,3% entre as 
crianças mais novas, para os 54% do total das pessoas com mais de 65 anos. 

É interessante verificar como se distribuía o atendimento das escolas brasileiras a 
estas modalidades de deficiência, em 2005. É o que nos mostram o Gráfico 12 e as 
Tabelas 7 (para todas as etapas/níveis de ensino, exceto o superior) e 8 (para o Ensino 
Superior), adiante.



Comissão de Educação e Cultura • 155

Gráfico 12 
Distribuição de matrículas por tipo de deficiência/necessidade  

educacional especial (NEE) – Brasil 1998-2005 

        Fonte: INEP/MEC e SEESP/MEC.

A preponderância, em termos das matrículas do público focalizado, no Censo Escolar 
de 2005 é dos deficientes mentais (43,4%), seguindo-se os portadores das chamadas con-
dutas típicas7 (12,4%) e os portadores de múltiplas deficiências (10,5%). Os deficientes 
auditivos somam 10,2% das matrículas e os visuais, 9,3% , aos quais se juntam os 0,17% 
de portadores de ambas as deficiências. As demais modalidades têm participação menor. 
Vejamos agora o fluxo de alunos por tipo de deficiência, de 2004 para 2005:

Tabela 7 
Fluxo de matrículas na educação especial, por tipo de 

deficiência e por categoria administrativa dos estabelecimentos — Brasil — 2004/2005 

Total Geral 
(Especiais + Comuns) Total 2004 Total 2005 % entre 2004 

e 2005 Públicas 2004 Públicas 2005 % entre 2004 
e 2005

Baixa Visão 37.248 55.046 47,7% 33.975 50.916 49,8%

Cegueira 7.603 8.585 13% 5.144 6.088 18,3%

Deficiência Auditiva 34.938 19.646 -43,7% 27.544 15.895 -42,2%

Surdez 27.387 46.668 70,4% 20.685 36.671 77,2%

Surdocegueiraa 1.127 796

Deficiência Múltipla 70.683 67.191 -5% 25.646 24.091 -6%

Deficiência Física 31.434 37.330 18,7% 19.991 25.488 27,5%

Altas Habilidades/
Superdotação 2.006 1.928 -3,8% 1.705 1.795 5,2%

Condutas Típicas 63.910 79.850 25% 47.960 63.599 32,6%

7 Os Distúrbios de Conduta referem-se a padrões persistentes e repetitivos de comportamento humano que violam os direitos de outros, 
atuando por um período de seis ou mais meses, contra as normas apropriadas para a idade ou regras sociais. (Diagnostic and Statistical 
Manual for Mental Disorders (DSM IV, 1994). Exemplo é o autismo.
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Total Geral 
(Especiais + Comuns) Total 2004 Total 2005 % entre 2004 

e 2005 Públicas 2004 Públicas 2005 % entre 2004 
e 2005

Autismoa 10.053 4.589

Deficiência Mental 291.544 278.167 -4,5% 140.608 141.868 0,9%

Síndrome de Downa 34.726 11.692

Total 566.753 640.317 13% 323.258 383.488 18,6%

Fonte: Censo Escolar de 2004 e 2005 (MEC/INEP).  
a Dado coletado discriminadamente partir do Censo 2005.

Percebem-se aspectos interessantes nesta discriminação do fluxo de matrículas, a partir dos 
dados dos dois últimos Censos Escolares: enquanto o crescimento global de matrículas na educa-
ção especial foi da ordem de 13%, de 2004 a 2005, as matrículas relativas a certas modalidades 
de deficiência, como as visuais, as de portadores de condutas típicas e as dos deficientes físicos, 
cresceram muito mais, sobretudo no setor público.

Já no Ensino Superior, a distribuição se modifica e pode ser examinada na Tabela 8.

Tabela 8 
Matrículas de Alunos com N.E.E no Ensino Superior  

Brasil — 2003/2004

Tipo de Necessidade Educacional Especial 2003 2004

Altas Habilidade/Superdotados 20 352

Condutas Típicas 488 224

Deficiência Auditiva 665 974

Deficiência Física 1.387 1.704

Deficiência Mental 96 72

Deficiência Múltipla 83 140

Deficiência Visual 920 1.665

Outras Necessidades 1.419 261

Total 5.078 (0,13%)a 5.392 (0,13%)b

Fonte: Censo Superior (MEC/INEP) – 12/2005  
a Matrículas de graduação em 2003: 3,9 milhões; 
b e em 2004: 4,2 milhões.

Note-se que neste contexto dos estudos mais avançados, os deficientes físicos, segui-
dos dos visuais e auditivos, bem como os portadores de condutas típicas, predominam 
largamente sobre os outros tipos.

Apesar de a população de deficientes ser expressiva na sociedade, eles ainda são pou-
cos no Ensino Superior: na tabela 18, mais uma vez se constata o muito baixo atendi-
mento dos deficientes pela comunidade universitária nacional: ela exibe um percentual 
de 0,13% apenas de deficientes entre o alunado das instituições de ensino superior. Pa-
rece faltar nelas estrutura de acolhimento e sobrar desinformação, afastamento e precon-
ceito. A experiência recente de criação de Núcleos e Centros de Apoio aos Portadores de 
Deficiência nas Faculdades e Universidades, principalmente privadas, tem representado 
um diferencial institucional a favor da política inclusiva. Nestes espaços institucionais, 
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se quantifica e qualifica a clientela e suas necessidades especiais, e provê-se, na medida 
do possível, o necessário em matéria de linguagens apropriadas, acessibilidade, material 
didático-pedagógico, remoção de barreiras arquitetônicas e físicas e acomodações ade-
quadas. Notável, mais uma vez, é a ausência das universidades federais neste movimento 
de atração e acolhida desse segmento populacional. 

Em termos gerais, foi a partir da década de 1990, com a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) nº 9.394/96, que as questões relacionadas à educação de pessoas com necessida-
des especiais começaram a ser mais discutidas. A LDB estabelece que a educação destas 
pessoas deve ser preferencialmente na rede regular de ensino, um dos principais desafios. 
A edição das Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica pelo CNE, 
em 2001, veio reiterar esta posição. Passado o tempo, o que se pode dizer é que muitas 
instituições – de ensino básico e superior – não se prepararam para o convívio com as 
diferenças, enquanto outras se destacam pelo avanço no trabalho de conscientização e 
no trato direto com as pessoas deficientes. Entre elas estão escolas públicas e particula-
res, que já iniciaram esse processo desde o ensino infantil. 

Com a preparação de professores, técnicos e alunos, as escolas, principalmente da 
educação básica, vêm dando passos importantes para a inclusão de alunos especiais em 
turmas regulares. No caso dos deficientes auditivos, o investimento em cursos de libras 
(linguagem de sinais) para professores e a orientação dos alunos e familiares por meio de 
palestras e campanhas é o maior diferencial. Nos contextos de atendimento a deficientes 
visuais de graus diferenciados, os cursos de Braille e a preparação e oferta de material 
nesta linguagem, tanto quanto o provimento de leitores, fazem também a diferença. 
Nos demais tipos de deficiência, o foco incidirá no provimento das necessidades corres-
pondentes a cada caso, sendo a remoção de barreiras físicas e arquitetônicas ao uso dos 
espaços públicos e escolares, o fator crucial para o acesso e permanência.

A questão é que os deficientes precisam de orientação especial desde os níveis iniciais 
de escolarização, e tanto as famílias quanto a sociedade e o poder público podem não 
estar bem preparados para lhes proporcionar as informações e orientações requeridas. 
E isto certamente dificulta o desenvolvimento da criança. Se os recursos pertinentes 
forem buscados cedo, mostram os especialistas, a defasagem será menor ou inexistente. 
A desinformação e a falta de oportunidades é pior, com certeza, para as pessoas de baixa 
renda, que às vezes nem chegam à escola primária porque os pais pensam que eles não 
têm condições de enfrentar o desafio escolar. Não sabem que as barreiras podem ser 
facilmente removidas com recursos educacionais apropriados. 

Pode-se dizer que o nível de informação sobre os problemas enfrentados pelos defi-
cientes melhorou, nos últimos tempos, e a visão assistencialista, largamente predomi-
nante até a década de setenta no país, evoluiu para uma perspectiva mais contemporâ-
nea, centrada na noção de cidadania, ou seja, fundada na idéia de direitos. Com isso, 
não mais se pretende isolar o deficiente, mas de incluí-lo na vida social, facultando-lhe 
o gozo de seus direitos de cidadão. Como o direito à educação é dos mais cruciais para 
o alcance da cidadania plena, que mereça tal nome, os movimentos mais afinados com 
esta perspectiva fazem avançar a participação do deficiente nas escolas comuns, nas clas-
ses comuns, nos cursos superiores, como qualquer cidadão brasileiro.

No contexto de um quadro legal e de um sistema governamental de permissões ex-
tremamente complexo e amarrado, do ponto de vista burocrático, ao Brasil ainda faltam 
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experimentos institucionais que permitam ensaiar soluções alternativas que resultem 
em ganhos de aprendizagem, num ambiente de alta diversidade – seja sócio-econômica 
ou estrutural, como é o caso de boa parte das deficiências aqui focalizadas. A imprensa, 
em 2003, publicava, por exemplo, interessante debate em curso nos EUA: estimativas 
indicavam que, naquele país, o número de alunos de nível superior com distúrbios de 
aprendizado, alunos marginalizados, que precisam de alguma ajuda, ou portadores de 
condições que interferem na atuação acadêmica, como distúrbios de atenção, triplicou 
nos últimos 20 anos. Cursos especiais direcionados para esses estudantes melhoraram 
seu desempenho, transformando a faculdade num objetivo realista. 

Há faculdades comunitárias em que os alunos estudam por dois anos, para só depois 
serem transferidos para as disputadas universidades. Estas escolas com cursos de dois 
anos, predominantemente profissionalizantes, estão mais sintonizadas com o sistema de 
suporte de que tais alunos necessitam, afirmam alguns especialistas em educação norte-
americanos. Mas não todos, é claro. Há quem entenda que as faculdades comunitárias 
não são um bom lugar para alunos com dificuldades de aprendizado e dados do Centro 
Nacional de Estatísticas da Educação mostram que a maioria dos estudantes com difi-
culdade de aprendizado que entra numa faculdade de dois anos, pretendendo depois se 
transferir para uma de quatro, acaba não atingindo este objetivo. 

Entre os serviços de apoio à disposição dos estudantes, nas escolas comunitárias com me-
lhor atendimento, estão livros de estudo em áudio, ou em linguagens apropriadas às defici-
ências, e especialistas em déficits de aprendizado. Também há tutores, centro de plantonistas 
para problemas de escrita e laboratório equipado com tecnologia de assistência. O problema, 
lá, são os altos custos. E se pode dizer que aqui também, no segmento privado. Mas o gover-
no federal, com o Prouni – programa em que o governo financia cotas para estratos selecio-
nados, entre os quais, os deficientes, em universidades privadas – tem facultado com que a 
matrícula de deficientes se incremente nos estabelecimentos privados de nível superior. Onde 
a estrutura de acolhimento de portadores têm se desenvolvido mais, nos últimos anos. 

A já-mencionada Comissão Especial, instituída pela Secretaria de Educação Superior 
do Ministério da Educação (SESu/MEC) para garantir o acesso e a permanência de pessoas 
portadoras de deficiência no ensino superior, iniciou seus trabalhos em dezembro de 2004. 
Formada por um representante de cada um dos cinco departamentos da SESu (Residência 
Médica, Políticas Estratégicas de Educação Superior, Modernização, Desenvolvimento e 
Supervisão) e por professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade de São Paulo (USP), e coordenada por 
dirigente do MEC, a comissão tinha por objetivo levantar dados sobre a presença de pes-
soas com deficiência nas instituições de ensino superior e identificará áreas problemáticas, 
limites e desafios, com a finalidade de propor políticas públicas que garantam o acesso e a 
permanência dos portadores de deficiência no ensino superior. 

A comissão iria manter contato com técnicos da Coordenadoria Nacional para Inte-
gração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), do Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade), além de representantes da Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp), que possui importante núcleo de atendimento 
a deficientes, e com consultores de direitos humanos. Dizia-se à época de instalação 
da comissão, que as dificuldades dos portadores de deficiência nas universidades não 
existiam somente em função das barreiras arquitetônicas e infra-estruturas físicas, mas 
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também no acesso ao conhecimento e às aulas, pois não dispunham de intérpretes de 
Libras (Língua Brasileira de Sinais) para os surdos e nem de livros em braile na maioria 
das bibliotecas das universidades federais.

Já se tem notícia de algumas conseqüências do trabalho realizado por esta comis-
são. Os jornais informaram, em novembro de 2006, que os colégios e as universidades 
federais, a partir de 23 de dezembro próximo, serão obrigados a ter intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) para que os estudantes surdos possam acompa-
nhar as aulas com os alunos ouvintes. Também os cursos de formação de professores 
terão que incluir a disciplina de Libras em todas as faculdades públicas e privadas. 
Considerando os dados do Censo do IBGE em 2000, existem cerca de 2,5 milhões 
de pessoas com problemas auditivos. Entretanto, nada impede essa população de 
viver integrada socialmente, tendo necessidade apenas de algumas adaptações. Nos 
chamados Centros Especializados, os alunos têm vida ativa e são tratados como se 
não possuíssem deficiência. Eles oferecem curso regular e oficina de linguagem na 
qual o aluno aprende a base da língua portuguesa, além da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). Os estudantes têm ainda aulas de informática e educação física e 
podem participar de diversas atividades. 

A Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC), informa que desenvolve, no mo-
mento, uma série de programas e projetos de apoio às diversas modalidades de deficiên-
cia. Os principais são resumidos a seguir8.

1. Apoio à educação de alunos com surdez

1.1. Formação de professores

Projeto “Interiorizando a LIBRAS” prevê cursos de formação de professores e dis-
tribuição de material instrucional aos sistemas de ensino visando a capacitação de ins-
trutores surdos, professores (surdos e ouvintes), bem como de professores-intérpretes, 
para a melhoria da educação dos milhares de alunos surdos matriculados na educação 
básica no país. São oferecidos os cursos de Libras para instrutores surdos e professores; 
de Ensino da Língua Portuguesa para Surdos e de Interpretação de Libras/Português.

1.2. Criação de Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de 
Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS.

Os Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pes-
soas com Surdez têm como meta qualificar profissionais da educação e elabora material 
didático específico para a educação bilingüe. Os centros são equipados com: computa-
dores, impressora, estabilizadores, no breaks, projetor e tela de projeção, retro-projetor, 
filmadora, câmera digital, TV 20 e 29 polegadas, vídeo-cassete, adaptador de campainha 
e mobiliários. Em 2005 o Brasil já conta com mais de 20 Centros instalados nas capitais.

8 Atenção ao fato de que as informações disponíveis no Portal da SEESP/MEC na Internet, encontram-se desatualizadas (na maior parte 
dos casos, são do final de 2004), o que leva a dados provavelmente subestimados.
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1.3. Material didático

Em 2003 foi distribuído o Dicionário Enciclopédico Ilustrado – Português – Inglês – 
Libras – Volume I e II, para 500 escolas de Educação Básica que atendem alunos surdos. 
Serão disponibilizados, neste ano, fitas de vídeo contendo histórias infantis com tradução 
em Libras, produzidas pelo INES.

O MEC mantém o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, instituição 
federal de Educação Básica que atende 513 alunos com surdez e atua na formação de 
professores e produção de materiais específicos para a educação de alunos surdos. Por sua 
especialidade é uma referência nacional e juntamente com o MEC desenvolve ações de 
apoio especializado à educação de alunos surdos, visando promover a inclusão escolar.

2. Apoio à educação de alunos com deficiências visuais

2.1. Centros de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual –  
CAPs e Núcleos de Apoio e Produção Braille – NAPPB

Instalados em parceria com os Estados e o Distrito Federal, são equipados com computa-
dores, impressora braille e laser, fotocopiadora, gravador e fones de ouvido, circuito interno 
de TV, CCTV e máquina de datilografia Braille Perkins, e tem como proposta principal a 
geração de materiais didáticos pedagógico como livros e textos em Braille, ampliados e sono-
ros para distribuição aos alunos matriculados no ensino regular bem como a organização de 
espaços educacionais que sirvam de apoio aos alunos com visão subnormal.

2.2. Material didático

Foram adquiridos, para 2004, 15.000 kits de material didático: 7.500 para alunos 
cegos, composto de mochila, reglete, soroban, punção, ponteira de bengala para reposi-
ção, guia para assinatura e papel sulfite; e 7.500 para alunos com baixa visão, composto 
de mochila, cadernos com pauta dupla, cadernos sem pauta, lápis 6B, caneta ponta 
porosa, borracha, pincel atômico, caneta hidrográfica, lupa de apoio. Estes materiais são 
disponibilizados pelo MEC às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e Distrito 
Federal para distribuição aos alunos com deficiência visual.

2.3. Programa Nacional do Livro Didático/BRAILLE

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD é uma ação do FNDE que distri-
bui livros didáticos aos alunos da Educação Básica. Os alunos cegos são contemplados 
com o livros didático em Braille. O aperfeiçoamento do Programa ocorreu neste ano, 
com a produção de livro didático em Braille estendendo a distribuição de 5ª a 8ª série 
que antes atendia somente até a 4ª série e com a introdução dos primeiros setenta títulos 
paradidáticos.
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2.4. Comissão Brasileira de Braille

Instituída pela Portaria Ministerial nº 319/99, é presidida e mantida pela SEESP, e 
tem como competências específicas normatizar o uso e o ensino do Sistema Braille no 
país. As pessoas nomeadas nesta Comissão são profissionais de notável saber na área de 
deficiência visual, nomeadas pelo Ministro da Educação.

2.5. Comissão Brasileira de Estudos e Pesquisas do Soroban

Instituída pela Portaria Ministerial nº 657/02, é presidida e mantida pela SEESP 
e tem como competência elaborar e propor diretrizes e normas para uso e ensino do 
soroban em todo o país.

2.6. Formação de Professores

A SEESP apóia a realização de cursos de capacitação de professores acerca das dis-
ciplinas específicas da educação de alunos com deficiência visual, utilização de equipa-
mentos de informática, visando a operacionalização dos CAPs. Dentre as capacitações 
realizadas destacam-se o curso sobre a utilização do sistema braille e código matemático 
unificado – capacitação de professores para atendimento a alunos com deficiência vi-
sual; o Curso sobre orientação e mobilidade – capacitação de professores para atuarem 
na educação e reabilitação de alunos com cegueira e baixa visão; o curso de adaptação 
e transcrição braille – capacitação de adaptadores e transcritores de braille com vistas à 
produção de livros didáticos em braille.

2.7. Instituto Benjamin Constant – IBC

O Instituto Benjamin Constant é uma instituição federal de Educação Básica que atende 
a 519 alunos cegos e atua na formação de professores e produção de materiais em Braille. Por 
sua especialidade é uma referência nacional e juntamente com o MEC desenvolve ações de 
apoio especializado à educação de alunos cegos, visando promover a inclusão escolar.

3. Projeto Educar na Diversidade (já descrito)

4. Programa de Apoio à Educação Especial – PROESP (já descrito)

5. Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade (já descrito)

O INEP relaciona, no quadro a seguir, as políticas, programas e ações do governo 
federal, relevantes para a consecução do grupo de metas ora analisado:
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Políticas, Programas e Ações do Governo Federal.
 • Desenvolvimento e apoio a campanhas “Quem ouve bem aprende melhor”; “Olho no olho”; ao Programa Nacional de 
 Saúde do Escolar; e aos Programas do Instituto Benjamim Constant 
 • Apoio técnico e financeiro, por meio do FNDE, às escolas especiais filantrópicas (com maioria de alunos com  
 deficiência mental e múltipla).
• Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em Braille; Revitalização do Parque Gráfico do Instituto Benjamim  
 Constant (Atendimento de 100% dos alunos do E. Fundamental);
• Criação e apoio aos CAPs – Centros de Apoio Pedagógico para atendimento de deficientes visuais (34 centros, em  
 todas as UFs, capacitados para produzirem livros falados e com caracteres ampliados);
• Cruzada Braille para capacitação de professores; Implementação de seis Núcleos de Apoio e Produção Braille – NapPB;
• Projeto Interiorizando o Braille e Interiorizando o Libras, para capacitação de professores.
• Convênio com a Fundação Dorina Nowill para Cegos;
• Aquisição e distribuição de 600 exemplares do dicionário enciclopédico trilíngue da Língua Brasileira de Sinais – Libras;
• Implantação ou modernização de cem salas de recursos para alunos com deficiência auditiva e visual (equipamentos,  
 mobiliário e softwares);
• Regulamentação da Língua Brasileira de Sinais – Libras (Lei 10.436/2002);
• Criação dos CAS – Centro de Apoio aos Surdos;
• Concessão de aparelhos auditivos. 

Os indicadores sugeridos pelo INEP para monitoramento das metas e objetivos em tela são:

1. Percentual de escolas de educação infantil e/ou fundamental participantes da campanha “Quem ouve bem aprende  
 melhor”.
2. Percentual de escolas de educação infantil e/ou fundamental participantes da campanha “Olho no olho”.
3. Número de Unidades da Federação com pelo menos um centro especializado destinado ao atendimento de pessoas  
 com severa dificuldade de desenvolvimento.
4. Número de centros especializados destinados ao atendimento de pessoas com severa dificuldade de desenvolvimento.
5. Percentual de escolas de ensino fundamental que atendem alunos especiais com cegueira ou baixa visão, partici- 
 pantes do programa “PNLD em Braille”.
6. Número de títulos de livros didáticos transcritos para Braille.
7. Número de títulos de livros paradidáticos transcritos para Braille.
8. Percentual de alunos com necessidades educacionais especiais (cegueira, baixa visão, surdez e deficiente auditivo) 
 atendidos em classes comuns com apoio pedagógico especializado.
9. Percentual de escolas que atendem alunos surdos ou com deficiência auditiva que ensinam LIBRAS (Os dados para  
 o cálculo não disponíveis). 
10. Número de profissionais (professores, professores-intérprete e instrutores) capacitados para o ensino de LIBRAS.
11. Percentual de alunos com necessidades educacionais especiais que receberam atendimento especializado de saúde  
 (sob o Ministério da Saúde – dados não disponíveis).
12. Número de alunos com altas habilidades/superdotação.
13. Programa de atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação (implantado).

O acompanhamento do desempenho deste conjunto de indicadores traduziu-se no 
quadro a seguir:
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Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. ... 12,2 12,5 10,6 ... ...

2. ... 15,0 18,0 18,9 ... ...

3.

4.

5. 100,0

6. 20 90 ... ... 128

7. 0 0 ... ... 90

8. 33,9 41,3 40,2 36,9 38,9 ...

9.

10. ... 76 1.740 470 ... ...

11.

12. 758 984 1.110 1.675 2.006 1.928

13.

14.

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) SEESP/MEC.

É preciso dizer uma palavra sobre as Campanhas desenvolvidas pelo MEC em parce-
ria com o Ministério da Saúde, e que concernem à saúde escolar. O Programa Nacional 
de Saúde do Escolar (PNSE) foi criado em 1984 com o objetivo de identificar e corrigir 
precocemente os problemas visuais e as deficiências auditivas que possam comprometer 
o processo de aprendizagem, visando à diminuição dos índices de repetência e evasão 
escolar. Em sua atual concepção, o PNSE concede aos municípios apoio financeiro, em 
caráter suplementar, para a realização de consultas oftalmológicas, aquisição e distribui-
ção de óculos para os alunos com problemas visuais matriculados na 1ª série do ensino 
fundamental público das redes municipais e estaduais. A partir de 2005, o Programa 
passou a incorporar a realização de consultas médica (diagnóstico clínico) e fonoaudio-
lógica (audiometria) para os alunos beneficiados. 

Em 1999, o Ministério da Educação concentrou as ações de saúde na realização de 
campanhas: Campanha Nacional de Reabilitação Visual Olho no Olho e Campanha 
Quem Ouve Bem Aprende Melhor. Entre 1999 e 2002, o MEC, por intermédio do 
FNDE e em parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), realizou a 
Campanha Nacional de Reabilitação Visual Olho no Olho, visando a prevenção, iden-
tificação e correção de problemas visuais em alunos da 1ª série do ensino fundamental 
de escolas das redes estaduais e municipais. Realizaram-se também, entre 1997 e 2002, 
duas edições da Campanha Quem ouve bem aprende melhor, por meio de parceria en-
tre o MEC/FNDE, o Ministério da Saúde (MS), a Sociedade Brasileira de Otorrinola-
ringologia, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Sociedade Brasileira de Otologia 
e a Fundação Otorrinolaringologia, com o objetivo de detectar alunos com problemas 
no ouvido e iniciar o tratamento médico adequado. Um total de 481 municípios, três 
milhões de alunos e 37.666 escolas participaram da primeira fase da campanha de 1999, 
destinada a triar alunos com possibilidade de afecção auditiva, os quais, na segunda 
fase da campanha, foram encaminhados, entre maio de 2001 e dezembro de 2002, a 
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consultas especializadas para verificar necessidade de uso de próteses e de realização de 
cirurgias. 

Em 2003 e 2004, as ações do PNSE, em parceria com o MEC, via FNDE, con-
tinuaram a focar a realização de campanhas nacionais, notadamente a Campanha de 
Reabilitação Visual Olho no Olho, que passou a ser desenvolvida com base em quatro 
ações: reprodução e distribuição de material didático-pedagógico às escolas públicas; 
triagem de acuidade visual; consulta oftalmológica; aquisição e distribuição de óculos 
aos alunos. Segundo informação oficial, em 2005, o Programa atendeu: 

a) 118 municípios que, em 2003, aplicaram testes de acuidade visual nos  
 alunos do ensino fundamental público, estadual e municipal, apresentando  
 número maior de alunos triados, totalizando mais de 76 mil beneficiados; 
b) 54 municípios-polo do Programa de Educação Inclusiva – Direito à Di- 
 versidade, do Ministério da Educação, com 10,8 mil alunos com baixa  
 visão matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental; 
c) 106 municípios pólo e capitais, participantes do Programa de Educação In- 
 clusiva – Direito à Diversidade, da Secretaria de Educação Especial do  
 MEC, que possuem 20,15 mil alunos com deficiência auditiva cursando da  
 1ª à 3ª série do ensino fundamental. 

O FNDE informa que, em 2003, o Programa Nacional de Saúde do Escolar (PNSE) 
conveniou recursos da ordem de R$ 126.720,00 com o Distrito Federal, para a aquisi-
ção de óculos destinados a 4.000 alunos. Em 2004, foram formalizados convênios com 
prefeituras municipais e repassados recursos equivalentes a R$ 53,00 por aluno, em uma 
única parcela, totalizando R$ 3.627.933,21, destinados ao pagamento de consultas, 
aquisição e distribuição de óculos.

A propósito de outras dificuldades que impedem ou obstaculizam um bom apro-
veitamento escolar, é preciso que se diga que segundo os pesquisadores do ramo, 
cerca de 70% da população possui algum tipo de distúrbio específico de leitura e 
escrita. Não se trata portanto de uma prerrogativa das crianças e jovens deficientes. 
E também para a população em geral, a falta de informação costuma ser o principal 
obstáculo para o tratamento destas pessoas com distúrbios de aprendizagem, difi-
culdade real muitas vezes confundida com falta de atenção ou de interesse. Os psi-
copedagogos ressaltam que se trata de um problema que existe desde o nascimento, 
mas só se torna evidente na idade escolar e ainda assim, em grande parte dos casos, 
o diagnóstico demora. A identificação precoce melhora a vida destas pessoas. Em-
bora apresentem um desempenho deficiente na escola, esses indivíduos costumam 
ter inteligência normal ou superior à média, que pode ser trabalhada com ajuda de 
especialistas e de professores. Parece ser o caso de boa parte dos chamados superdo-
tados ou portadores de altas habilidades.

Sobre o atendimento educacional aos superdotados, um olhar para a história mos-
tra que ele começou a existir em 1929, por obra da professora russa, Helena Antipoff, 
estudiosa dos aspectos da inteligência humana, que ressaltava a necessidade de se iden-
tificar, na população escolar, os superdotados e prestar-lhes serviços especializados. Sob 
orientação de Antipoff, em 1945, um grupo de alunos com potencial superior reunia-se 
no Instituto Pestalozzi do Brasil, no Rio de Janeiro, para realizar estudos nas suas áreas 
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de habilidade. Em 1962 a professora Helena inaugurou um atendimento ao aluno bem 
dotado na Fazenda do Rosário, situada na zona rural, próxima de Belo Horizonte, MG, 
obra continuada primeiro, por seu filho Daniel, e após sua morte, por outros da família 
e estudiosos da área. 

Em 1973 foi criado o Centro Nacional de Educação Especial – Cenesp, para dar 
apoio às questões referentes a superdotação e altas habilidades em todo o país, e em 
1978 foi criada a Associação Brasileira para Superdotado. Em 1987, foi publicado o 
documento “A Hora do Superdotado: Uma Proposta do Conselho Federal de Edu-
cação” apresentando, segundo os pesquisadores Alencar e Fleith (2001), princípios 
básicos da educação especial e orientações sobre procedimentos de identificação e 
sugestões de programas de atendimento aos superdotados, além de uma proposta de 
definição de superdotação para o país. Em 1995, a Secretaria de Educação Especial do 
Ministério da Educação publicou as políticas federais e as diretrizes para a educação 
do aluno de altas habilidades. Com a LDB, em 1996, e com a aprovação do Plano 
Nacional de Educação, em 2001, este atendimento foi reconhecido legalmente. As 
pesquisas mostram que alguns estados vêm se destacando neste sentido, como o Dis-
trito Federal, que tem um programa de atendimento funcionando desde e os estados 
de Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, 
Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e Rondônia contam principalmente com programas 
de iniciativa privada, implementados para atender alunos que se destacam nas áreas 
intelectual e acadêmica. O Instituto Social Maria Telles (Ismart), por exemplo, uma 
das mais respeitadas entidades criadas pela iniciativa privada para ajudar estudan-
tes de baixa renda e excelente currículo acadêmico, dá atualmente apoio financeiro 
a 245 jovens carentes do Rio de Janeiro e de São Paulo. O número de brasileiros 
atendidos hoje por entidades como o Ismart ainda é pequeno: não chega a 10.000 
estudantes. Há também iniciativas estaduais e do ponto de vista da União, é recente a 
estruturação de Programas para cuidar do assunto.

Ainda a propósito dos superdotados, noticia-se que o Conselho Brasileiro para Su-
perdotação (ConBraSD), em parceria com o MEC, promoveu neste mês de novembro 
de 2006, o 2º Encontro Nacional do Conselho Brasileiro para a Superdotação, com a 
participação de representantes dos Núcleos estaduais de atividades de altas habilida-
des/ Superdotação (NAAH/S) dos estados. Um dos objetivos do evento foi contribuir 
com a formação dos professores na área. Os organizadores chamaram a atenção para a 
importância do diagnóstico precoce da modalidade, para que se possa adequadamente 
orientar o portador para atendimento apropriado, que via de regra significa provocar 
atividades que venham a abranger vários aspectos de sua inteligência e comporta-
mento. Defenderam também a importância de se renovarem e se modernizarem os 
currículos escolares, que atualmente não dão conta de incluir de maneira adequada 
estes portadores.

Em paralelo à ação estatal, diversas instituições e entidades, privadas ou do Ter-
ceiro Setor, operam ativamente neste âmbito. Iniciativa interessante do gênero foi 
a publicação do Guia de Orientação à Família, Escola e Comunidade ‘Aprendendo 
sobre os Direitos da Criança e do Adolescente com Deficiência’, que já foi lançado em 
algumas capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Brasilia, São Paulo, Recife, Belém e João 
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Pessoa e que resulta de uma pesquisa realizada por quatro pesquisadores9 da ONG 
Educação Para Todos (Ed-Todos). Contou com o financiamento da parceira Save The 
Children, da Suécia e será, de início, distribuído gratuitamente em todo o país, para as 
instituições que trabalham com este público. Em breve, estará disponível também em 
escolas das redes pública e privada. A Ed-Todos trabalha para produzir, promover e 
disseminar conhecimentos sobre educação inclusiva e defender os direitos da criança e 
do jovem com base na Convenção dos Direitos da Criança da Organização das Nações 
Unidas. A pesquisa foi realizada no estado da a Paraíba (estado que, segundo o Censo 
2000 do IBGE, tinha maior percentual de pessoas com deficiência). Foram três meses 
de trabalho de campo, durante os quais foram entrevistadas 265 pessoas crianças e 
jovens com deficiência com idade de 0 a 18 anos, pais, parentes, professores e outros 
profissionais, residentes nas cidades de João Pessoa, Santa Rita, Bayeux e Cabedelo. 
A partir das entrevistas, selecionaram-se 163 experiências relevantes sobre os direitos 
das crianças com deficiência.

Uma palavra final sobre a dispensação de órteses e próteses para os portadores de 
deficiência, área de competência do Ministério da Saúde, em articulação com os es-
tados e municípios, pela via do Sistema Único de Saúde – o SUS, mas extremamente 
importante para o caso que aqui se focaliza, pois pode significar melhora significativa 
nas condições objetivas de vida da população deficiente em idade escolar. Deve-se 
dizer que este é um dos aspectos menos conhecidos da temática aqui abordada, por 
parte da sociedade e das famílias, e que, portanto, deveria ser objeto de campanhas 
periódicas de esclarecimento da população. A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080 de 
16/09/90) e as Portarias 116 e 146 do Ministério da Saúde, de setembro e outubro 
de 1993, normatizaram a concessão de tais equipamentos por unidades públicas de 
saúde, estaduais ou municipais, de forma descentralizada, de modo a garantir o aten-
dimento do usuário o mais próximo possível de seu local de moradia. O serviço visa 
a melhorar as condições de vida do deficiente, recuperar funções biológicas, colaborar 
na sua integração social minorando sua dependência, e ampliando potencialidades 
laborativas e as atividades da vida diária. Proporciona o fornecimento gratuito de ór-
teses (peças ou aparelhos de correção e/ou complementação de membros ou órgãos do 
corpo), próteses (peças ou aparelhos de substituição dos membros ou órgãos do cor-
po), bolsas de ostomias (sistema de peça ou peças destinado à coleta de efluentes cor-
porais oriundos de derivações abdominais) e demais materiais auxiliares, aos usuários 
do SUS, atendidos pelos serviços públicos e/ou conveniados, na área de abrangência 
de cada regional de saúde, tanto quanto aos acidentados do trabalho não elegíveis para 
o Centro de Reabilitação Profissional do INSS. 

Para os deficientes físicos, são cedidos, por exemplo, coletes, órteses, próteses, calçados 
ortopédicos, palmilhas, cadeiras de roda e de banho, andadeiras, etc. Os deficientes auditi-
vos podem obter aparelho auditivo uni e bilateral; os deficientes visuais, próteses oculares, 
lentes esclerais, lupas para visão subnormal, bengala articulada; os ostomizados, bolsas. A 

9 A equipe de pesquisa foi coordenada pela Professora Windyz B. Ferreira, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e doutora em 
Educação pela Universidade de Manchester, Inglaterra, e presidente da Ed-Todos. O grupo utilizou entrevistas informais e grupos focais. 
Os demais pesquisadores responsáveis pelo trabalho foram a psicóloga e especialista em Educação Infantil, Josiana Franscisca da Silva, 
vice-presidente da Ed-Todos; a pedagoga Olisangele Cristine Duarte de Assis; e o estudante de graduação em História da UFPB, Martinho 
Guedes de Santos Neto.
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concessão pressupõe o atendimento do usuário em unidade de saúde onde haja equipe 
profissional especializado, que garanta a prescrição correta e sua adaptação, de modo a que 
o uso desse equipamento efetivamente contribua para a melhoria da qualidade de vida 
do indivíduo e sua conseqüente inserção social. Critérios para a concessão usualmente 
existem nos estados e privilegiam crianças em idade escolar. Infelizmente não se conseguiu 
obter do Ministério da Saúde informação – agregada ou detalhada – sobre o quantitativo 
das órteses e próteses dispensadas aos deficientes brasileiros, particularmente às crianças e 
jovens estudantes.

Meta 12** – Em coerência com as metas nº 2, 3 e 4, da educação in-
fantil e nº 4, 5 e 6, do ensino fundamental:

a) estabelecer, no primeiro ano de vigência deste plano, os padrões mínimos  
 de infra-estrutura das escolas para o recebimento dos alunos especiais;
b) a partir da vigência dos novos padrões, somente autorizar a construção de 
 prédios escolares, públicos ou privados, em conformidade aos já definidos  
 requisitos de infra-estrutura para atendimento dos alunos especiais;
c) adaptar, em cinco anos, os prédios escolares existentes, segundo aqueles  
 padrões.

Meta 13** – Definir, em conjunto com as entidades da área, nos dois 
primeiros anos de vigência deste plano, indicadores básicos de quali-
dade para o funcionamento de instituições de educação especial, pú-
blicas e privadas, e generalizar, progressivamente, sua observância.

Meta 14** – Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de in-
formática como apoio à aprendizagem do educando com necessidades 
especiais, inclusive através de parceria com organizações da sociedade 
civil voltadas para esse tipo de atendimento.

Meta 15** – Assegurar, durante a década, transporte escolar com 
as adaptações necessárias aos alunos que apresentem dificuldade de 
locomoção.

“Um juiz ordenou que o Complexo Educacional XX, de SS, no estado FF, faça 
reformas para receber estudantes com deficiência física. A decisão vale para os 
prédios da educação infantil (pré-escola), do ensino fundamental (1º grau) e do 
ensino médio (2º grau). A sentença do juiz também obriga a escola a ter intérprete 
da linguagem dos sinais para os surdos e material didático em braille para os cegos. 
O XX, que tem 750 alunos, é associado à rede educacional YY. A decisão foi toma-
da em agosto pelo juiz ZZ, da Vara da Infância e da Juventude, após julgar uma 

** É exigida colaboração da União.
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ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado FF. Não cabe mais 
recurso porque a escola perdeu o prazo, segundo o Ministério Público. A multa 
pelo descumprimento da sentença é de R$ 10 mil por dia. De acordo com a Pro-
motoria do Deficiente e do Idoso de SS, que faz parte do Ministério Público, dois 
prédios da escola e o ginásio esportivo não estão adaptados aos deficientes físicos. 
A Promotoria apontou, especificamente, problemas nos balcões de atendimento 
das secretarias, nas bibliotecas, na cantina, nos telefones públicos e nos banheiros. 
Além disso, as poucas rampas que existem estão em desacordo com as normas técni-
cas. O Ministério Público foi acionado em 2002 por um aluno que usava cadeira 
de rodas. Atualmente o colégio não tem nenhum aluno com deficiência física. Mas 
afirmou que irá cumprir a decisão da Justiça.”

Dessa notícia, recentemente publicada na grande imprensa nacional, foram propo-
sitalmente retirados os termos que permitissem identificação. Com isso, um leitor que 
conheça os meandros da vida dura dos portadores de deficiência e suas famílias, face 
o sistema escolar brasileiro, poderia pensar que se trata de fato ocorrido em sua vizi-
nhança, em sua cidade, tão comum é o desaparelhamento espacial, físico e humano 
da rede escolar, em qualquer dos níveis/etapas que atenda. A consequência do fato – a 
repercussão judicial, fundada no amparo da lei – é que é incomum. Fosse mais corri-
queira, o cenário atual das escolas nacionais – mais de 10 anos após editada a Lei da 
Acessibilidade – talvez não fosse mais tão lastimável, deste ponto de vista.

O Gráfico 13 a seguir, descreve a situação e evolução do provimento, nas escolas públicas 
de educação básica do país, de infra-estrutura essencial para atendimento de deficientes.

Fonte: MEC/INEP (Censo Escolar) SEESP/MEC.

Eis aqui, sem dúvida, a variável que se apresenta em pior situação, ainda que evolu-
tivamente haja alguma melhora no indicador, no período examinado. Ou seja, pode-se 
afirmar que as escolas públicas de educação básica, no Brasil, praticamente ainda não 
dispõem de infra-estrutura apropriada para acolher o estudante portador de deficiência, 
tão pequeno é o percentual das que já se aparelharam para isso. Ora, se este é um aspecto 
essencial – afinal, a política pública mais importante da área, há 10 anos (desde a edição 

Gráfico 13
Infra-estrutura de atendimento dos portadores de deficiência nas escolas públicas

Brasil 2001-2005 
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da LDB, em 1996), preconiza a inclusão dos alunos portadores em escolas comuns da 
rede pública e em classes comuns –, como é que o aluno deficiente, principalmente mo-
tor e físico, convencido pelo incentivo do governo, poderá chegar à escola? E caso con-
siga fazê-lo, como poderá permanecer ali, em condições minimamente dignas, se não 
há nem sanitários nem estrutura de acessibilidade para recebê-lo? Mais especificamente, 
é de se perguntar: a que aviltamentos estará sendo submetida, na prática, a parcela dos 
cerca de 50 mil deficientes múltiplos e físicos, efetivamente matriculados em estabeleci-
mentos da rede pública, portadores de deficiências múltiplas e físicas, cujas escolas não 
dispõem de infrae-strutura mínima de acolhimento?

O problema levantado é de difícil trato e sua solução não está à vista, em curto prazo. 
E é preciso considerar que, apesar dos esforços da esfera federal em divulgar que tem 
incrementado seu apoio às medidas educacionais inclusivas, a União não tem o domínio 
direto das escolas básicas da rede pública, afetas aos municípios e/ou aos estados, em sua 
imensa maioria. A propósito, o Cedeplar – Centro de Desenvolvimento e Planejamento 
Regional da UFMG – realizou recentemente um estudo, com base em dados do Censo 
Escolar de 2000 (ensino fundamental), sobre as tipologias regionais dos estabelecimentos 
escolares brasileiros. Cercada do cuidado teórico e metodológico cabível, a pesquisa ten-
tou estabelecer padrões mínimos para instalações e equipamentos escolares, considerando 
as diferenças e desigualdades regionais na distribuição dos recursos escolares existentes 
nas escolas brasileiras. A parte final, intitulada “Padrões mínimos sugeridos de infra-
estrutura escolar”, expôs perfis diferenciados, sugeridos como metas a se alcançar, para 
cada uma das cinco regiões do país. Em cada caso, eles eram projetados a partir de uma 
realidade “média”, resultante dos perfís típicos das chamadas baixa e alta infraestrutura, 
encontrados realmente em cada região. As variáveis medidas foram secretaria, sala de pro-
fessores, biblioteca, sala de TV/vídeo, laboratório de ciências, acesso à Internet, quadra e 
laboratório de informática. Observe-se que estes elementos infra-estruturais reportam-se 
a uma escola comum, sem qualquer elemento de acessibilidade suplementar. Pois bem: os 
resultados foram sombrios: é tamanha a disparidade do provimento desta infraestrutura 
básica entre a maioria das escolas das regiões Norte e Nordeste, e aquelas das Regiões 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que, para todos os indicadores estudados, a situação real 
“média”, encontrada nestas últimas, é melhor do que os padrões mínimos postulados 
como desejáveis para as primeiras... Cita-se, por exemplo, a análise do recurso ‘bibliote-
ca’, supostamente fundamental em se tratando de escolas: enquanto o “nível atual estima-
do” para as escolas do Norte era 12,1% (ou seja, 12,1% das escolas da região, em média, 
tinham o recurso; número a que se chegou pela média dos percentuais encontrados como 
padrão mínimo e máximo) e o sugerido, 20,5%; para o Nordeste, o estimado era 12,9%, 
e o sugerido, 28,5%; para o Centro-Oeste, o estimado era 37% e o sugerido, 61,8%; para 
o Sudeste, o estimado era 43,8% e o sugerido, 68,7%; e por fim, vinha a região Sul, em 
que o estimado era 48,1% das escolas tendo bibliotecas, e o sugerido, 76%. Bem: se esse 
é o panorama das escolas públicas municipais e estaduais de todo o Brasil, o que se pode 
esperar delas em termos de infra-estrutura de acessibilidade, então?

Entretanto, o choque de realidade não deve nos fazer perder de vista o que postulam os 
objetivos e metas de nos. 12,13,14 e 15, do Plano Nacional de Educação, aqui em exame: 
que o governo e a sociedade cuidem, ainda assim, de assegurar às instituições de ensino 
de todo o país, e em um certo prazo, padrões de qualidade e infraestrutura apropriada ao 
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acolhimento dos portadores de deficiência que lhes batam à porta. Neste sentido, vale 
lembrar uma tese interessante, que aparece em texto da Unesco sobre o tema10:

“Deve ser especialmente enfatizado que o ambiente escolar (organização, métodos, 
atitudes) ocupam lugar central na transformação de características individuais 
em deficiências. (...) Acessibilidade aos prédios escolares, tanto quanto materiais 
e equipamentos, devem ser providos, de modo a que ninguém seja excluído da 
educação, por causa de impedimentos devidos a tais obstáculos.”

Prover infraestrutura escolar, neste quadro, para deficientes ou não, pode ser visto 
então por nós, brasileiros, como dever constitucional devido a todos indistintamente, 
e como tal, se ainda não existe a contento em nossos estados e municípios, pode e deve 
ser cobrado. Afinal, a escola freqüentada faz diferença na vida do aluno; é, portanto, 
possível melhorar o desempenho dos alunos através da ação sobre as estruturas escola-
res11. E quanto mais não haja as condições apropriadas para crianças e jovens brasileiros 
estudarem e aprenderem com qualidade, mais vitimados serão os deficientes, os pobres, 
e todos aqueles que não têm senão as escolas públicas para fazerem valer seu direito 
constitucional à educação. Noutras palavras, ensino de qualidade para quem tem esco-
la “de padrão máximo”, isto é, bem montada e equipada, com excelentes professores, 
material didático, recursos informacionais e metodologias apropriadas ao processo de 
ensino-aprendizagem, é fácil. Desafio é promover efetivamente a equidade, ou o que 
dá no mesmo, combater a iniquidade: que não se alijem em princípio os que da edu-
cação de qualidade mais necessitam. E num contexto de políticas inclusivas para valer, 
instrumentos nas mãos da União como o FNDE e o Fundef (a ser, espera-se que em 
breve, substituído pelo Fundeb) e outros menos importantes, bem que podem dar um 
empurrão providencial e ajudar a transformar o triste estado de coisas hoje existente.

O INEP, ao pesquisar as políticas, programas e ações governamentais postos em curso 
para proporcionar o cumprimento das metas em questão – três delas diretamente referentes 
a condições infraestruturais e a quarta, a padrões de qualidade institucional –, chegou aos 
seguintes resultados, para os quais foram propostos os indicadores descritos na seqüência:

Indicadores sugeridos:
1. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica estabelecidas.
2. Percentual de escolas que atendem alunos com necessidades educacionais especiais com Índice de Caracterização de  
       Escola (ICE – Educação Especial) 0,80.
3. Percentual de escolas que atendem alunos com NEE, em que os mesmos têm acesso às tecnologias de informação e  
      comunicação (TIC).
4. Percentual de veículos de transporte escolar adquiridos com recursos do FNDE com adaptação para alunos que apresen- 
      tam dificuldade de locomoção.

10 “It must be especially emphasized that the school environment (organization, methods, attitudes) may play a central role in the trans-
formation of individual characteristics into handicaps. (...) Accessibility to school buildings as well as special materials and equipment 
must be provided for in such a way so that no one is excluded from education because of hindrances due to such obstacles. ” In Quality 
Indicators – Community, equality and participation: three steps towards real inclusion. Extraído do site da Unesco na Internet. 
11 José Francisco Soares, em O efeito da escola no desempenho cognitivo de seus alunos. REICE – Revista Electrónica Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2004, Vol. 2, No 2.
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Políticas, Programas e Ações do Governo Federal
• Lei 10.098/2000 (que trata da promoção da acessibilidade);
• Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 2001 
• Resolução CNE/CEB no 2/2001- determina que os sistemas de ensino promovam a acessibilidade no 
• Ambiente escolar (edificações, equipamentos e comunicação); 
• Regulamentação da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Lei 10.436/2002);
• Portaria MEC 3.284/2003, que trata da acessibilidade no ensino superior;
• Regulamentação da Lei de Acessibilidade: Decreto 5.296/2004.
• Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO e na Educação Especial (PROINESP);
• Atendimento de municípios por meio de PTA;
• Parceria com Unicamp (capacitação de professores em informática);
• Programa Nacional de Transporte do Escolar (PNTE); e
• Programa Desenvolvimento da Educação Especial (apoio à aquisição de veículos escolares para a Educação 
      especial PPA 09FD).

Ao analisar o desempenho dos referidos indicadores, no período pós-edição do Plano 
Nacional de Educação, o INEP constata o que se apresenta no quadro adiante:
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Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. 20,5

3. 32,0

4.

Fonte: MEC/INEP (Censo escolar) SEESP/MEC.

Nada a estranhar. Afinal, com exceção do registro da aprovação, pelo CNE, das 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, ocorrida em 2001, 
e dos inegavelmente importantes avanços legais que a categoria dos deficientes vêm 
obtendo, o quadro acima nada mais faz que refletir o baixo nível de provimento – no 
caso, proporcionado ou fomentado pelo poder público federal – de infraestrutura física 
apropriada para deficientes, nas escolas (públicas, imagina-se) brasileiras e o igualmente 
baixo acesso de seus alunos portadores às modernas tecnologias de informação e comu-
nicação (32% das apenas).12 

Para tentar superar tal situação, o MEC informa a tomada de medidas como a criação 
do Projeto de Informática na Educação Especial (Proinesp), por iniciativa da SEESP, com 
o objetivo de estender aos alunos deficientes “o acesso às novas oportunidades educacio-
nais. As escolas públicas especializadas, as escolas públicas com atendimento inclusivo e as 
instituições especializadas sem fins lucrativos que registraram alunos no censo escolar são 
contempladas com laboratórios de informática e capacitação de professores à distância. 
Em 2003 foram implantados sessenta laboratórios de informática e para 2004, previa-se 
a entrega de mais cem laboratórios e a capacitação de 328 profissionais-multiplicadores. 
Também na mesma direção, foi estabelecida parceria com a Universidade Estadual de 

12 Quanto a transporte escolar adaptado, adquirido com recurso do FNDE, para alunos deficientes, será preciso esclarecer se o não-
registro, no quadro do INEP, significa que não há dados “disponíveis ou que simplesmente nenhum veículo adaptado para finalidade 
escolar foi adquirido até o momento...
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Campinas (Unicamp) para proporcionar capacitação em informática de 200 professores 
de escolas de educação especial. Menção deve ser feita, ainda, ao Proinfo – Programa de 
Informática na Educação, que de 1996 a 2002, atendeu 4.629 escolas públicas, capaci-
tando 137 mil professores e 4 mil gestores e implantaram-se 262 Núcleos de Tecnologia 
Educacional – NTEs, no período. Os técnicos dos NTEs receberam capacitação em infor-
mática na educação especial, neste período, por meio de parceria SEESP-Proinfo.

De 2000 e 2003, 718 escolas mantidas por ONGs foram atendidas pelo Programa Na-
cional de Transporte do Escolar (PNTE), e receberam um total de R$ 17,5 milhões (ainda 
que isso não signifique que transporte escolar adaptado foi provido, a medida é inegavel-
mente importante). O Ministério informa ainda que os municípios podem se beneficiar, 
mediante demanda, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, 
que apóia o transporte de alunos do ensino fundamental residentes em áreas rurais.

Para as instituições federais de ensino superior (Ifes), submetidas diretamente ao 
MEC, medida relevante foi o lançamento da versão 2006 do Programa Incluir, com a 
publicação, em junho último, do Edital de chamada de projetos para promover o aces-
so e a permanência de pessoas com deficiência ao ensino superior. Destinado a apoiar 
projetos das instituições federais de ensino superior para a promoção das condições de 
acessibilidade que visem à eliminação das barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetô-
nicas e nas comunicações, o Programa Incluir, conforme seu Edital, constitui-se como 
ação afirmativa, que, por meio de ações inovadoras de acessibilidade aos ambientes e aos 
currículos, pretende provocar a transformação educacional e cultural nas Ifes. E já não 
era sem tempo, pois como vimos, o atendimento dos deficientes por estas instituições, 
é ainda extremamente baixo.

Na prática, o projeto viabilizará ações para a implementação do disposto nos Decre-
tos No 5.296/04, que, entre outros, trata de normas de acessibilidade a serem cumpridas 
por edificações e equipamentos públicos individuais e coletivos, por meios de transportes 
coletivos de qualquer natureza, e No 5.626/05, que regulamenta a Lei no 10.436/2002, 
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras (complementadas pelas Normas 
da ABNT). Apoiará também a organização e implementação do plano de promoção da 
acessibilidade previsto como elemento básico no Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal das universidades, e fomentará projetos para o acesso e permanência dos alunos com 
deficiência na graduação e pós-graduação, propiciando ações ou atividades de caráter 
educativo, cultural, social, científico e tecnológico para promoção da igualdade de opor-
tunidades e atenção à diversidade. 

As propostas das universidades e outras escolas superiores federais apresentaram 
ações que contemplam pelo menos um dos seguintes eixos:

a) Acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência, em todas as ativi- 
 dades acadêmicas.
b) Aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos destinados ao  
 uso de alunos com deficiência para a promoção de acessibilidade.
c) Aquisição e adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas com  
 deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.
d) Reforma nas edificações para acessibilidade física dos alunos com deficiên- 
 cia em todos os ambientes.
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e) Formação profissional de professores e técnicos para atuação com alunos  
 com deficiência.
f ) Contratação de pessoal para os serviços de atendimento educacional espe- 
 cializado. 

O Edital deste ano prevê a aplicação de recursos orçamentários e financeiros, não 
reembolsáveis, no valor global de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) para 
apoiar projetos das Ifes, sendo até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para apoiar um 
projeto por Instituição, e engloba ainda a aquisição de equipamento e material per-
manente, desde que vinculada ao desenvolvimento dos projetos. A execução das pro-
postas selecionadas deverá ser feita em 6 (seis) meses contados a partir da liberação 
do recurso.

Em resposta ao Edital, várias Ifes se candidataram, e vinte e oito delas, de todas as 
regiões do País, tiveram seus programas aprovados. Este número representa um aumento 
de mais de 100% em relação a 2005: no ano passado, treze instituições captaram recursos 
liberados pelo Ministério da Educação por intermédio do programa Incluir. Neste ano, 
uma das novidades é a possibilidade de contratação de intérpretes ou tradutores de libras, 
a língua brasileira de sinais. Dentre os projetos que concorreram aos incentivos, foram be-
neficiados os apresentados por instituições que comprovaram ter alunos com deficiência. 

Meta 17 – Articular as ações de educação especial e estabelecer meca-
nismos de cooperação com a política de educação para o trabalho, em 
parceria com organizações governamentais e não-governamentais, para o 
desenvolvimento de programas de qualificação profissional para alunos 
especiais, promovendo sua colocação no mercado de trabalho. Definir 
condições para a terminalidade para os educandos que não puderem atin-
gir níveis ulteriores de ensino.

Os portadores de deficiência e o trabalho

O Censo Populacional do IBGE evidenciou que, em relação ao mundo de trabalho, 
das 67 milhões de pessoas que tinham alguma ocupação, no ano 2000, 9 milhões eram 
portadoras de deficiência. Constituíam, portanto, 15% da população economicamente 
ativa (PEA). A proporção de pessoas ocupadas na faixa etária de 10 anos ou mais era de 
51,8% para os homens portadores de deficiência e de 63,0% para os que declararam 
não possuir nenhuma das deficiências investigadas, ou seja, uma diferença maior que 
10%. Diferença semelhante foi observada entre as mulheres: a proporção de ocupadas 
variava entre 27,3% e 37,2%. O tipo de deficiência que mais dificultava a inserção no 
mercado de trabalho era a deficiência mental: somente 19,3% das pessoas que declara-
ram apresentar deficiência mental permanente estavam ocupadas. As demais incapaci-
dades permitiam maior: incapacidade física ou motora (24,8%), dificuldade na audição 
(34,0%) e dificuldade para enxergar (40,8%). Para quem não apresentava nenhuma 
destas deficiências, a proporção de pessoas ocupadas subia para 49,9%.

Quanto ao salário dos trabalhadores portadores de deficiência, mais da metade de-
les – 4,9 milhões – ganhava até dois salários mínimos. 26% dos homens e 36% das 
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mulheres deficientes ganhavam até um salário mínimo, diferenciação salarial esta, entre 
sexos, que reproduzia praticamente a situação nacional, ou seja, 22,4% da população 
ocupada, sem deficiência, ganhava até um salário mínimo. Entre os portadores de defi-
ciência, esse percentual era de 29,5%. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos deficientes, a sensibilização social para a in-
clusão desse contingente da população tem surtido efeitos no aparato do Estado brasileiro. 
Progressivamente as demandas desse público vêm sendo assimiladas e muitas, transfor-
madas em mecanismos de integração. Os portadores de deficiência contam com vasta 
legislação a seu favor, inclusive com políticas de cotas, como é o caso da Lei No 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, que prevê reserva de 20% das vagas de concurso público para 
deficientes e da Lei nº 8213/1991, que garante benefícios da previdência social para os 
portadores de deficiência, além de uma reserva de mercado de 2% a 5% nas empresas com 
mais de cem funcionários, e ainda a Lei nº 3298/1999, que, entre outros, regulamenta a 
inserção dos deficientes no mercado de trabalho por meio por meio das cotas, e atribui a 
responsabilidade sobre a questão do trabalho deste segmento ao Ministério do Trabalho. 
Além disso, vários estados da federação contam com legislações que definem direitos e 
estruturas propiciadoras de ações inclusivas. 

Os estudantes universitários portadores de deficiência que pretendem ingressar no 
mercado de trabalho também dispõem de oportunidades para garantir sua qualificação 
profissional. Além da legislação brasileira determinar que as empresas com mais de cem 
funcionários mantenham uma reserva de vagas para deficientes, muitas empresas de mé-
dio e pequeno porte têm adotado programas de estágio visando a inclusão profissional 
e social deste público, dentro de uma perspectiva de responsabilidade social inclusiva. 
O estágio, que não garante nenhum vínculo empregatício ao estudante e não se enqua-
dra no regime de cotas, oferece entretanto chances inovadoras aos estudantes em geral, 
e também aos deficientes, de buscar uma qualificação e aperfeiçoamento profissional, 
além de proporcionar maior oportunidade de ingressar no mercado .

Com a finalidade de oferecer educação e profissionalização às pessoas com neces-
sidades educacionais especiais, a SEESP/MEC dá continuidade, juntamente com as 
Secretarias de Educação dos estados, municípios e Distrito Federal, à capacitação de 
gestores e professores em educação profissional/educação especial visando a inclusão 
social desses alunos. O Programa se desenvolve em três frentes. A primeira envolve 
redimensionamento com expansão da oferta e melhoria da qualidade dos cursos pre-
paratórios e de capacitação de professores para a educação profissional em instituições 
especializadas e aquisição de equipamentos para oficinas pedagógicas, incluindo as 
demandas próprias do alunado deficiente. A segunda implica articulação com a rede 
dos Cefets (Centros Federais de Educação Tecnológica) para incentivar a inclusão dos 
alunos com necessidades educacionais especiais nos cursos de qualificação profissional 
e nos cursos técnicos e tecnológicos, com vistas ao ingresso no mercado de trabalho. 
Esta frente de trabalho integra o Programa ‘Educação Tecnológica e Profissionalizante 
para Pessoas com Necessidades Especiais’ (Tec-Nep), criado em junho de 2000, por 
meio de parceria entre a Secretaria de Educação Especial (SEESP) e a então Secretaria 
de Educação Média e Tecnológica (Semtec), hoje Secretaria de Educação Tecnológica 
e profissional (Setec). Uma das iniciativas dessa linha reúne os gestores dos Cefets 
das cinco regiões do país, que pretendem transformar em especialização e mestrado 
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a capacitação inicial dos profissionais em educação de alunos portadores de necessi-
dades especiais. Já há alguns anos que o MEC desenvolve atividades de inserção de 
deficientes em sua Rede de Educação Tecnológica, da qual fazem parte as 152 escolas 
agrotécnicas, técnicas, Cefets e escolas vinculadas. A terceira frente supõe articulação 
com o Sistema S (Senai, Senac, Senar, Senat, Sebrae, Sesi), com as ONGs e demais es-
colas de educação profissional para inclusão de alunos com necessidades educacionais 
especiais nos cursos de qualificação profissional.

Para assegurar a aplicação das conquistas legais dos deficientes, a fiscalização e o 
controle social são essenciais. A imprensa tem sido instrumento importante neste senti-
do, ajudando a investigar a execução das medidas ou o desrespeito às leis que garantam 
direitos como os de transporte e locomoção. Matérias que privilegiem uma ótica trans-
versal do tema também contribuem para que o debate em torno da questão seja feito. 
O Ministério Público é outra instituição que tem estado atenta ao não-cumprimento da 
legislação da reserva de cotas, em todo o território nacional; a imprensa tem noticiado, 
inclusive, a ação freqüente deste órgão em relação a várias empresas e até mesmo em 
relação a faculdades e universidades, que insistem em não cumprir as leis de inserção dos 
portadores de deficiência no mercado de trabalho.

Por outro lado, empresários e também dirigentes de órgãos e instituições públicas 
e privadas, de ensino ou não, têm se valido também dos jornais, para se justifica-
rem. Eles alegam que, apesar de existir legislação específica que protege o deficiente, 
garantindo-lhe cotas no mercado, e de haver boa vontade para absorvê-los, não tem 
havido, para certas posições de trabalho (que não são poucas), oferta com qualificação 
suficiente para contratação. E a bem da verdade, este é mesmo um problema real da 
atualidade, tanto para o estrato dos deficientes, quanto para o dos não- deficien-
tes. Particularmente naqueles nichos muito especializados ou onde uma qualificação 
educacional e técnica mais refinada são requeridas, a esfera formativa/educativa não 
tem preparado os trabalhadores a contento, encontrando-se fora de sintonia com as 
demandas reais, ou tem formado profissionais em quantidade insuficiente. E se a 
demanda exigir nível superior, a disponibilidade se afunila muito, para o caso dos 
portadores, pois, como vimos, as instituições de ensino superior ainda acolhem um 
percentual muito baixo de pessoas nesta condição.

Importa ainda ressaltar que está tramitando no Parlamento nacional um bom 
número de Projetos de Lei com iniciativas direcionadas ao trabalho dos deficientes. 
Na Câmara dos Deputados, o mais completo, por sua natureza mesma, é o Projeto 
do Estatuto do Portador de Necessidades Especiais (PL no 3638/2000). Com um 
trâmite extremamente complexo e lento, iniciado em outubro de 2000, o Projeto, 
desde maio de 2005, encontra-se no âmbito de Comissão Especial, que no momen-
to se prepara para votar o Parecer do Relator. O Estatuto, que hoje tem apensadas a 
si mais de cinco dezenas de outros Projetos de Lei versando sobre a matéria em foco, 
compõe-se de mais de cem artigos, que consolidam a legislação pertinente sobre o 
tema e acrescentam dispositivos que asseguram os direitos nas áreas de educação, 
desporto, entidades de atendimento, orçamento, saúde, cultura, acessibilidade, jus-
tiça, turismo e lazer, trabalho e capacitação. Entre as novidades do texto legal, des-
taca-se a imposição de penalidades administrativas e criminais para os atores sociais 
que não cumprirem a legislação. O administrador público que infringir normas de 
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proteção ao portador de deficiência, por exemplo, estará sujeito a afastamento e 
suspensão de repasses de verbas. Para favorecer o cumprimento da regra, raramente 
obedecida, que estabelece percentual mínimo de trabalhadores com deficiência em 
empresas com mais de 200 empregados, o relator informa pela imprensa que pro-
porá artigo para reduzir pela metade a contribuição social das empresas com esses 
funcionários e estimulará a capacitação profissional das pessoas com deficiência – 
principal entrave para o ingresso no mercado de trabalho. 

O texto inova também ao reconhecer o albinismo e o nanismo como deficiências; ao 
aumentar para um salário mínimo o limite de renda familiar para beneficiários da assis-
tência social; ao exigir carros adaptados em auto-escolas com mais de 20 veículos; e ao 
reservar, para as pessoas com deficiências, 5% das unidades nos programas habitacionais 
de interesse social.

Existem também, no Executivo e no Legislativo, iniciativas focalizadas especifica-
mente no trabalho dos jovens deficientes: ações do Ministério da Educação, como o 
Programa de Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessida-
des Especiais e Trabalho, por exemplo, que promovem o acesso facilitado à univer-
sidade e à qualificação profissional. Além disso, o Plano Nacional de Juventude (PL 
nº 4530/2004), em apreciação por Comissão Especial da Câmara dos Deputados, tem 
um capítulo dedicado às questões relativas ao trabalho e formação dos jovens com 
deficiência. 

O INEP, ao verificar, no âmbito governamental, as iniciativas voltadas à consecução 
das metas aqui focalizadas, ressaltou os seguintes aspectos (alguns dos quais acabamos 
de discutir), para os quais sugeriu os indicadores abaixo assinalados, cujo desempenho 
também está descrito:

Políticas, programas e ações do governo federal
• Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – 2001 (Artigos 16 e 17);
• PPA ( Programa 1062) – Democratizando o acesso à educação profissional tecnológica e universitária: (Ação 6306) 
• Educação Especial na educação profissional e no ensino superior;
• Ação da SETEC dentro do Programa 1062 – 2005: Qualificação da pessoa com necessidades educacionais especiais;
• Projeto TECNEP (Em relação às Instituições Federais de Educação Tecnológica, e o apoio ao redimensionamento  
 das oficinas pedagógicas de instituições especializadas).

Indicadores sugeridos:
1. Número de alunos com necessidades educacionais especiais em escolas especializadas ou classes especiais que fre- 
 qüentam cursos de educação profissional.
2. Número de alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns (com ou sem apoio pedagógico espe- 
 cializado) que freqüentam cursos de educação profissional.
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Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. ... 28,7 
mil

33,8 
mil

36,5 
mil

41,5 
mil

46,3 
mil

2. ... 32 149 153 438 315

Fonte: MEC/INEP (Censo escolar) SEESP/MEC.

Meta 23 – Aumentar os recursos destinados à educação especial, a fim 
de atingir, em dez anos, o mínimo equivalente a 5% dos recursos vin-
culados à manutenção e desenvolvimento do ensino, contando, para 
tanto, com as parcerias com as áreas de saúde, assistência social, traba-
lho e previdência, nas ações referidas nas metas nos 6, 9, 11, 14, 17 e 18.

Meta 24 – No prazo de três anos a contar da vigência deste plano, orga-
nizar e pôr em funcionamento em todos os sistemas de ensino um setor 
responsável pela educação especial, bem como pela administração dos re-
cursos orçamentários específicos para o atendimento dessa modalidade, 

que possa atuar em parceria com os setores de saúde, assistência so-
cial, trabalho e previdência e com as organizações da sociedade civil.

Meta 27 – Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às 
instituições privadas sem fim lucrativo com atuação exclusiva em edu-
cação especial, que realizem atendimento de qualidade, atestado em 
avaliação conduzida pelo respectivo sistema de ensino.

Meta 28 – Observar, no que diz respeito a essa modalidade de ensino, 
as metas pertinentes estabelecidas nos capítulos referentes aos níveis 
de ensino, à formação de professores e ao financiamento e gestão.

Os objetivos e metas no 23, 24, 27 e 28 tratam de garantir recursos materiais, ins-
titucionais e financeiros para cuidar, de modo mais permanente, e com qualidade, da 
educação especial. 

O INEP, ao pesquisar nas atividades do governo federal, aquelas pertinentes para 
a realização os objetivos e metas aqui destacados, selecionou os seguintes elementos, 
constantes do quadro a seguir.
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Políticas, programas e ações do governo federal
• Regulamentação do Fundeb;
• Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Art. 3o Parágrafo Único da Res. No17 do CNE/CEB,
 de setembro de 2001);
• FUNDEF;
• PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola);
• PAED;
• PROINESP;
• Transporte escolar;
• Merenda escolar; 
• PTA (Convênio com FNDE).

Observe-se que, à exceção do Fundeb, cuja aprovação pelo Parlamento está em vias 
de se completar, com a votação em Plenário, a maior parte dos programas institucio-
nais arrolados faz parte da cesta tradicional de políticas públicas do setor educacional 
e como tal, são suportados por legislação específica que lhes assinala meios principal-
mente financeiros para se realizarem. Uma das dificuldades a destacar, nesta discussão 
de aspectos orçamentários, está justamente na execução efetiva da subvinculação de 
recursos direcionados especificamente para a educação especial. O INEP sugeriu, para 
monitoramento das metas em tela, os indicadores abaixo apontados:

1. Percentual de recursos públicos vinculados à manutenção e desenvolvi- 
 mento do ensino destinados à educação especial.
2. Percentual de sistemas municipais de ensino que tenham setor responsável 
 pela Educação Especial.
3. Percentual de sistemas estaduais de ensino que possuem um setor respon- 
 sável pela Educação Especial.
4. Apoio técnico e financeiro às instituições privadas sem fins lucrativos, com  
 atuação exclusiva em educação especial assegurado.

De
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Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. ... ... ... ... ... ...

2.

3.

4. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: MEC/INEP.

As caselas em branco, correspondentes aos indicadores 1, 2 e 3 já deixam perceber 
que não é fácil reunir as informações relevantes para cada fator. O MEC apresenta alguns 
dados no sítio eletrônico da SEESP, que poderiam ser úteis para calcular o desempenho 
do primeiro indicador; no entanto, os dados disponíveis, além de dispersos, encontram-se 
desatualizados, não cobrindo nem a execução das ações realizadas no ano de 2004. Publi-
cados, constam apenas os seguintes quadros, relativos aos anos de 2002 e 2003 e referentes 
aos programas e projetos da SEESP já arrolados em outra seção deste trabalho: 
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Quadro comparativo de projetos — 2002/2003 

2002 2003

Projetos Apresentados 296 563  

Projetos Conveniados 111 180

Média de recursos recebidos por projeto R$125.932,83 R$ 92.180,04

Projetos acima de 500 mil 8 3

Estados Contemplados 25 27

Fonte: MEC/INEP. 

Quadro comparativo de recursos PTA 2002/2003 

2002 2003

Adaptação de Escolas R$ 68.293,00 R$ 819.443,53

Aquisição de Equipamentos R$5.250.898,72 R$ 4.213.028,33

Capacitação de Professores R$ 2.739.941,58 R$ 5.466.761,22

Realização de Eventos R$ 2.026.213,98 R$ 399.253,99

Material Didático e Pedagógico R$ 3.346.760,40 R$ 5.696.920,00

Total Geral R$ 13.432.107,68 R$16.595.407,07

Fonte: MEC/INEP.

Com referência ao quarto indicador, pode-se afirmar que, após momentos de tur-
bulência no setor, ocorridos no segundo semestre de 2003, em conseqüência de um 
veto presidencial a Proposição sobre o tema, foi publicada em 25 de novembro Medida 
Provisória, que instituía o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional 
Especializado aos Portadores de Deficiência (PAED). O programa, criado no âmbito 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), visava a promover a 
universalização do atendimento especializado a alunos portadores de deficiências, cuja 
situação não permita a integração em classes comuns de ensino regular e vinha a esta-
belecer as novas regras do jogo no âmbito das chamadas entidades mantenedores de-
dicadas ao atendimento dos portadores de deficiência. Além disso, deveria promover a 
progressiva inserção desses alunos nas classes de ensino regular. A Medida estabelecia, 
ainda, o repasse, pela União, diretamente à unidade executora, de recursos financeiros 
proporcionais ao número de alunos portadores de deficiência, conforme apurado no 
censo escolar realizado pelo Ministério da Educação no exercício anterior. As unidades 
hábeis para reivindicação do benefício deveriam ser constituídas na forma de entidade 
privada sem fins lucrativos que prestassem serviços gratuitos na modalidade de ensino 
especial. Cabia ao Conselho Deliberativo do FNDE expedir as normas relativas aos cri-
térios de alocação dos recursos, valores per capita, unidades executoras e caracterização 
de entidades, bem como as orientações e instruções necessárias à execução do PAED. 

À diferença do procedimento que vigorava anteriormente, a transferência de recur-
sos financeiros para a execução do PAED passou a efetivar-se automaticamente pelo 
FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito 
em conta corrente específica e condicionar-se-ia à aprovação prévia pelos Conselhos de 
Educação estaduais, distritais ou municipais. Onde não existissem esses conselhos, a 
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aprovação deveria ser feita pelas secretarias municipais de Educação em função de pro-
grama de aplicação que atendesse aos objetivos da medida provisória. Aos estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios facultava-se promover ainda a cessão de professores e 
profissionais especializados da rede pública de ensino e de material didático e pedagógi-
co apropriado às entidades que atendessem ao objetivo do programa. 

O PAED é custeado por recursos consignados ao FNDE, inclusive ao programa Di-
nheiro Direto na Escola, além de doações realizadas por entidades nacionais ou interna-
cionais, públicas ou privadas. A prestação de contas dos recursos seria apresentada pela 
entidade executora à instância que houvesse aprovado o respectivo programa de aplicação 
até 28 de fevereiro do ano subseqüente ao de recebimento dos cursos. A instância que 
houver aprovado o programa de aplicação consolida as prestações de contas, emitindo 
parecer conclusivo sobre cada uma, e encaminha relatório ao FNDE até 30 de abril do ano 
subseqüente ao de recebimento dos recursos. A partir do exercício de 2004, as entidades 
beneficiadas pelo PAED ficariam, segundo o texto da Medida, excluídas do programa 
Dinheiro Direto na Escola. 

A Lei no 10.845, de 5 de março de 2004, veio a sacramentar o PAED. Por meio do 
repasse de recursos para as entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na educação 
especial, o programa continua a beneficiar os alunos portadores de necessidades espe-
ciais. Para se ter idéia do alcance desse trabalho, cita-se mais uma vez a rede das APAES, 
que presta atendimento, hoje, a aproximadamente 230 mil pessoas deficientes. As ins-
tituições e entidades que em 2006 se habilitaram à concessão dos recursos, aplicaram-se 
por meio de formulários aos quais se juntou vasta documentação reuqerida pelo pro-
grama. As organizações que cumprem os requisitos preconizados recebem diretamente 
os recursos da União; o valor eqüivale a R$ 33,50 por aluno é repassado em uma única 
parcela por ano. Os recursos destinam-se à cobertura de despesas para a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino e devem ser empregados com as seguintes finalidades: 

• remuneração do pessoal e demais profissionais da educação no aperfeiçoa-
 mento do pessoal docente e demais profissionais da educação.
• manutenção e conservação de instalações e equipamentos para ao ensino 
 especial
• aquisição de material didático-escolar.
• realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino 
 especial. 

O FNDE conta com as parcerias dos conselhos municipais de acompanhamento e 
controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (CACS/Fundef ) e da comunidade escolar, representada 
pelas entidades mantenedoras de escolas privadas de educação especial. Além dos recur-
sos da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem, como vimos, ceder 
professores e profissionais especializados da rede pública de ensino, além de material 
didático e pedagógico apropriado a essas entidades; e pode oferecer transporte aos estu-
dantes, além de repassar recursos para construções, reformas, ampliações 

O orçamento do PAED em 2004 foi de R$ 6 milhões de reais, beneficiando 177 mil 
alunos matriculados em escolas de educação especial mantidas por 1,5 mil entidades de 
todos os estados, com exceção de Tocantins. O repasse foi de R$ 33,50 per capita. 
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Em 2005 foram investidos R$ 6.163.459,48, beneficiando 184.079 alunos de 1.490 
entidades. A previsão orçamentária para o setor em 2006 é de R$ 8 milhões. 

3 – Conclusão

Analisados os quase trinta objetivos e metas propostos para a Educação Especial, pelo 
Plano Nacional de Educação, o que se pode dizer, em síntese, é que embora o Brasil ainda 
esteja muito longe de atingir o patamar de avanço por eles preconizado, está no rumo certo.

Há legislação de amparo aos portadores de deficiência, e combatividade no seg-
mento para fazer avançar seus ganhos e defender seus direitos. A área conta com um 
Conselho Nacional – o Conade (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência), órgão superior de deliberação colegiada, criado em 1999, inicial-
mente no âmbito do Ministério da Justiça e, a partir de 2003, vincula-se, pela Lei 
no 10.683/2003, à Presidência da República, por meio da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos. Tem por principal competência acompanhar e avaliar o desenvol-
vimento da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e das 
políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, 
turismo, desporto, lazer, política urbana, dirigidas a este grupo social. Conta também 
com a Corde – Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, órgão de Assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, bastante atuante e responsável pela gestão das políticas voltadas 
para integração da pessoa portadora de deficiência, tendo como eixo focal a defesa de 
direitos e a promoção da cidadania. 

Do ponto de vista que aqui mais nos interessa – a educação especial – vimos que a 
combinação dos preceitos constitucionais, legais (LDB principalmente) e das Diretrizes 
Nacionais específicas do CNE para o setor, resultam em política inclusiva, significando, 
há pelo menos dez anos, incentivos e apoio oficial à absorção das crianças e jovens porta-
dores de deficiência nas escolas comuns, em classes comuns, e preferencialmente na rede 
pública de ensino onde e quando for possível e as deficiências em jogo o permitirem. Os 
dados demonstram que esta política vem sendo implementada, ainda que se esteja longe 
dos índices de inclusão postulados pelo PNE. 

O que talvez fosse uma boa idéia para incrementar estes índices seria promover 
uma discussão do MEC e do Ministério da Saúde com o Ministério de Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, responsável pela implementação e gestão do Progra-
ma Bolsa-Família. Carro-chefe das políticas sociais do governo atual, este Programa 
transfere renda a cerca de onze milhões de famílias menos favorecidas economica-
mente, com filhos em idade escolar, com a contrapartida de cumprimento de condi-
cionalidades que abrangem justamente a frequência à escola da educação básica e a 
participação em programas de saúde materno-infantil. Ora, não seria de todo difícil 
introduzir no rol de mecanismos e regras do Programa incentivos apropriados não só 
para identificar como para estimular tanto a frequência às aulas e permanência na es-
cola quanto o controle de saúde (diagnóstico, prevenção de agravos e terapêutica) das 
crianças e jovens deficientes, membros das famílias participantes. Dada a capilaridade 
extraordinária do Bolsa-Família e dos mecanismos institucionalizados que já pôs em 
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marcha, eis aí um modo de fazer chegar na ponta da sociedade o estímulo oficial ao 
acesso à escola e de garantir o controle efetivos dos resultados escolares e de verificação 
da permanência deste segmento nas salas de aula, fora a possibilidade única de se triar 
o alunado em geral, e em todas as regiões e municípios, em busca de casos curáveis de 
deficiências relativas ou temporárias.

Por outro lado, para as milhares de instituições e entidades privadas e sem fins lucra-
tivos, que tradicionalmente ocupam o espaço institucional de atendimento às pessoas 
portadoras de deficiência em todo o país, existe política de provimento de recursos 
materiais, financeiros e humanos em curso, por meio de Programa cujas novas regras 
são definidas legalmente desde 2003 e a origem destes recursos está no FNDE e/ou nos 
estados e municípios que colaboram com as citadas entidades. 

Foram também citados os principais programas oficiais existentes para assegurar 
o apoio e o provimento de meios infraestruturais, dos materiais didático-pedagógicos 
e de capacitação docente, tanto de adaptação dos espaços físicos escolares, tão essen-
ciais para o bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem deste alunado 
especial. Não são ainda suficientes e não têm garantido segurança e tranqüilidade aos 
professores que trabalham na área, e nem às famílias atendidas, principalmente nas 
escolas chamadas inclusivas. A situação de acessibilidade e de provimento da remoção 
de barreiras arquitetônicas mostra-se ainda em situação lastimável, particularmente 
na rede pública, que não para de ver crescer a cada ano o seu alunado portador de 
deficiências. Um olhar mais atento sobre a pesquisa contemporânea que se faz no país 
sobre as chamadas “escolas eficazes” – isto é, aquelas escolas que conseguem ensinar 
direito, apesar dos problemas sociais crônicos dos alunos –, pode vir a lançar luzes em 
direções ainda inusitadas, para os dirigentes da área.13 Digna de nota, neste contexto, 
foi a dificuldade de se obterem dados – publicados ou a pedido – das concessões e 
dispensações afetas ao Ministério da Saúde, parceiro do MEC em diversas iniciativas 
importantes para o segmento.

Quanto à questão do trabalho do deficiente, também abordada pelo PNE, mostra-
ram-se os dados do IBGE, em 2000 e comentaram-se os problemas de inserção no mer-
cado, considerando-se o baixo atendimento, em geral, proporcionado pelas instituições 
de ensino superior (notadamente as universidades federais, que já têm programa para 
induzir a superação da questão) e a séria característica da baixa qualificação desta mão 
de obra em certos nichos de mercado. Mas os dados do INEP atestam que esta clientela 
registrou 42 mil matrículas nos cursos técnicos e profissionais em 2004 e 46 mil, em 
2005, perfazendo taxa de 11% de crescimento; nos cursos do EJA (educação de jovens 
e adultos) esses cidadãos marcaram 41,6 mil matrículas em 2004 e 50,4 mil em 2005, 
o que resulta numa taxa de crescimento de 21% nos últimos dois anos. O atendimento 
neste domínio é eminentemente privado, o que mostra haver espaço para indução do 
poder público, para abertura da poderosa e importante rede dos Cefets à este contin-
gente. De modo que se pode dizer que, se a formação em curso não é ainda suficiente, 
ao menos a direção do movimento está correta, cabendo intervenção do governo para 

13 Ver trabalho realizado pelo grupo do professor José Francisco Soares, da UFMG, atual presidente da Associação Brasileira de Avaliação 
Educacional (Abave) e diretor do Game (Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais), na FAE/UFMG. Os relatórios de pesquisa do GAME 
estão disponíveis na página da Faculdade de Educação da UFMG (www.fae.ufmg.br/grupos e núcleos/Game). 
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abertura de oportunidades de qualificação no sistema superior federal e no sistema fe-
deral técnico de nível médio.

Sobre a garantia de recursos financeiros e institucionais mais permanentes para cui-
dar dos portadores de deficiência no país, nos estados e municípios, ainda que se afirme, 
ao menos no nível federal, a expansão dos orçamentos dedicados, não há transparência, 
ainda, nas respectivas prestações e publicações de contas ou de previsões orçamentárias. 

Por fim, cabe um comentário crítico sobre um aspecto inteiramente ausente das publi-
cações, sítios eletrônicos e diálogos travados com os dirigentes e representantes do setor: as 
campanhas de esclarecimento acerca das causas mais comuns de deficiência em crianças, 
jovens, adultos e idosos e das maneiras de preveni-las, ou mesmo de saná-las ou de miti-
gar sua intensidade, quando possível. As campanhas citadas versam principalmente sobre 
detecção e depois, correção, quando possível, das deficiências auditiva e visual. Nada há 
sobre o assunto da prevenção no horizonte e o custo do país, seja na Educação, seja na 
Saúde, para com estes milhões de cidadãos é incalculável, o que deveria, no mínimo, levar 
à preocupação com a prevenção de parte muito significativa das deficiências que vitimam 
os brasileiros. Notável, só para citar uma das causas, é a devastação causada pelos acidentes 
de trânsito em várias faixas de idade da PEA (população economicamente ativa) e que tem 
levado à deficiência, não raro, permanente, milhares de jovens adultos de nosso país.

No mais, para inspiração utópica de boa qualidade, nunca é demais rememorar, 
sempre que possível, os preceitos estatuídos nas Declarações internacionais de Jontiem 
e de Salamanca, das quais o Brasil é signatário, e o lembrete da Unesco de que os três 
verdadeiros indicadores de qualidade na educação – de deficientes ou de cidadãos em 
geral – são a participação, a comunidade e a equidade. São eles os princípios basilares 
do planejamento e da implementação da educação. Igualdade de oportunidades, parti-
cipação de todos e comunidade, comunhão e convergência de propósitos e de benefícios 
resultam, segundo a agência, em educação de qualidade. 

E para finalizar, nos reportaremos a um oportuno discurso, proferido em 2003, pelo 
único deputado brasileiro portador de deficiência físico/motora, atualmente em exercí-
cio na Câmara dos Deputados . Ele lembrava que a escolarização de uma criança ou de 
um jovem com deficiência, não era algo simples nem fácil e que, no Brasil, até então, a 
questão era tradicionalmente tratada por meio da celebração de convênios entre o poder 
público e as escolas privadas, filantrópicas ou não, especializadas no atendimento das 
pessoas portadoras de deficiência. Assinalava que o país ainda não exibia grande e ge-
neralizada experiência de escolas públicas atuando na formação dos deficientes, salvo as 
raras e honrosas exceções, como o caso da Fundação Helena Antipoff, em Minas Gerais.

Então, ele ressaltava que, vitimados por condições de acessibilidade que costumavam 
estar longe do ideal, mesmo para os não-portadores, os estudantes deficientes acabavam 
maltratados e discriminados até mesmo pela comunidade escolar. No seu entender, os 
programa de qualificação dos docentes e dos técnicos das escolas para lidar com as di-
versas modalidades de deficiência eram ainda escassos e na maioria dos casos, a precarie-
dade da infra-estrutura física das escolas, a impropriedade do material educativo, muitas 
vezes imprestável para os PPDs, além da não-disponibilidade de transporte escolar para 
estas crianças, particularmente as da zona rural, eram a realidade. 
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Esses fatos o levavam a indagar se não estaria em curso, independentemente da boa 
vontade das autoridades, uma espécie de Programa de “inclusão irresponsável” nas escolas. 
Dispunha-se então a participar de um movimento “pela inclusão responsável das crianças e 
jovens portadores de deficiência na escola” que viesse a se organizar. A plataforma mínima 
de um movimento dessa natureza defenderia a urgente necessidade de se:

• garantir a preparação de professores e técnicos responsáveis pelo trato com 
 os portadores de deficiência, com mais e melhores programas de qualifica- 
 ção, requalificação ou formação continuada apropriados e permanentes;
• assegurar recursos e programas de obras e reformas, monitorados por pro-
 fissionais habilitados, para adaptação das escolas e de seus equipamentos com  
 vistas à recepção e desenvolvimento das atividades didáticas dessa clientela  
 especial; 
• prover meios de transporte escolar adaptados, para assegurar a freqüência 
 regular desses estudantes, na cidade e no campo;
• acionar especialistas para a produção de material escolar e para a criação, 
 aplicação e acompanhamento do uso de métodos didático-pedagógicos  
 adequados a um alunado com tais características de diversidade. A existên- 
 cia de equipes multi–disciplinares para atendimento e atenção a esses alu-
 nos era vista como crucial e poderia, a seu ver, ser provida por meio de  
 rodízio, que otimizasse sua presença em mais de uma escola municipal ou  
 estadual.

E, por fim, mas não com menos importância, tal movimento deveria incluir também 
as famílias dos portadores de deficiência na condução do dia-a-dia das escolas de seus fi-
lhos, pois entendia ele que, de quem convive diariamente com estas pessoas, certamente 
viriam boas idéias e sugestões sobre a melhor maneira de bem cuidá-las.

Não são ainda bastante atuais, as idéias desse parlamentar? Pois ele hoje preside 
a Comissão Especial, que examina, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei do 
Estatuto do Portador de Necessidades Especiais, em vias de ser aprovado, depois de 
6 longos anos de tramitação. Que a sua incansável disposição para o trabalho, e a de 
seus pares da Comissão, resulte em melhorias efetivas para a educação, o trabalho e a 
qualidade de vida dos milhões de crianças, jovens e adultos deficientes de nosso país.
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Avaliação da educação indígena no PNE

George de Cerqueira Leite Zarur
Consultor Legislativo 

 Educação, Cultura e Desporto, Ciência e Tecnologia

 
A educação indígena foi objeto de dois documentos, um de autoria do INEP e ou-

tro de autoria da Secreatria de Alfabetização e Diversidade do MEC. A análise meta a 
meta foi exaustiva e competentemente desenvolvida nesses documentos, razão pela qual 
vamos nos limitar a abordar as grandes questões da Educação Indígena frente ao Plano 
Nacional de Educação explorar suas repercussões na esfera legislativa. Essas questões 
repetem-se em diferentes metas.

1 – A questão da transferência da educação indígena para os esta-
dos e municípios.

O governo federal, através do decreto nº 26, de 4 de Fevereiro de1991 retirou da res-
ponsabilidade da Funai, a educação nas comunidades indígenas. O decreto é ilegal pois 
contraria frontalmente o inciso V do art. 1º da lei no 5.371, de 1967, que cria a Funai. 
Esse último dispositivo inclui dentre as atribuições da Funai:

V – promover a educação de base apropriada do índio visando à sua progressiva 
integração na sociedade nacional; 

Em que pese a ilegalidade do decreto, a educação passou a ser papel dos estados e 
dos municípios. 

A LDB, em seu art. 79 faz referência ao apoio financeiro e técnico da União aos 
“sistemas de ensino”, o que não configura a transferência das atribuições para os estados 
e municípios, pois dentre os sistemas de ensino está o próprio sistema federal.

O Plano Nacional de Educação, foi promulgado quase dez anos após o referido decreto 
e determina a legalização da transferência da educação indígena para os estados e municí-
pios. Ao fazê-lo reconhece que essa transferência já efetivada não tem base jurídica.

A transferência da educação indígena para os estados e municípios representou um 
pesado golpe no bem estar e na proteção política das populações indígenas. Embora, a 
Funai sempre tivesse enfrentado todo tipo de problemas, a preservação da saúde e da 
educação indígena no âmbito do governo federal, representava uma garantia maior de 
sua continuidade. 

A saúde e a educação das populações indígenas, desde a criação do SPI, em 1916, 
era responsabilidade da União. Existem relevantes razões para tanto. Os governos es-
taduais e municipais sempre consistiram em agentes políticos dos interesses regionais, 
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de fazendeiros e madeireiras, mineradoras e garimpeiros, interessados nas terras e na 
exploração do trabalho dos índios. Esses interesses são legitimados, no meio regional, 
pela construção do preconceito contra o índio visto como inferior e preguiçoso. Essa 
visão sobre o índio é assumida pelos próprios índios, que passam a se ver pelos olhos dos 
brancos. A escola é o grande instrumento de luta contra o preconceito, veículo de for-
mação de uma consciência indígena e de valorização de sua cultura. Portanto, entregá-la 
aos governos estaduais e municipais significa, freqüentemente, entregá-la aos algozes 
dos índios. Alguns preferem o índio sem escola e isto pode explicar porque apenas dez 
estados tenham, efetivamente, até o momento presente, assumido a responsabilidade 
legal por suas populações indígenas. 

Para o governo federal, a dúbia vantagem conquistada foi a de transferir para tercei-
ros problemas de dificílima solução, diluindo sua responsabilidade política e atenuan-
do a situação de desgaste que a política indigenista, historicamente, sempre acarretou. 
Além do mais, representou uma forma de “enxugar” o governo federal, transferindo a 
terceiros, sem consulta previa, os ônus políticos e financeiros da educação indígena. Tal 
transferência, na realidade, não chegou de fato, a ocorrer, em muitos estados da federa-
ção. Houve, tão somente, o abandono de fato da educação indígena. 

Em vista da ausência da União, passou-se a aplicar, em alguns casos, o § 2º do art. 211 da 
Carta Constitucional que atribui prioritariamente aos municípios o ensino fundamental e a 
educação infantil. Os municípios que obedeceram o conceito constitucional passaram, em 
geral, a manter, de acordo com suas conveniências, escolas em aldeias indígenas, sem qual-
quer especificidade didática ou adequação metodológica à cultura indígena. Não tinham 
qualquer obrigação de implementá-las, pois prevalecia (e ainda prevalece) lei nº 5.371, de 
1967 que cria a Funai e chama à União, a responsabilidade pela educação indígena. 

Uma tentativa de se conferir alguma ordem à educação indígena decorre da ação do 
Conselho Nacional de Educação, consubstanciada nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Indígena, no sentido de atribuir aos sistemas estaduais (não aos muni-
cipais), a responsabilidade pela educação indígena. Entretanto, vários estados permane-
cem, como foi visto, sem assumir suas responsabilidades quanto à educação indígena. A 
responsabilização dos estados pela educação indígena configura-se como uma forma de 
atenuar a desorganização e o compromisso mais direto do município com os interesses 
anti-indígenas. Entretanto, não só os municípios, mas os próprios estados federados 
também estão, via de regra, diretamente envolvido com tais interesses.

Criou-se para a educação indígena uma complicada rede com a participação de um grande 
número de interlocutores, envolvendo o CNE, diferentes instâncias do MEC, estados, municí-
pios, ONGs, igrejas, o ministério público e, eventualmente, a própria Funai, sem que exista um 
órgão central ao sistema. Tal aparato, tende a diminuir retornos, aumentar o peso da burocracia 
e contribuir para a acefalia e para a confusão que caracteriza a educação indígena. 

Por isto, seria de todo relevante que a Funai resgatasse suas funções anteriores, pois 
educação, saúde, defesa das terras e projetos sociais são diferentes aspectos da mesma 
questão política. Os demais órgãos públicos e instituições teriam uma importantíssima 
função colaborando com a Funai neste particular Para tanto, esta meta nº 1, deveria ser 
abandonada, o que repercutiria sobre várias outras metas do PNE referentes ao tema. 
Outra possibilidade seria a centralização da Educação Indígena no âmbito do MEC. 
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Caberia iniciativa legislativa objetivando o retorno da educação indígena à esfera fe-
deral, mesmo porque não houve a revogação formal da lei que cria a Funai e lhe atribui 
a educação indígena. Considerando a atual situação de indefinição jurídica, o decreto 
legislativo seria o instrumento adequado.

2 – A questão da educação intercultural bilíngüe

Já nos anos 60, a Funai, em cooperação com universidades brasileiras, instituições 
nacionais de pesquisa (dentre as quais, o Museu Nacional, a Universidade de Brasília 
e a Unicamp), instituições estrangeiras de pesquisa e as próprias populações indígenas 
procurava desenvolver programas de educação bilingüe e intercultural. De enorme im-
portância foi a contribuição do Summer Institute of Linguistics neste sentido, com a 
descrição de dezenas de línguas indígenas, embora o objetivo maior do instituto fosse de 
ordem religiosa, isto é, assimilacionista, pois buscava alfabetizar os índios para que pu-
dessem ler a Bíblia em língua indígena. Portanto, os pareceres do Conselho Nacional de 
Educação no sentido de se implantar uma educação intercultural/bilingüe representam 
a reafirmação de um procedimento considerado ideal por todos os que têm trabalhado 
com educação indígena. É, porém, uma normatização ineficaz, devido à indefinição 
legal relativa à distribuição de responsabilidades federativas. 

Uma educação intercultural têm como fundamentos um aspecto pedagógico e um 
aspecto identitário.

Do ponto de vista pedagógico já ficou demonstrado, a partir de estudos com hispâ-
nicos e negros realizados nos anos 60 nos Estados Unidos, que os estudantes simples-
mente não aprendem quando não é considerado o referencial de sua cultura. O aspecto 
mais extremo (e óbvio) da educação intercultural, naturalmente, é o lingüístico, pois, 
evidentemente, pessoas que desconhecem o português nada aprenderão em aulas profe-
ridas em português. Além disto, para que o aprendizado seja eficaz é indispensável um 
currículo que contenha um referencial próximo à vida do aluno, princípio já absorvido 
pela legislação (ver a LDB) e pelos sistemas educacionais municipais e estaduais. 

O segundo aspecto que justifica uma educação intercultural é o da afirmação da 
identidade do grupo indígena. A valorização de língua, valores e costumes tradicionais 
representa uma forma de reavivar a identidade e o orgulho na diferença em uma socie-
dade plural. Sabe-se que a afirmação dessa identidade é algo essencial não só para a so-
brevivência do grupo enquanto tal, mas também para a sobrevivência física das pessoas. 
A escola tem uma função única neste particular.

As normas do CNE concernentes à diversidade cultural na escola, em geral, e na 
escola indígena, em particular, são pouco mais do que bons argumentos, em vista de sua 
pouca eficácia e da incapacidade metodológica, técnica e financeira da grande maioria 
dos estados e dos municípios que a aplicam. Devido à confusão na distribuição de atri-
buições entre os entes federativos e instituições diversas e os interesses conflitantes, as 
metas do PNE relativas à educação intercultural são de difícil, senão impossível, imple-
mentação na maioria dos estados brasileiros.

Além de tecnicamente difícil, a educação intercultural implica elevados dispêndios 
financeiros. Acrescente-se, neste mesmo sentido, os interesses regionais integracionistas 
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representados pelos estados e municípios. O integracionismo justifica a tomada das 
terras e a absorção de índios como mão de obra barata ou, em alguns casos, escrava. A 
existência de um enorme e confuso aparato administrativo e institucional é compatível 
com a efetiva dessasistência na educação indígena.

3 – A formação de professores indígenas

A formação de professores indígenas, objeto de duas metas do PNE, representa uma 
questão central não só para a boa escola intercultural como também para a formação de 
uma inteligentzia indígena particular. 

Os professores passam a ser, sobretudo dentre os grupos indígenas de população 
maior, um novo segmento social que funciona como intermediário cultural entre o seu 
povo e a sociedade nacional.

Por isto, os professores indígenas, devem ser não apenas tecnicamente capacitados 
para a educação intercultural e bilíngue (se for o caso). Devem, também, estar conscien-
tes da importância da identidade de seu povo e do papel da escola no processamento e 
na produção da mudança cultural e no conhecimento da sociedade nacional brasileira. 
Tais requisitos são indispensáveis para a própria viabilidade das sociedades indígenas no 
processo de interação com o mercado econômico e com a conquista de uma forma de 
cidadania em que sua identidade seja respeitada. 

Um programa consistente de formação de professores indígenas envolvendo, espe-
cialmente, as universidades deve ser implementado. Há que se observar que a transferên-
cia dessa responsabilidade para os estados dificilmente obterá êxito.

4 – A universalização da educação básica entre índios

A universalização do ensino básico indígena está prevista em diferentes metas do 
PNE. A meta não faz o menor sentido em um contexto intercultural, pois há tribos de 
contato recente, conforme evidencia mesmo a avaliação do PNE pelo INEP, que não de-
sejam a escola em suas comunidades. A própria “vontade” coletiva de uma comunidade 
é, em geral, de difícil aferição, sujeita a diferentes formas de manipulação.

Não apenas os grupos indígenas de contato mais recente, mas todos os grupos indíge-
nas mais isolados, alguns de contato relativamente antigo, não necessitam de uma escola 
intercultural ou de qualquer escola. A escola é uma criação do Ocidente Europeu, do qual 
esses índios estão muito distantes e pode representar um mecanismo de desestruturação 
de sua maneira de viver. Por isto devem ser revistas as metas do PNE, que prevêem prazos 
para a universalização do ensino básico para todas as comunidades indígenas. A univer-
salização é desejável, apenas, no caso das comunidades em avançado processo de contato 
com a sociedade nacional. A implantação ou ampliação da escola em muitas comunidades 
indígenas deve ser objeto de criteriosa avaliação envolvendo os próprios índios, frente à 
necessidade de afirmação de cidadania em uma sociedade multicultural. 

Dados recém-divulgados do Censo Escolar 2006 indicam um crescimento médio de 
10% nos últimos quatro anos na educação indígena. Sem dúvida, contribuem para este 
resultado o expressivo aumento populacional de 4% ao ano e o abandono da educação 
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indígena durante a década de noventa: a carência é enorme. A maior parte das escolas 
indígenas, entretanto, ainda são de responsabilidade dos municípios (53,1%) e a maior 
parte do crescimento ocorreu neste setor. Assim, há que se colocar a questão do ensino 
intercultural e da incapacidade da maior parte dos municípios em levá-lo a termo.

5 – A questão dos recursos financeiros, da infra-estrutura física e 
dos equipamentos para as escolas indígenas

O PNE prevê em diferentes metas, o direcionamento de recursos didáticos e finan-
ceiros para as comunidades indígenas. É prevista, em especial, a extensão de programas 
do MEC às comunidades indígenas.

É evidentemente desejável o objetivo de equipar e apoiar financeiramente as escolas in-
dígenas, através de programas já existentes no governo federal e nos estados e municípios. 
É sintomático que essas metas estendam ao índios os direitos constitucionais à educação 
básica a que fazem jus todos os brasileiros. A reafirmação, embora redundante, é necessária 
devido ao abandono da educação indígena por muitos estados e municípios.

Mais importante do que estender aos índios direitos que já possuem como brasi-
leiros, por meio do apoio de programas governamentais pré-existentes, é a alocação 
de recursos específicos para a educação indígena, ou seja, a criação de um programa 
federal de educação indígena que contemple rubricas específicas para equipamentos, 
transporte escolar, material didático, treinamento de professores bilingües, publicação 
de textos em línguas indígenas, e outras mais. 

6 – Conclusões

A educação indígena deve ser, por sua especificidade, considerada como política e 
administrativamente a parte da educação básica executada pelos estados e municípios. 
Deve ser entendida como algo muito diferente. 

Parece claro que as atuais metas do PNE devem ser revistas, no sentido de:

1. Voltar a educação indígena à responsabilidade federal. O ideal seria o re- 
 torno da educação e da saúde indígenas ao âmbito da Funai. Não havendo,  
 entretanto, condições políticas para tanto, que a educação indígena volte  
 a ser considerada como responsabilidade do MEC, naturalmente, em  
 cooperação com os estados e municípios. Um problema com o PNE, que no  
 que diz respeito à educação indígena assume um aspecto particularmente  
 cruel, é a atribuição, sem consulta prévia aos interessados, de encargos para  
 os estados e municípios. No caso dos índios tal transferência não chegou a  
 acontecer sequer formalmente devido, como foi demonstrado, à implícita  
 desobediência ao preceito legal vigente. A meta do PNE, que prevê a lega- 
 lização dessa transferência, deve ser a primeira a ser rejeitada;
2. Criar programas federais específicos de apoio financeiro e técnico às escolas  
 indígenas, sem prejuízo de aportes de programas já existentes;
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3 Criar programas de pesquisa acadêmicos visando a criação de metodologias  
 para a educação intercultural. Incluir nesses programas a descrição e o de 
 senvolvimento da escrita de línguas indígenas, quando for o caso.
4. Criar, no âmbito do MEC, programas nacionais de formação de professo- 
 res indígenas.
5. Abandonar as metas que estipulam arbitrariamente prazos para universali- 
 zação da educação indígena.

As metas do PNE relativas à educação indígena devem ser, sem exceção, abandona-
das e suas premissas inteiramente revistas.
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O Plano Nacional de Educação estabeleceu 26 metas para a Educação de Jovens e Adul-

tos – EJA, que está inserida no capítulo sobre Modalidades de Ensino. 
Naquele momento histórico, a preocupação maior era com os altos índices de analfa-

betismo e com a institucionalização da EJA, visando ampliar os níveis de escolaridade da 
população que ainda não havia concluído a educação básica, em especial o ensino funda-
mental, na idade própria. 

Assim, as metas vinculam-se à erradicação do analfabetismo, ampliação da oferta, pro-
dução de dados estatísticos, de modo a subsidiar o planejamento de políticas e programas na 
área, bem como à melhoria da qualidade, no sentido de alterar o perfil da educação de jovens 
e adultos, despojando-a do estigma de ensino marginal.

Neste documento, tencionamos descrever um breve cenário do atual estágio de cumpri-
mento das metas de EJA, com ênfase nas ações oriundas da União, dada a escassez de in-
formações referentes às iniciativas de estados e municípios. Trata-se, portanto, de uma visão 
parcial da evolução das determinações do PNE até o momento.

O texto está organizado em cinco seções, que, excetuada a primeira, trazem agrupamen-
tos de metas: i) analfabetismo; ii) elevação da escolaridade; iii) qualidade e institucionaliza-
ção na EJA; iv) informação e avaliação; e v) articulação com outras políticas públicas. Essa 
organização é apenas um jeito particular de abordar as metas, vez que entendemos existir 
inúmeras relações entre as mesmas. 

I – Analfabetismo

A erradicação do analfabetismo foi um dos cinco objetivos elencados pelos consti-
tuintes ao definirem, no artigo 214 da Carta Magna de 1988, que um Plano Nacional 
de Educação, de duração plurianual, deveria ser elaborado, visando ao desenvolvimento 
do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público.

Naquela década, conforme apontava o Censo Demográfico de 1980, tínhamos 
25,5% da população de 15 anos ou mais, isto é, 18,7 milhões, ainda analfabeta. Em 
2000, ano imediatamente anterior à aprovação do Plano Nacional de Educação, a 
taxa de analfabetismo nessa faixa etária diminuíra para 13,6%, mas englobava um 
contingente de 16,3 milhões de pessoas1. Uma nova redução da taxa para 11,1%, 
em 2005, continuou a implicar, em termos absolutos, a existência de 15 milhões de 
analfabetos2.

1 IBGE. Censo Demográfico 2000.
2 IBGE. PNAD 2005.
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3 Os dois anos foram selecionados por estarem abrangidos na gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso e pós-aprovação do Plano 
Nacional de Educação.
4 Metas PNE Educação de Jovens e Adultos – Avaliação do cumprimento das metas para Educação de Jovens e Adultos pelo Ministério da 
Educação. MEC/INEP. 2006. Mimeo. 
5 Ver www.alfabetizacaosolidaria.org.br.
6 Ver “Relatório Síntese do II Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (II Eneja)”, em Educação de jovens e Adultos: uma me-
mória contemporânea. pp.115-118. Unesco/MEC, 2004, e “Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas públicas de educação 
de jovens e adultos no Brasil”, em Educação & Sociedade, vol. 26, n. 92, pp. 1123-1128, Especial – Out. 2005.
7 www.alfabetizacaosolidaria.org.br.
8 Criado por meio do Decreto nº 4.834, de 08/09/2003.

Para enfrentar esse grande desafio, a primeira meta do PNE para a modalidade de 
educação de jovens e adultos determina o estabelecimento de programas visando alfa-
betizar 10 milhões de jovens e adultos, em cinco anos, e, erradicar o analfabetismo até 
o fim da década.

No que diz respeito à primeira parte dessa meta, o Ministério da Educação contabi-
liza cerca de 7,4 milhões de alunos atendidos nos programas financiados integralmente 
ou em parte pela União, entre 2001 e 2005, entre eles: Programa Nacional de Educa-
ção na Reforma Agrária-PRONERA, Programa Alfabetização Solidária AlfaSol (2001 
e 2002)3 e Programa Brasil Alfabetizado. A estimativa do MEC é que, em 2006, mais 
dois milhões de alunos sejam atendidos em classes de alfabetização de jovens e adultos, 
no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado4.

Nos dois primeiros anos de implantação do Plano Nacional de Educação (2001-
2002), vigorava o Programa Alfabetização Solidária como principal ação de alfabeti-
zação de jovens e adultos e fortalecimento da oferta pública de EJA, operando com 
recursos públicos e parcerias privadas. Iniciada em 1997, essa iniciativa continua a ser 
implementada por uma organização não governamental, tendo atendido, no período 
1997-2005, 5,1 milhões de alunos em cerca de dois mil municípios5. 

As principais críticas sofridas pelo Alfabetização Solidária, iniciado no primeiro 
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, diziam respeito à ausência de ins-
titucionalização e organicidade da política educacional para jovens e adultos e à trans-
ferência do combate ao analfabetismo do campo da responsabilidade pública do Estado 
para a esfera da filantropia6. Teve, contudo, o mérito de mobilizar parcelas da sociedade 
civil e um grande número de atores do setor privado para o problema do analfabetismo. 
Desde sua criação, o Alfasol atuou em conjunto com 178 empresas e instituições públi-
cas e privadas, além de mais de duzentas instituições de ensino superior7.

Em 2003, o MEC criou a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo 
e o Programa Brasil Alfabetizado8, incorporado, posteriormente, pela Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização e Diversidade numa reforma administrativa. Como 
principal estratégia de ação, ele apóia e financia projetos de alfabetização de jovens e 
adultos apresentados por Estados, Municípios, instituições de ensino superior e organi-
zações sociais, com diversidade de metodologias e práticas de ensino. 

Os dados de beneficiários do Brasil Alfabetizado são 5,4 milhões de 2003 a 2005 e 
estimativa de 2 milhões no ano de 2006; totalizando 7,4 milhões de atendimentos em 
classes de alfabetização. Entre as entidades não governamentais que foram financiadas por 
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esse programa, destacam-se, em termos de número de alfabetizandos, no período 2003-
2005, o SESI, com 798.701 atendimentos, e o próprio AlfaSol, com 550.9419. (Tabela 1)

Tabela 1
Número de beneficiários atendidos pelos programas Alfabetização 

Solidária e Brasil Alfabetizado – 1997-2000, 2001 a 2006 (em milhões)

Programas Nº de beneficiários atendidos – 1997-2000, 2001 a 2006

1997 a 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006a

AlfaSolb 1,5 0,9 1,1 0,5 0,6 0,4 0,1

Brasil Alfabetizadoc - - - 1,7 1,7 2 2

Fontes: Alfabetização Solidária e www.mec.gov.br/secad/sba. 
a Estimativo.
b 550 mil atendimentos no período 2003-2005 estão também contabilizados nos números do Brasil Alfabetizado.
c Criado no ano de 2003.

Somados, esses dois grandes programas atenderam, no intervalo 2001-2005, cerca 
de 9 milhões de alunos. Ainda assim, a redução, em termos absolutos, da população 
analfabeta de 15 anos ou mais foi de 1,3 milhão entre 2000 e 2005. 

Para uma melhor compreensão da efetividade do Brasil Alfabetizado, seria preciso 
conhecer se ele atende ao grupo a que se destina prioritariamente, isto é, em que medida 
ocorrem re-matrículas ou matrículas de analfabetos funcionais, mas não encontramos 
esse tipo de avaliação disponível e tampouco dados sobre abandono10.

Ressalte-se que há dificuldades adicionais em estabelecer relações entre esses dados, 
tais como o fato de a informação coletada pelo IBGE ser declaratória. O instituto con-
sidera alfabetizada a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples no idioma que 
conhece, contudo, a pergunta efetivamente realizada ao entrevistado, conforme o ins-
trumento de coleta da PNAD 2005, é simplesmente se ele sabe ler e escrever.

Salientamos que os dados de atendimento apontados pelos programas não se refletem nas 
matrículas em alfabetização de jovens e adultos registradas pelo Censo Escolar, neste mesmo pe-
ríodo. Decorrência da dissimilitude entre a duração, datas de início e encerramento das turmas 
de alfabetização e do calendário do ensino regular, pelo qual esse levantamento está pautado.

Vale minudenciar, por fim, a existência, desde 1998, do Programa Nacional de Edu-
cação na Reforma Agrária-PRONERA, implantado pelo INCRA, que pretende ampliar 
a escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados, com oferta de educação bá-
sica (alfabetização, fundamental e médio), cursos técnicos profissionalizantes e de nível 
superior11. O Relatório de Gestão do Instituto, para o exercício 2004, informa que, 
naquele ano, o programa atingiu 57.697 trabalhadores rurais nos diferentes níveis de 

9 www.mec.gov.br/secad/sba. Ver Mapa do Brasil Alfabetizado.
10 De acordo com o Ministério da Educação/Secad, está sendo experimentada, em 2006, a aplicação de testes cognitivos de entrada e 
saída entre os alunos atendidos pelo Brasil Alfabetizado.
11 O Relatório de Avaliação do Pronera relata que a EJA é considerada prioritária, representando 94% das ações educativas promovidas pelo 
Programa, concentradas nas regiões Norte e Nordeste.
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12 Relatório de Gestão Exercício 2004. Instituto de Colonização e Reforma Agrária. www.incra.gov.br.

ensino; tendo, em cinco anos, atendido cerca de 120 mil alunos, ou aproximadamente 
14% da demanda dos assentamentos no Brasil12.

Caracterização do Analfabetismo Brasileiro

O diagnóstico do PNE acerca da concentração do analfabetismo nas faixas etárias 
mais avançadas e das disparidades regionais continua atual (Quadro 1 e Gráfico 1). Nos 
grupos etários de 15 a 19 anos e 20 a 24 anos, as taxas de analfabetismo caíram pratica-
mente à metade, ao passo que nos grupos finais – 40 a 49 anos e 50 anos ou mais essa 
redução foi de 22% e 16%, respectivamente. Um contingente de quase 11 milhões de 
pessoas analfabetas tem, de acordo com a PNAD 2005, acima de 40 anos.

É relevante considerar as diferenças no crescimento populacional desses mesmos gru-
pos para uma melhor compreensão da evolução das taxas de analfabetismo, conforme 
aponta o Quadro 1. Apenas no último grupo, de 50 anos ou mais, a população absoluta 
cresceu de 27 para 34,6 milhões de pessoas, entre os anos 2000 e 2005, enquanto no 
segundo grupo, de 15 a 19 anos, houve uma redução de cerca de 200 mil pessoas.

Diante disso, um esforço do Estado, no sentido de melhorar a eficiência do sistema 
de ensino regular, será determinante para encerrar o ciclo de reposição de analfabetos na 
população brasileira. Quanto às faixas etárias avançadas, onde o analfabetismo mostra 
sua face mais resistente de ser combatida, é lícito inferir que, mantido o ritmo da última 
meia década, dificilmente a meta de erradicação do analfabetismo será cumprida até 
2011, como preceitua o PNE.

Quadro 1
 Taxa de Analfabetismo das Pessoas de quinze anos ou mais, por Grupos de Idade Brasil — 2000 e 2005

Grupos de Idade
Ano 2000 Ano 2005

População Abs. Taxa de Analfabetismo População Abs. Taxa de Analfabetismo

15 anos ou mais 119.533.048 13,6 135.544.622 11,1

15 a 19 anos 17.939.815 5,0 17.733.925 2,3

20 a 24 anos 16.141.515 6,7 17.318.407 3,4

25 a 29 anos 13.849.665 8,0 15.464.436 5,7

30 a 39 anos 25.290.473 10,2 27.017.236 7,7

40 a 49 anos 19.268.235 13,9 23.357.550 10,8

50 anos ou mais 27.043.345 29,4 34.590.835 24,5

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 e PNAD 2005.

O Gráfico 1 traz a evolução das taxas de analfabetismo para pessoas de 15 anos 
ou mais, por grandes regiões, para os anos de 1996, cujos dados foram utilizados na 
elaboração do Plano Nacional de Educação, 2000, ano imediatamente anterior à sua 
aprovação e 2005, os dados mais recentes da PNAD. Observe-se que, para 1996, foi 
considerado apenas o Norte urbano.
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Norte e Nordeste reduziram suas taxas de analfabetismo para maiores de 15 anos 
em mais de quatro pontos percentuais entre 2000 e 2005, mas ainda mantêm taxas de 
dois dígitos, tendo esta última região praticamente o dobro da taxa brasileira. Ainda do 
ponto de vista regional, cumpre lembrar que o Nordeste reúne uma massa de analfabe-
tos que representa 53% dos 15,5 milhões de analfabetos acima de 10 anos identificados 
pela PNAD, em 2005.

Gráfico 1
Taxa de analfabetismo das Pessoas de 15 anos ou mais

Brasil e Grandes Regiões 1996, 2000 e 2005

Fonte: 1996 – Plano Nacional de Educação. Exclusive Norte rural. Exclusive áreas rurais de Ron-
dônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Pp.73  2000 – MEC/INEP. Os Desafios do Plano 
Nacional de Educação. Censo Demográfico 2000. 2005 – IBGE/PNAD 2005. Inclusive áreas rurais 
de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Considerando a distribuição do analfabetismo por gênero, constata-se que quase não 
há disparidades entre homens e mulheres, permanecendo em cerca de meio ponto percen-
tual a diferença entre as respectivas taxas, no ano de 2005. No que diz respeito à domicílio, 
verifica-se uma pequena diminuição de 3,3 pontos percentuais na diferença entre as taxas 
de analfabetismo para a área urbana e a rural, permanecendo as desigualdades apontadas 
pelo PNE, posto que o analfabetismo encontrado na zona rural para as pessoas de 10 anos 
ou mais de idade, em 2005, ainda é o triplo daquele verificado para a cidade. (Quadro 2)

Quadro 2  
Taxa de Analfabetismo das Pessoas de 10 anos ou mais, por gênero e domicílio – Brasil 2000 e 2005

Ano
Gênero Domicílio

homem mulher diferença urbano rural diferença

2000 13,2 12,5 0,7 9,6 27,7 18,1

2005 10,5 9,9 0,6 7,7 22,5 14,8

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e PNAD 2005.

Além da questão regional, do viés etário e das feições por gênero e domicílio, os recortes 
étnico-raciais e de renda permanecem como desafios. Em 2001, a taxa de analfabetismo 
de pessoas de 15 anos ou mais entre pardos e negros era de 16,6, enquanto entre brancos 
e amarelos era de 7,7; do mesmo modo, 28,8 era o percentual de analfabetos nessa mesma 
faixa etária que ganhavam até um salário mínimo e 4,7 a taxa para aqueles que tinham 
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13 Mapa do Analfabetismo no Brasil. MEC/INEP, 2003. 1996 é o ano de referência utilizado pelo PNE para esses dados.
14 Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea 1996-2004, Unesco-MEC, 2004.
15 Desde a promulgação da Lei nº 11.274/2006, o ensino fundamental passou a ter nove anos de duração.

rendimentos entre cinco e dez salários mínimos. Os dados para os mesmos segmentos, em 
1996, eram: 20,4% para pardos e negros; 9,3% para brancos e amarelos; 34,9% para até 
um salário mínimo e 7,4% entre cinco e dez salários mínimos13. 

Concluindo esta seção, ressaltamos a preocupação da UNESCO com a lenta redução dos 
índices de analfabetismo no mundo. Em 2003, esse organismo internacional estabeleceu a Dé-
cada das Nações Unidas para a Alfabetização, como parte do programa Educação para Todos. 

Seu objetivo é reforçar os compromissos do Marco de Ação de Dacar-2000, do qual 
o Brasil foi signatário, em que se incluem: i) atingir, em 2015, 50% de melhora nos 
níveis de alfabetização de adultos, em particular as mulheres, e acesso eqüitativo à 
educação básica e continuada para todos os adultos; ii) assegurar que as necessidades 
de aprendizagem de todos os jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso eqüitativo 
à aprendizagem apropriada e às habilidades para a vida.

Em Dacar, a UNESCO reconheceu que a meta estabelecida em Jomtien, dez anos 
antes, de oferecer educação básica a crianças, jovens e adultos, havia sido reduzida, em 
boa parte dos países em desenvolvimento, à educação primária para crianças e adoles-
centes, deixando a aprendizagem de adultos a uma condição marginal14.

II – Elevação da escolaridade: EJA no Ensino Fundamental e Médio

A Constituição Federal assegura como direito público subjetivo o acesso ao ensino 
fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram a oportunidade de cursá-lo na 
idade própria, entendendo que esse nível de escolarização15 é o mínimo necessário para 
o início da construção de uma cidadania plena. Mais que isso, determina que o ensino 
médio gratuito seja progressivamente universalizado. (Art. 208, incisos I e II)

De certo modo, esse entendimento consagrou, no texto constitucional, a transfor-
mação por que passavam à época os paradigmas da educação de jovens e adultos, em 
especial a etapa de alfabetização, ao considerar que as habilidades de leitura e escrita 
devem oportunizar ao cidadão fazer frente às demandas de seu contexto social e à apren-
dizagem ao longo da vida. O ciclo, portanto, apenas se inicia com o processo de alfabe-
tização, tornando-se consistente e duradouro ao longo das etapas seguintes.

O PNE estabeleceu as metas 2 e 3 visando assegurar, em cinco anos, a oferta de 
EJA equivalente às quatro séries iniciais para 50% da população de 15 anos e mais 
sem essa escolaridade, além de assegurar, até 2011, a oferta de cursos equivalentes 
às quatro séries finais para toda a população de 15 anos e mais que concluiu as 
séries iniciais. A meta 16 determina que a capacidade de atendimento no ensino 
médio dobre, em cinco anos, e quadruplique até 2011. 

Essas metas almejam, de forma específica, à garantia da continuidade dos estudos 
de jovens e adultos, com vistas à sua formação plena, e, de um modo mais genérico à 
elevação da escolaridade da população.
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De um modo geral, houve progressos no nível de instrução da população brasileira, 
com ganho médio de 1,5 ano de estudo na última década, mas a desigualdade regional 
permaneceu. 

Enquanto a Região Sudeste alcançou, em 2005, uma média de 7,4 anos de estudo 
para as pessoas de 10 anos ou mais de idade, esse mesmo indicador, no Nordeste, foi de 
5,4 anos, mantendo-se praticamente a mesma diferença de dois anos de estudo entre as 
duas regiões, registrada pelo PNE, com base em dados de 1996, cujas médias eram 6,0 
para o Sudeste e 3,9 para o Nordeste16.

A evolução no número médio de anos de estudo distingue-se também por faixa 
etária, conforme Quadro 3. No período 1995-2005, o ganho foi de 2,3 anos de estudo 
para a população na faixa etária de 20 a 24 anos, e de 1,3 ano para as pessoas de 25 anos 
ou mais, contudo esse acréscimo esteve discretamente mais concentrado na primeira 
metade da década, antes da edição do PNE. As mulheres mantiveram, em 2005, me-
lhores médias de anos de estudo do que os homens, como já verificado no ano de 2001, 
refletindo um nível de escolarização coerente com a hegemonia feminina nas matrículas 
de quase todos os níveis de ensino. 

Quadro 3
Número médio de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade, total, por  

sexo e por grupos de idade — 1995, 2001 e 2005

Ano

Número médio de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade

Total Homens Mulheres

Total

1995 5,2 5 5,3

2001 6,1 6 6,3

2005 6,7 6,6 6,9

20 a 24 anos

1995 6,7 6,3 7,1

2001 8 7,6 8,4

2005 9 8,6 9,3

25 anos ou mais

1995 5,3 5,3 5,2

2001 6 6 6,1

2005 6,6 6,5 6,7

Fonte: IBGE/PNAD 1995/2005. 
Nota: Exclusive área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

A elevação, contudo, não faz frente ao déficit educacional brasileiro. São 21,5 mi-
lhões de pessoas que ingressaram na vida escolar, mas ainda não conseguiram completar 
nem mesmo as quatro primeiras séries do ensino fundamental, como mostram os dados 
da PNAD 2005. (Quadro 4)

16 Dados para 1996 foram retirados do texto legal do PNE e do IBGE/PNAD, para as referências ao ano de 2005.
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Cumpre registrar que, entre 2001 e 2005, diminuiu o número de pessoas de 10 
anos ou mais de idade com escolaridade entre 1 e 3 anos de estudo, no Brasil e grandes 
regiões. Exceção feita à Região Norte, para a qual os dados da PNAD, em 2001, ainda 
se restringia à zona urbana. 

Essa redução variou entre 5 e 10%, sendo menor para as regiões Sul e Sudeste e 
maior para o Nordeste e o Centro-Oeste. Em decorrência, genericamente, houve acrés-
cimos nos grupos de estudo de 4 a 7 anos e 8 a 10 anos, o que implica maior demanda 
no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio. (Quadro 4)

Quadro 4
Pessoas de dez anos ou mais de idade, valores absolutos, segundo os grupos de anos de estudo 

Brasil e Grandes Regiões — 2001a e 2005b

Regiões Grupos de anos de estudo para pessoas com 10 anos ou mais

Sem instrução e menos de 1 ano de estudo 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 10 anos

2001

Brasil 17.398.188 22.721.195 45.602.520 21.544.498

Norte 883.032 1.294.308 2.337.076 1.277.272

Nordeste 8.690.835 8.477.096 11.042.906 4.328.112

Centro-Oeste 1.052.189 1.565.180 3.346.555 1.505.851

Sudeste 5.042.889 8.296.339 20.912.882 10.813.449

Sul 1.662.925 3.015.229 7.902.601 3.609.683

2005

Brasil 16.544.614 21.491.304 47.646.385 25.045.868

Norte 1.378.994 2.011.251 3.651.355 1.861.092

Nordeste 7.838.926 7.622.991 12.256.522 5.485.353

Centro-Oeste 1.017.839 1.400.368 3.496.883 1.798.001

Sudeste 4.817.965 7.657.346 20.470.358 11.881.142

Sul 1.490.890 2.799.348 7.771.267 4.020.280

Fonte: IBGE/PNAD 2001 e 2005.
a Em 2001, exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Inclusive as pessoas com anos de estudo 
não determinados e sem declaração.
b Em 2005, inclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Inclusive as pessoas com anos de estudo 
não determinados e sem declaração.

Dados do IBGE17 mostram que a população que está fora da escola e tem 15 anos ou 
mais  idade a partir da qual a LDB autoriza a realização de exames supletivos no nível de 
conclusão do ensino fundamental foi reduzida de 17,5 milhões, entre aqueles com um a 
três anos de estudo para 14,7 milhões, no intervalo 2001-2005. No grupo de 4 a 7 anos 
de estudo, a mudança foi pequena, de 31,7 para 32 milhões. Esse é um panorama mais 
focado para entender os desafios a vencer na modalidade de EJA. (Quadro 5)

17 Ver também Relatórios de Diagnóstico dos Seminários Regionais de Acompanhamento e Avaliação do Plano Nacional de Educação e dos 
Planos Decenais Correspondentes. MEC, 2006.
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Quadro 5
População de quinze anos ou mais fora da escola por  

grupos de estudo – Brasil e Grandes Regiões – 2000 e 2005 

Regiões
Grupos de Anos de Estudoa

Sem Instrução ou menos de 1 ano De 1 a 3 anos De 4 a 7 anos De 8 a 10 anos Mais de10 
anos

2000

Brasil 13.077.133 17.560.822 31.754.023 12.692.029 23.401.911

Norte 1.139.891 1.407.344 1.935.931 728.077 1.172.259

Nordeste 6.086.417 6.125.154 6.532.733 2.131.242 4.425.594

Sudeste 3.839.193 6.520.895 15.098.659 6.651.975 12.620.719

Sul 1.216.323 2.364.977 5.935.749 2.314.727 3.594.657

Centro-Oeste 795.309 1.142.452 2.250.951 866.008 1.588.682

2005

Brasil 15.015.123 14.772.108 32.063.971 15.576.793 35.892.911

Norte 1.190.319 1.202.690 2.248.640 1.098.456 2.086.026

Nordeste 7.064.333 4.911.939 7.400.360 2.991.934 6.824.237

Sudeste 4.461.670 5.535.264 14.438.528 7.689.674 18.887.612

Sul 1.355.444 2.138.911 5.663.295 2.686.067 5.597.652

Centro-Oeste 943.357 983.304 2.313.148 1.110.662 2.497.384

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2000 e PNAD 2005. 
a Séries concluídas.

As taxas de escolarização da população de 15 a 17 anos, de 18 a 24 anos, e de 25 anos 
ou mais, em 2005, também expõem as necessidades e fragilidades do sistema educacio-
nal brasileiro. Nas duas primeiras faixas etárias, as taxas de escolarização são 81,7% e 
31,6%, respectivamente, mas têm implícitas o problema da distorção idade-série. Mui-
tos estão retidos no ensino fundamental ou no ensino médio, fora da idade adequada 
para o nível de ensino que cursam. Já na faixa seguinte, de 25 anos ou mais, a taxa de 
escolarização é de 5,7%, extremamente baixa, se considerarmos o número médio de 
anos de estudo (6,6) para esse grupo, apontado no Quadro 3.

Sob diferentes ângulos, o número de matrículas na educação de jovens e adultos nos 
dois segmentos do ensino fundamental e no ensino médio permanece demasiado tímido 
(Quadro 6). Seja frente ao número de pessoas que não concluíram a educação básica , de 
modo geral, como visto no Quadro 4, quanto ao público maior de 15 anos que está fora 
da escola e não completou o ensino fundamental (Quadro 5), ou ainda com relação aos 
alunos que permanecem no sistema de ensino regular mas fora da faixa etária adequada. 

Não obstante, pode ser observada uma ampliação de cerca de 30% nas matrículas 
dos dois segmentos do ensino fundamental e de 24% no ensino médio, entre 2001 e 
2005. (Quadro 6) Nesse processo, consolidou-se a descentralização das competências 
definidas em lei para estados e municípios. 

Desde a aprovação do PNE, os municípios incrementaram a oferta de EJA no ensino 
fundamental, ampliando sua participação nas matrículas de 71 para 79,5% e de 30,3 
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para 44,2%, nos segmentos de 1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries, respectivamente; enquanto os esta-
dos concentraram esforços em aumentar quase dez pontos percentuais sua contribuição 
nas matrículas do ensino médio. (Quadro 6)

Quadro 6 
Matrículas na educação de Jovens e Adultos em nível fundamental e médio, por dependência  

administrativa — Brasil 2001 e 2005 — Cursos Presenciais com avaliação de processo

Ano/Níveis Matrículas na EJA Ensino Fundamental e Médio Cursos Presenciais com avaliação de processo

Total Federal % Estadual % Municipal % Particular %

2001

EJA 1ª a 4ª EF 1.151.429 181 0,0 315.377 27,4 817.009 71,0 18.862 1,6

EJA 5ª a 8ª EF 1.485.459 4.704 0,3 923.612 62,2 450.731 30,3 106.412 7,2

Ensino Médio 987.376 566 0,1 734.864 74,4 29.248 3,0 222.698 22,6

2005

EJA 1ª a 4ª EF 1.488.574 149 0,0 282.562 19,0 1.183.618 79,5 22.245 1,5

EJA 5ª a 8ª EF 1.906.976 297 0,0 1.017.609 53,4 843.518 44,2 45.552 2,4

Ensino Médio 1.223.859 429 0,0 1.029.795 84,1 43.470 3,6 150.165 12,3

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2001 e 2005.

As metas nº 2 e 3 do PNE tomam como referência a população de 15 anos ou mais 
que não completou o ensino fundamental. Na segunda meta, tanto podemos aludir aos 
analfabetos funcionais, identificados pelo IBGE como aqueles com menos de quatro 
anos de estudo, que representavam cerca de 30 milhões de pessoas em 200118, quanto 
relacioná-la com o grupo que completou entre 1 e 3 anos de estudo, 17 milhões de pes-
soas no ano 2000. Na terceira, o público alvo, que não concluiu as quatro séries finais, 
também era de 30 milhões, conforme Quadro 5. 

Face à grandeza desses números, muitos, inclusive o MEC/INEP, tratam do cum-
primento dessas metas em termos de evolução de matrículas, mas mesmo esse critério, 
apresentado no Quadro 6, é eloqüente para avaliá-las.

Diante desse cenário, faltou, a nosso ver, um melhor dimensionamento dos objetivos 
e o estabelecimento de metas progressivas para atendê-los. Tanto a formulação de ações 
governamentais, quanto o monitoramento e avaliação ganhariam em objetividade com 
essa medida.

Analisando o cumprimento da meta nº 16, temos que, para efetivar a duplicação 
das matrículas de 2001, deveria haver um acréscimo de 750 mil matrículas entre 2005 
e 2006, o que representaria triplicar o aumento ocorrido entre 2001 e 2005. Em 2011, 
quadruplicar o atendimento significará ter praticamente quatro milhões de jovens e 
adultos matriculados no Ensino Médio. (Quadro 7)

18 Mapa do Analfabetismo. MEC/INEP, 2003.
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Quadro 7
 Matrículas de EJA no Ensino Médio — Brasil — 2001 e 2005 e 

Metas do PNE para 2006 e 2011

Matrículas de EJA no Ensino Médio 2001-2005 e Metas do PNE

2001 2005 PNE Meta 2006 PNE Meta 2011

987.376 1.223.859 1.974.752 3.949.504

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar, 2001 e 2005.

Considerando a lenta expansão da oferta de EJA, o MEC criou o Programa de Apoio 
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, instituído 
pela Lei nº 10.880, de 2004, ou “Fazendo Escola” (que substituiu o Programa Recome-
ço do governo anterior), e objetiva ampliar a oferta de vagas na educação fundamental 
pública de jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação no processo. 

De acordo com o MEC, em 2001, o Recomeço teve orçamento da ordem de R$187 
milhões distribuídos a 1.381 municípios para atender 823.842 alunos. O orçamento do 
Fazendo Escola, em 2005, foi de R$460 milhões, beneficiando 3.361 redes municipais 
e estaduais e cerca de 3 milhões de alunos19.

Embora não diretamente relacionada às metas de educação de jovens e adultos no 
PNE, é válido registrar a pesquisa sobre o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcio-
nal, o INAF, realizada anualmente pelo Instituto Paulo Montenegro e a Ação Educativa, 
desde 2001. Seus resultados constituem mais um forte indicativo da urgência na melho-
ria da qualidade de todo o sistema de educação básica e da ampliação da escolaridade da 
população brasileira.

Diferentemente do IBGE que efetua a classificação de analfabetismo funcional para 
o grupo com menos de quatro anos de escolaridade, a pesquisa do IPM/Ação Educativa 
procura conhecer as habilidades de leitura, escrita e cálculo, empregadas em atividades 
cotidianas, com uma amostra de duas mil pessoas, com idade entre 15 e 64 anos de idade. 

Após aplicar os testes de leitura e escrita nos anos de 2001, 2003 e 2005, as con-
clusões da pesquisa sobre a evolução do INAF entre os níveis analfabeto, alfabetizado 
em nível rudimentar, alfabetizado em nível básico e alfabetizado em nível pleno, nesse 
período, foram20: i) não houve mudança no percentual de 25% de alfabetizados ple-
nos, tampouco no nível de um terço de alfabetização rudimentar; ii) leve tendência de 
diminuição no de analfabetos (de 9% para 7%); iii) elevação no percentual dos que 
atingem o nível básico: 34% em 2001 para 38% em 2005. (Tabela 2)

19 www.fnde.gov.br/educação de jovens e adultos.
20 A classificação utilizada no Inaf é assim traduzida pelo Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa: a) analfabeto – não consegue 
realizar tarefas simples que envolvem decodificação de palavras e frases; b) alfabetizado nível rudimentar – consegue ler títulos ou frases, loca-
lizando uma informação bem explícita; c) alfabetizado nível básico – consegue ler um texto curto, localizando uma informação explícita ou que 
exija uma pequena inferência; e, d) alfabetizado nível pleno – consegue ler textos mais longos, localizar e relacionar mais de uma informação, 
comparar vários textos, identificar fontes. www.ipm.org.br.
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Tabela 2
Evolução do Índice Nacional de Alfabetismo INAF, produzido pelo Instituto  

Paulo Montenegro — Leitura e Escrita — 2001, 2003 e 2005

Evolução dos níveis de alfabetismo em leitura e escrita 2001 a 2005

2001 2003 2005 2001-2005

Analfabeto 9% 8% 7% -2pp

Alfabetizado Nível Rudimentar 31% 30% 30% -1pp

Alfabetizado Nível Básico 34% 37% 38% +4pp

Alfabetizado Nível Pleno 26% 25% 26% -

Fonte: Instituto Paulo Montenegro. 
Obs: Devido ao arredondamento das casas decimais, os percentuais relativos a 2005 totalizam 101%. 

III – Qualidade e institucionalização na EJA

Nesta seção, agrupamos metas que perpassam duas questões de muito relevo para 
a educação de jovens e adultos, a primeira diz respeito à sua institucionalização, es-
truturando e fortalecendo os mecanismos para oferta e gestão, a fim de que a mesma 
se converta em efetiva estratégia de democratização da educação básica; e a qualidade, 
cuja melhoria é determinante para mudar a visão de EJA como modalidade de menor 
prestígio e menor exigência.

O reforço a certo grau de institucionalização está presente, de modo explícito, na 
meta nº 10, que determina a reestruturação, criação e fortalecimento, nas secreta-
rias estaduais e municipais de educação, de setores próprios incumbidos de pro-
mover a educação de jovens e adultos.

De acordo com o Ministério da Educação, todas as Secretarias Estaduais de Educa-
ção já possuem coordenação de jovens e adultos, mas não há, no órgão, dados sistemati-
zados sobre a situação das secretarias municipais de educação. Dentro do próprio MEC, 
houve a reunião das áreas de alfabetização e EJA no âmbito da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade-SECAD, numa tentativa de superar proble-
mas de desarticulação que fragilizavam a continuidade dos estudos e a consolidação de 
aprendizagens de jovens e adultos.

Por sua vez, a preocupação com que a infra-estrutura das escolas públicas de ensino 
fundamental e médio, em áreas localizadas por analfabetismo e baixa escolaridade, 
seja aproveitada para a oferta programas de alfabetização e de ensino e exames para 
jovens e adultos, está exposta na meta nº 4.

Essa meta está contemplada no desenho do Brasil Alfabetizado, que é executado de 
modo descentralizado, através do financiamento de projetos de alfabetização de jovens 
e adultos desenvolvidos por estados, municípios, organizações da sociedade civil e uni-
versidades. 

Tanto o Alfabetização Solidária, quanto os programas de apoio à EJA, Recomeço (até 
2002) e Fazendo Escola (a partir de 2003), consideraram as localidades de baixo Índice 
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de Desenvolvimento Humano21 prioritários na seleção de projetos ou de municípios a 
atender22. 

Dentre as metas do Brasil Alfabetizado, está a expansão do atendimento em regiões 
com baixa densidade populacional e em comunidades populares de periferias urbanas, e 
do Fazendo Escola, atender a bolsões de pobreza.

Parcerias

Outro cuidado do PNE foi com o estabelecimento de políticas que facilitem par-
cerias para o aproveitamento dos espaços ociosos existentes na comunidade, bem 
como o efetivo aproveitamento do potencial de trabalho comunitário das entida-
des da sociedade civil, para a educação de jovens e adultos, expressa na meta nº 8.

No que diz respeito ao estímulo às parcerias, mais uma vez, cita-se a estratégia de 
implementação do Brasil Alfabetizado, que prevê a atuação conjunta com entes públicos 
e privados. Em 2005, 567 municípios, 22 estados, 47 ONG´s e 6 instituições de ensino 
superior estavam envolvidas no Programa.

O mesmo Decreto nº 4.834, de 2003, que criou o Brasil Alfabetizado, instituiu a Co-
missão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, um colegiado de caráter 
consultivo, composto por representantes da sociedade civil ligados à educação, com o obje-
tivo de assessorar o MEC na formulação e implementação das políticas públicas nessa área.

Considerando a ênfase no “localismo” e na EJA contida nessa meta, cabe verificar jun-
to aos sistemas estaduais e municipais de ensino como a mesma está sendo implementada, 
bem como a meta anterior, vez que os projetos são desenhados pelos entes executores. Ade-
mais, uma avaliação do Fazendo Escola deve oferecer subsídios relevantes sobre o tema.

Organizações da sociedade civil e movimentos sociais têm tido participação ativa 
na educação de jovens e adultos, haja vista a constituição dos Fóruns Estaduais de EJA, 
gerando propostas e estudos, implantando projetos e subsidiando políticas e programas.

Formação de professores

A formação de professores e o financiamento, abordados a seguir, detêm caracterís-
ticas que influenciam fortemente a qualidade do ensino, mas são também pilares para 
que a modalidade de EJA seja definitivamente institucionalizada.

Na meta nº 7, o PNE diz que os sistemas estaduais de ensino, em regime de co-
laboração com os demais entes federativos, devem manter programas de formação 
de educadores de jovens e adultos, capacitados para atuar de acordo com o perfil 
da clientela, e habilitados para, no mínimo, o exercício do magistério nas séries 
iniciais do ensino fundamental, de forma a atender à demanda de órgãos públicos 
e privados envolvidos no esforço de erradicação do analfabetismo.

21 O Índice de Desenvolvimento Humano é divulgado anualmente pela Organização das Nações Unidas e contempla três dimensões: 
expectativa de vida, renda per capita e escolaridade da população.
22 “Relatório Nacional da Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação do Brasil”, apresentado na Conferência Interna-
cional MidTerm, na Tailândia, 2003. Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea 1996-2004, Unesco-MEC, 2004.
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O Programa Fazendo Escola, desenvolvido pelo MEC, oferece assistência financeira, 
em caráter suplementar, para a implantação da EJA nos sistemas estaduais e municipais, 
custeando ações de formação continuada de docentes. Resta conhecer os quantitativos 
de professores contemplados durante o período 2001-2006, após a aprovação do PNE. 
Ainda no âmbito das iniciativas da União, foi criada a Rede Nacional de Formação 
Continuada de Professores, mas esta não faz nenhuma menção à formação de docentes 
para atuar na educação de jovens e adultos.

Quanto à formação inicial, o UniEJA, destinado a apoiar projetos de universidades 
para formação de professores em educação de jovens e adultos, teve vida efêmera. Apa-
rece com recursos pouco significativos (R$100 mil) na Lei Orçamentária de 2005, mas 
a ação já não consta na Lei Orçamentária de 2006. 

Conforme o Censo Escolar, grande parte dos docentes que atuam em EJA têm for-
mação em nível médio ou superior, um cenário aperfeiçoado entre 2001 e 2005. Naque-
le ano, 66% dos docentes tinham formação completa em nível superior, em 2005, esse 
percentual foi a 73%. (Quadro 8) 

Por conseguinte, políticas públicas no sentido de formar aqueles que ainda detêm 
escolaridade inferior a nível médio teriam que alcançar pouco mais de dois mil docentes. 
O desafio é qualificar esses profissionais com a formação em nível superior, especialmen-
te quando se considera as peculiaridades da EJA, sendo a qualificação do docente um 
dos grandes trunfos para ajudar o alunado a superar experiências escolares mal sucede 
combater os índices de abandono nessa modalidade. 

Com este fim, é pertinente conhecer em que medida as universidades públicas estão 
ofertando cursos de formação e especialização em EJA. Além disso, cabe verificar junto 
aos sistemas estaduais e municipais outras medidas orientadas para a execução desta meta.

Quadro 8
Número de Funções Docentes na Educação de Jovens e Adultos, 

por segmento e nível de formação – Brasil – 2001 e 2005

Nível de Formação
Funções Docentes em EJA

1ª a 4ª do E.F. 5ª a 8ª do E. F. Ensino Médio

2001

Total 42.761 65.499 44.678

Fundamental Incompleto 573 69 26

Fundamental Completo 2.444 225 31

Médio Completo 29.870 15.096 3.740

Superior Completo 9.874 50.109 40.881

2005

Total 65.213 116.781 77.859

Fundamental Incompleto 282 0 0

Fundamental Completo 1.791 156 0

Médio Completo 42.852 22.863 3.239

Superior Completo 20.288 93.762 74.620

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2001 e 2005. 
Nota: O mesmo docente pode atuar em mais de um nível/modalidade de ensino e em mais de um estabelecimento.
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Financiamento

Após ter sofrido com condições adversas de financiamento, impostas pela exclusão 
do cômputo das matrículas de EJA do FUNDEF, em 1996, esta modalidade vislumbra 
um cenário um pouco mais promissor a partir da aprovação do FUNDEB, onde consta 
que deverão ser consideradas as matrículas de EJA presencial para a distribuição do 
fundo23. No entanto, a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB será um 
tempo de novas disputas em torno dos coeficientes de repartição dos recursos entre os 
diferentes níveis e modalidades. 

O orçamento do MEC, destinado a subfunção educação de jovens e adultos, foi 
ampliado de 34 para 692 milhões, no período 2000-2006. Um grande salto foi dado 
no ano 2001, quando o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso lançou o 
Recomeço. Entre 2003 e 2006, também há uma elevação significativa de recursos, com 
correspondente expansão do Fazendo Escola, e Brasil Alfabetizado. (Quadros 9 e 10) 

Quadro 9
Orçamento da União – Ministério da Educação 2000 a 2006

Despesa por Subfunção Educação de Jovens e Adultos – em R$ milhões correntes

Orçamento da União – MEC – Subfunção Educação de Jovens e Adultos

Liquidado Autorizadoa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

34 277 430 475 560 670 692

Fonte: SIAFI/Prodasen. Elaboração: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. 
a Valores de 2006 – Autorizado até 24.06.2006.

Quadro 10
Número de Alunos e Municípios atendidos pelo Recomeço/Fazendo Escola

2001-2006 e pelo Brasil Alfabetizado – 2003-2005

Beneficiários Atendimento anual dos Programas Recomeço/Fazendo Escola no período
2001-2006 e Brasil Alfabetizado no período 2003-2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006a

Recomeço / Fazendo Escola

Alunos 823.842 1.226.626 1.549.004 1.920.988 3.342.531 3.327.307

Municípios 1.381 1.772 2.015 2.292 3.361 4.305

Brasil Alfabetizado

Alfabetizandos - - 1.668.253 1.717.229 1.966.132 2.000.000

Fonte: www.fnde.gov.br.  
a Meta.

Em síntese, é esse o panorama atual referente ao cumprimento da meta nº 26, “In-
cluir, a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, a Educação de Jovens 
e Adultos nas formas de financiamento da Educação Básica”.

23 Conforme texto aprovado no Senado Federal e ainda em tramitação na Câmara dos Deputados.
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Diretrizes Curriculares

Encerrando o item institucionalização e qualidade, abordamos brevemente os temas 
diretrizes curriculares e recursos didático-pedagógicos, contemplados com metas especí-
ficas no Plano Nacional de Educação

A meta nº 5 diz: “[E]stabelecer programa nacional de fornecimento, pelo Minis-
tério da Educação, de material didático-pedagógico, adequado à clientela, para os 
cursos em nível de ensino fundamental para jovens e adultos, de forma a incentivar 
a generalização das iniciativas mencionadas na meta anterior.”

Considerando essa determinação, os recursos financeiros do Fazendo Escola podem 
custear a aquisição de livros didáticos destinados aos alunos de EJA no ensino funda-
mental, e, para esses, existe também a Coleção Viver e Aprender, disponibilizada no site 
do Ministério, orientada para o primeiro segmento de 1ª a 4ª série. 

No entanto, essas ações não têm o cunho de “programa nacional” tal qual acontece com 
o livro didático para o ensino regular. Pontualmente, registram-se outras ações, como a ela-
boração da Proposta Pedagógica para a Alfabetização de Pescadores e Pescadoras Profissionais 
e Aqüicultores e Aqüicultoras Familiares, contida no Programa Pescando Letras.

A Educação de Jovens e Adultos, tanto no ensino fundamental quanto no médio, 
padece da falta de diversidade de materiais didático-pedagógicos, especialmente se con-
sideramos a variedade de públicos que ela atende, com singularidades na faixa etária, 
experiência profissional e escolar, além daquelas inerentes à população brasileira.

O Conselho Nacional de Educação aprovou, em 2000, as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação de Jovens e Adultos e, com base nesse documento, o MEC produ-
ziu propostas curriculares para os dois segmentos do ensino fundamental, como subsídio à 
elaboração de projetos e propostas curriculares de educação de jovens e adultos.

Esses são os principais indicadores observados para a meta nº 12, que previa a 
elaboração, no prazo de um ano, de parâmetros nacionais de qualidade para as 
diversas etapas da educação de jovens e adultos, respeitando-se as especificidades 
da clientela e a diversidade regional.

IV – Informação e Avaliação

Nesta seção, foram reunidas metas referentes a levantamento de dados, mapeamen-
to de demanda, certificação de competências e avaliações de experiências. Um breve 
diagnóstico mostra que houve poucos avanços neste campo, desde a aprovação do Pla-
no Nacional de Educação. Os desafios perduram, como a avaliação de experiências de 
alfabetização e da qualidade dos programas ofertados em EJA. Adicionalmente, outras 
demandas ganharam urgência, a exemplo da necessidade de se conhecer o perfil do 
público atendido por EJA, com dados sócio-econômicos, além da sua trajetória escolar.

As metas nº6 e nº 20 dizem respeito à avaliação. A primeira estipula que devem ser 
realizados, anualmente, levantamento e avaliação de experiências em alfabetização 
de jovens e adultos que constituam referência para os agentes integrados ao esforço 
nacional de erradicação do analfabetismo. A outra demanda que os sistemas de en-
sino, a cada dois anos, façam avaliação e divulgação dos resultados dos programas 
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de educação de jovens e adultos, como instrumento para assegurar o cumprimento 
das metas do Plano.

Dentre as atribuições previstas para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabe-
tização e Diversidade – SECAD/MEC, estão a fiscalização e avaliação das ações finan-
ciadas no bojo dos programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola. Embora haja ini-
ciativas nesse sentido em curso, até o momento não há avaliações publicadas sobre os 
projetos financiados. 

Organizações não governamentais ligadas à educação conduzem trabalhos do gêne-
ro, como a Ação Educativa, que produziu a avaliação externa do PRONERA24.

A meta nº 9 fixa que Estados e Municípios sejam instados a procederem um mape-
amento da população analfabeta, por meio de censo educacional, visando localizar e 
induzir a demanda e programar a oferta de educação de jovens e adultos. Já a de nº 21 
requer a realização de estudos específicos com base nos dados do censo demográfico, 
da PNAD, de censos específicos (agrícola, penitenciário, etc) para verificar o grau de 
escolarização da população.

O IBGE disponibiliza a taxa de analfabetismo, média de anos de estudo e taxa de 
escolarização da população, entre outros dados de instrução. De seu lado, o MEC realiza 
o censo escolar anualmente, que contempla matrículas, estabelecimentos e docentes da 
educação de jovens e adultos. Afora isso, levantamentos estatísticos direcionados para 
a população jovem e adulta de menor escolaridade, como manda o PNE, são escassos.

O MEC produziu, em 2003, o Mapa do Analfabetismo, que contém dados referen-
tes a estados e municípios, e desenvolveu, no ano seguinte, sob demanda do INCRA, 
uma Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária25. 

Somente em dezembro de 2005, o Ministério lançou um Programa de Apoio aos Siste-
mas de Ensino para o Acompanhamento e Avaliação do Plano Nacional de Educação e dos 
Planos Estaduais e Municipais Correspondentes. Em 2006, como parte desse programa, o 
INEP e o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional – CEDEPLAR desenvol-
veram relatórios regionais de diagnóstico, com dados demográficos de população e dados 
estatísticos do censo escolar relativos a cada estado e região geográfica. O trabalho inclui a 
elaboração de planilhas similares a serem enviadas aos municípios, com vistas a subsidiar o 
trabalho de elaboração, revisão e ajustes dos Planos Municipais de Educação.

Entidades da sociedade civil e representantes da educação de jovens no âmbito gover-
namental têm demandado o cumprimento dessas metas, em especial a realização de um 
censo qualitativo nacional, para um diagnóstico mais preciso da EJA.26 

No mais, cabe verificar junto a estados e municípios a implantação das metas re-
lativas a levantamentos quantitativos ou de cunho qualitativo, tais como a localização 
da demanda potencial para a educação de jovens e adultos, e, com maior urgência, a 
avaliação e divulgação dos resultados dos programas de educação de jovens e adultos.

A meta nº 13 cuida do aperfeiçoamento do sistema de certificação de competên-
cias para prosseguimento dos estudos.

24 Relatório Geral de Avaliação Externa do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária Pronera. Ação Educativa, 2004.
25 Relatório de Gestão Exercício 2004 do Instituto de Colonização e Reforma Agrária. www.incra.gov.br.
26 Ver Carta Aberta dos Coordenadores Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, de março de 2006, em www.forumeja.org.br.
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O MEC criou, em 2002, o Exame Nacional de Certificação de Competências da Edu-
cação de Jovens e Adultos – ENCCEJA, como instrumento de avaliação das competências 
e habilidades de jovens e adultos, em nível de conclusão do ensino fundamental e médio. 
Originalmente, ele pretendia atender à certificação de brasileiros que cursam o ensino básico 
fora do país, já que o ensino de jovens e adultos é responsabilidade de estados e municípios.

A adesão ao exame é opcional e cabe às secretarias de educação regulamentarem a di-
vulgação e o uso dos seus resultados e, se desejarem, a emissão de certificados equivalentes. 
Já no ano seguinte ao de criação, o ENCCEJA foi suspenso e, agora, em 2006, retomado.

Algumas entidades ligadas à educação, como o Fórum de Educação de Jovens e 
Adultos, fizeram críticas à reedição do ENCCEJA. Há temores que ele possa enfra-
quecer os cursos presenciais de EJA, ademais, acena-se com um possível conflito de 
competências do entes federativos para a implantação de um exame nacional que pode 
conferir certificação.

VII – Articulação com outras políticas públicas

Educação Superior

Três metas estão intrinsecamente relacionadas às instituições de educação superior, 
são elas: 

Meta 11 – Estimular a concessão de créditos curriculares aos estudan-
tes de educação superior e de cursos de formação de professores em 
nível médio que participarem de programas de educação de jovens e 
adultos.

Meta 18 – Incentivar as instituições de educação superior a oferece-
rem cursos de extensão para prover as necessidades de educação conti-
nuada de adultos, tenham ou não formação de nível superior.

Meta 19 – Estimular as universidades e organizações não-governa-
mentais a oferecer cursos dirigidos à terceira idade.

Face à autonomia didático-administrativa das universidades públicas, é pertinente a 
realização de levantamento específico junto às mesmas para a checagem dessas metas. 
No que diz respeito à meta 18, convém lembrar que apenas as universidades têm obri-
gação legal de realizar atividades de extensão. 

O Resumo Técnico do Censo da Educação Superior – 2003, reuniu, pela primeira 
vez, informações sobre a extensão universitária e das IES em geral, todavia ainda não 
há um programa de avaliação da extensão que possa mapear os resultados alcançados.

Grosso modo, lá estão listadas as principais temáticas de atuação da extensão uni-
versitária, são elas: assistência à saúde; apoio jurídico; elaboração de laudos técnicos; 
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produção de programas de rádio e televisivos, bem como cursos presenciais e a distância 
com duração de 30 horas ou mais. Não há referências sobre os temas e conteúdos desses 
cursos; contudo, dentre os eixos temáticos apresentados pelo Plano Nacional de Exten-
são, está a educação básica.

Por fim, importa abordar também a existência do Programa de Apoio à Extensão 
Universitária Voltado às Políticas Públicas – PROEXT, implantado pelo MEC e IFES. 
No ano de 2005, pouco menos da metade dos 89 projetos e programas financiados 
vinculavam-se à alfabetização de jovens e adultos, EJA, formação continuada de profes-
sores e apoio à terceira idade. 

Educação a Distância e Educação Profissional

A meta nº 14 determina a expansão da oferta de programas de educação a dis-
tância na modalidade de educação de jovens e adultos, incentivando seu aproveita-
mento nos cursos presenciais.

Já a educação profissional está explicitamente referenciada na meta nº 15, que de-
manda o incremento da associação entre ensino fundamental para jovens e adultos 
e a oferta de cursos básicos de formação profissional.

Não conhecemos medidas específicas adotadas pelo MEC para expandir a oferta de 
programas de educação a distância na modalidade de educação de jovens e adultos. As 
ações mais relevantes em educação a distância estão direcionadas à formação ou capaci-
tação de professores e para a Universidade Aberta do Brasil, que visa ampliar a oferta no 
ensino superior público. 

O Decreto nº 5.622, de 2005, que regulamentou o artigo 80 da LDB (revogando os 
Decretos nº 2.494 e 2.561, ambos de 1998), delega aos sistemas de ensino dos estados, 
Distrito Federal e municípios os atos de credenciamento de instituições interessadas em 
ofertar cursos a distância dirigidos à educação básica de jovens e adultos. Cabe aos mes-
mos, portanto, a análise das propostas curriculares e metodologias de ensino desenhadas 
para esses cursos.

O INEP registrou, em 2004 e 2005, as matrículas de EJA em cursos semipresenciais/
presença flexível, com avaliação no processo. Eram 1,1 milhão em 2004, que foram re-
duzidas para 996 mil no ano seguinte. Entretanto, o Decreto nº 5.622/2005 distingue 
apenas o ensino presencial e o ensino a distância, não caracterizando de forma separada 
os cursos semipresenciais.

Possivelmente, a instituição do FUNDEB com a exclusividade de cômputo do nú-
mero de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, exercerá 
um desestímulo sobre a expansão de programas de EAD para jovens e adultos, tal como 
fixado nesta meta.

Quanto à associação entre EJA e a formação profissional, podem ser citadas as se-
guintes iniciativas nas quais de alguma forma é feita essa vinculação: Pró-Jovem, ligado 
à Secretaria Especial de Juventude, ProEJA e Escola de Fábrica, ambos do Ministério da 
Educação. O Pró-Jovem oferece a jovens entre 18 e 24 anos a oportunidade de concluir 
o ensino fundamental e aprender cursos profissionalizantes em nível básico, com uma 
bolsa mensal a título de incentivo.
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Criado em 2006, para atender justamente à necessidade de uma política pública vol-
tada para a educação de jovens e adultos que contemple a elevação da escolaridade com 
profissionalização, o ProEJA pretende ampliar a oferta de vagas nos cursos de educação 
profissional integrados ao ensino médio. 

 Por sua vez, o Escola de Fábrica objetiva incluir jovens de baixa renda no mercado de 
trabalho por meio de cursos de iniciação profissional em unidades formadoras no próprio 
ambiente das empresas. Ele é dirigido ao jovem entre 16 e 24 anos, com renda per capita 
de 1,5 salário mínimo e que esteja matriculado na educação básica, regular ou na moda-
lidade de EJA. Uma das metas é garantir empregabilidade superior a 50% aos egressos.

Outra iniciativa recente é o Programa Saberes da Terra, uma parceria MEC e Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, que visa oferecer oportunidade de qualificação profis-
sional associada à elevação de escolaridade através da EJA a moradores de áreas rurais. 

Cumpre mencionar o Projeto Formar, iniciado em 1998, que atendeu oito mil pes-
soas desde então. Gerenciado pelo Ministério do Planejamento, seu objetivo é viabilizar 
a conclusão da escolaridade em nível médio a todos os servidores da Administração 
Pública Federal que ainda não a tenham alcançado. Atualmente, o projeto passa por 
reformulação com vistas a superar duas dificuldades: o absenteísmo e a falta de regula-
mentação, que prejudica a certificação dos alunos .

É oportuno verificar nos demais sistemas como têm evoluído as metas aqui reunidas.

Direitos Humanos

O Sistema Integrado de Informações Penais – InfoPen, do Ministério da Justiça, em 
relatório de dezembro de 2005, faz referência a quantidade de presos que participam de 
laborterapia e o tipo de trabalho que realizam; entretanto, não informa dados relevantes 
para acompanhamento da meta de nº 17, como número de estabelecimentos penais que 
oferecem educação em seus diferentes níveis e modalidades, nem quantos presos estudam. 

Não obstante, com resposta de cerca de 40% dos estabelecimentos penais, este mes-
mo relatório contabiliza cerca de doze mil analfabetos e cem mil presos com escolarida-
de menor que o ensino fundamental. 

Pesquisa recente do Instituto Paulo Montenegro e FUNAP sobre os índices de al-
fabetismo funcional da população carcerária do Estado de São Paulo demonstrou que 
num universo de 123 mil presos nos presídios paulistas, apenas 18 mil estudam. Em 
levantamentos ainda precários, o Ministério da Justiça contabiliza que cerca de 18% da 
população prisional participa de programas educacionais.

O Relatório de Gestão 2005 , do Departamento Penitenciário Nacional do Minis-
tério da Justiça, relata que, até então, havia somente financiamento de projetos pon-
tuais, fruto de demandas apresentadas pelas unidades da federação. A partir de 2005, 
formalizou-se um Protocolo de Intenções entre os Ministérios da Justiça e da Educação, 
para assegurar atendimento à população presa ou egressa no âmbito dos programas de 
educação de jovens e adultos e do Programa Brasil Alfabetizado.

Entidades não governamentais, como a ONG Ação Educativa, tem se mobilizado 
pela aprovação de projetos de lei favoráveis à remissão da pena pelo estudo, a exemplo 
do que ocorre com o trabalho. Essa medida tende a estimular a demanda por educação 



Comissão de Educação e Cultura • 211

dentro do sistema penitenciário, e pode incitar o cumprimento da determinação do 
PNE, de implantar, em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que 
atendam adolescentes e jovens infratores, programas de educação de jovens e adul-
tos de nível fundamental e médio, assim como de formação profissional.

Trabalho e Emprego

Além do já citado Escola de Fábrica, implementado pelo Ministério da Educação, 
é relevante citar o Plano Nacional de Qualificação PNQ, que, em 2003, substituiu o 
PLANFOR, elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como elementos rela-
tivos às metas nº 22 e 23, cujo tema é a articulação da educação de jovens e adultos 
com as políticas públicas desenhadas para geração de emprego, combate ao desem-
prego, bem como de formação, qualificação e requalificação dos trabalhadores.

O PNQ elenca os segmentos prioritários para fins de aplicação de recursos, mas 
também estabelece que, em quaisquer desses segmentos, terão preferência de acesso aos 
programas financiados pelo Plano as pessoas mais vulneráveis econômica e socialmente, 
em particular aquelas com baixa renda e baixa escolaridade. A despeito disso, não há 
distinção, no quadro de execução das metas, de público atendido ou de programas espe-
cíficos de articulação com EJA.

Cultura

A ponte mais solidamente construída entre as políticas educacionais e culturais está 
voltada para a disseminação do livro e da leitura, e a educação de jovens e adultos não 
foge à regra. Grosso modo, é esse o cenário da meta nº 24, que visa à articulação das 
políticas de educação de jovens e adultos com as culturais.

O FNDE, no ano de 2003, executou o “Palavra da Gente”, que implicou a distri-
buição de coleções direcionadas à educação de jovens e adultos, para uso pessoal e pro-
priedade do aluno, bem como para as escolas públicas que abrigavam turmas de EJA. 
Em 2004, o Casa de Leitura distribuiu bibliotecas itinerantes para uso comunitário nos 
municípios, contendo livros de coleções já distribuídas a alunos e escolas púbicas.

Em 2006, MEC e o Ministério da Cultura criaram uma Câmara Interministerial de 
Educação e Cultura visando intensificar as ações neste campo. 

Considerações Finais

Com exceção da meta nº 26, que trata da extensão à EJA do disposto no PNE para 
o ensino fundamental, formação de professores, educação a distância, financiamento e 
gestão, educação tecnológica, formação profissional e educação indígena, acreditamos 
que foram abordados aqui tópicos relevantes para estabelecer um panorama preliminar 
sobre o cumprimento das metas da modalidade de educação de jovens e adultos no 
Plano Nacional de Educação.

Destacamos, dentre os analisados, três pontos: i) analfabetismo; ii) matrículas em 
EJA, e; iii) financiamento. A redução da população analfabeta de 15 anos ou mais, em 
termos absolutos, não foi compatível com o esforço implementado com os programas 
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de alfabetização. Cabe, portanto, uma avaliação mais minuciosa para compreender esses 
resultados. Além disso, perduram as características etárias e regionais do analfabetismo 
brasileiro: 11 milhões de pessoas analfabetas têm acima de 40 anos e o Nordeste apre-
senta uma taxa de analfabetismo que é praticamente o dobro da brasileira.

O número de matrículas na educação de jovens e adultos nos dois segmentos do 
ensino fundamental e no ensino médio permanece demasiado tímido. A despeito da 
ampliação de cerca de 30% nas matrículas dos dois segmentos do ensino fundamental 
e de 24% no ensino médio, entre 2001 e 2005, ainda está distante o cumprimento das 
metas relativas à expansão da oferta de EJA. No limite, o público potencial é a popula-
ção de 15 anos ou mais que está fora da escola, isto é, 14,8 milhões de pessoas que têm 
entre 1 e 3 séries concluídas; e, outros 32 milhões de pessoas que concluíram entre 4 e 
7 séries, conforme a PNAD 2005.

Concluindo, destacamos a inclusão da EJA no Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 
No entanto, a regulamentação da Emenda Constitucional nº 53, de 2006, será um 
tempo de novas disputas em torno dos coeficientes de repartição dos recursos entre os 
diferentes níveis e modalidades, inclusive com a possibilidade de inserção de limites de 
gasto para esta modalidade.
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Educação Superior

Isaura Belloni
Consultora Legislativa 

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia 

Introdução

A análise do cumprimento das maioria das metas do PNE relativas à educação 
superior é apresentada, a seguir, com base em dados do Censo da Educação de 2004, 
devido a não disponibilidade dos dados do Censo da Educação Superior (Inep/
MEC), relativo ao ano 2005, até a presente data. São metas quantitativas e muito 
significativas pois referem-se à evolução do sistema, do ponto de vista não só do cres-
cimento, mas da distribuição regional, da composição do corpo docente, dos tipos de 
instituições, etc. Os dados do Censo de 2004, em grande parte, refletem a situação 
do ano anterior e, portanto, não captam o efeito de políticas e ações do setor público 
e privado implementadas a partir de 2005.

Outras metas podem ser melhor contempladas, pois baseiam-se em informações 
derivadas de outras fontes, devidamente referidas em cada caso. A meta 35 demanda 
análise comparativa entre o conjunto de metas relativas à educação superior e outros 
conjuntos de metas relativas aos distintos níveis e modalidades de educação. Uma 
melhor apreciação desta inter-relação será feita quanto da elaboração final deste texto.

A elaboração deste texto contou com a colaboração de Fabiane Robl, mestre em 
educação pela Fundação Universidade de Blumenau – Furb e assessora da Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – Conaes/MEC.

Sugestões e críticas serão muito bem vindas, como subsídio para a elaboração da 
versão final.

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

2. (VETADO) Ampliar a oferta de ensino público de modo a assegurar uma propor-
ção nunca inferior a 40% do total de vagas, prevendo inclusive a parceria da União com 
os Estados na criação de novos estabelecimentos de educação superior.

Observação 
As primeiras duas metas para a educação superior, no PNE, são complementares 

e voltadas para a expansão da oferta de oportunidades de acesso à educação superior. 

** É exigida colaboração da União.
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A primeira retrata um compromisso geral da sociedade e a segunda tinha por objetivo 
comprometer o setor público com a expansão, de modo a manter, pelo menos, a pro-
porção da oferta de vagas no setor público. Ainda que vetada quando da publicação da 
Lei, a meta deve ser contemplada, neste estudo, por ter sido proposta aprovada pelo 
Congresso Nacional e por constituir importante indicador para a avaliação da situação 
da Educação Superior no País e eventual subsídio para proposição de políticas públicas 
para o setor.

Expansão da oferta de vagas

O exame do atendimento a esta meta pode ser feito mediante a análise de três indi-
cadores, a saber, a escolarização bruta, a escolarização líquida e o crescimento das matrí-
culas da educação superior, no período. 

A evolução da taxa de escolarização bruta indica que houve um crescimento de quase 
50% da proporção de alunos da educação superior enquanto parte da população total 
do País. De 12,3 % atendidos no ano 2000, em 2004 passou-se a ter 18,6 %, ainda 
abaixo da maioria dos países latino-americanos.

A taxa de escolarização líquida, por outro lado, indica que a faixa etária entre 18 e 
24 anos teve um incremento de atendimento inferior àquele. Em 2000, o atendimento 
era de 7,3% do grupo etário, enquanto em 2004, a taxa de atendimento alcançou 10,5 
% do mesmo grupo. 

A taxa anual de crescimento da matrícula na educação superior indica que o cresci-
mento da educação superior, a partir do ano 2000, começa a tomar um ritmo significati-
vamente decrescente, pois passa de 13,7 no início da década para apenas 7,0 % em 2004. 
As altas taxas de crescimento observadas até 2002, que alcançou o teto de 14,8 % a mais 
do que no ano anterior, devem ser resultado do vertiginoso crescimento da oferta no setor 
privado ocorrido ainda na década anterior, resultado de políticas implementadas com tal 
finalidade. Esta tendência de crescimento parece totalmente superada, por esgotamento de 
capacidade de pagamento de anuidades por parte das classes médias. Dados recentes apon-
tam para uma tendência à estabilização ou redução da oferta de vagas no setor privado da 
educação superior. (Ver estudo do Prof. Nelson Amaral, da UFG, 2006) 

Ações recentes

A partir de 2004, as medidas implementadas para a consecução da meta apresentam carac-
terísticas distintas que expressam novas tendências da política de educação superior. O resulta-
do destas políticas é ainda pouco conhecido especialmente pelo curto prazo decorrido após sua 
implementação. A não disponibilização de dados do Censo de Educação Superior, relativo ao 
ano 2005, impossibilita uma adequada análise de impacto das medidas introduzidas.

Dentre as medidas implementadas com vistas à expansão da oferta de educação su-
perior, em especial de cursos de graduação, cabe destacar o Programa Universidade para 
Todos – Prouni, o Programa de Expansão e Interiorização das Ifes e a Universidade 
Aberta do Brasil, criada em 2005.
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O Programa Universidade para Todos – Prouni constitui-se em uma política de 
atendimento à demanda por educação superior, mediante o reforço ao setor priva-
do de ensino. O Programa possibilitou um rápido e efetivo aumento de matrículas 
no setor privado de ensino, sem ônus para o orçamento da educação. O Prouni 
regulamenta o cumprimento do dispositivo constitucional, qual seja, o da oferta 
gratuita de vagas ou serviços em contrapartida da isenção fiscal que beneficia as 
instituições sem fins lucrativos. Além disso, o Prouni instituiu um conjunto adi-
cional de isenções fiscais para as IES lucrativas que aderissem ao Programa. A es-
timativa de renúncia fiscal, decorrente do Prouni, está definida em pouco mais de 
150 milhões de reais, conforme indicado Projeto de Lei do Orçamento da União 
para 2007. Em 2005 e 2006 foram oferecidas cerca de 250 mil bolsas. A grande 
maioria destas bolsas corresponde a 50% do valor da anuidade, sendo o restante 
bancado pelo próprio estudante ou mediante empréstimo junto ao Fies (Programa 
da Caixa Econômica para financiamento da educação superior). 

O Programa de Expansão e Interiorização das Ifes foi iniciado em 2005 com a cria-
ção de dez novas instituições federais, das quais duas são instituições totalmente novas 
e outras duas resultam do desmembramento de universidades existentes; as restantes 6 
novas instituições resultam da transformação, em universidades, de escolas e faculdades 
especializadas já em funcionamento. Além disso, foram instituídos 48 novos campi de 
Ifes já existentes e em pleno funcionamento. O incremento esperado de novas vagas 
ainda não pode ser adequadamente estimado. 

Outra iniciativa recente é a implementação da Universidade Aberta do Brasil. Criada 
em 2005, o impacto desta medida será examinado, adiante, quando da análise da meta 
específica. Destaca-se, neste contexto, um projeto específico – Centros de Formação 
Continuada – que conta com a participação de universidades federais, com o objetivo 
de oferecer educação continuada a professores de escolas públicas. Mediante parceria 
com prefeituras foram estabelecidos pólos de atendimento, com o objetivo de oferecer 
cursos de licenciatura a professores em efetivo exercício da docência na educação Básica. 

Taxas de escolarização da educação superior

2000 2001 2002 2003 2004

Escolarização
Bruta (18 a 24 anos) 

12,3 15,1 16,6 18,6 18,6

Escolarização 
Líquida (18 a 24 anos)

7,3 8,9 9,8 10,6 10,5

Taxa anual de 
crescimento da matrícula

13,7 12,5 14,8 11,7 7,0

Fonte: Inep/MEC.

Meta 3 – Estabelecer uma política de expansão que diminua as desi-
gualdades de oferta existentes entre as diferentes regiões do País.*

* A iniciativa para o cumprimento deste OBJETIVO/META depende da iniciativa da União.
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A análise desta meta demanda uma comparação regional do crescimento da matrí-
cula na educação superior. Neste caso, dada a ampla variedade da faixa etária dos alunos 
de nível superior, comparam-se os números das matrículas com a parte da população 
que está na faixa entre 18 a 35 anos de idade. Procura-se fazer uma análise detalhada 
considerando as regiões geográficas; análise similar à anterior, realizada em relação à 
meta n.º 1, que trata do atendimento à faixa etária, de modo global para todo o País.

No início do período em análise, as diferenças da oferta de educação superior entre 
as regiões eram significativas e, de fato, expressam as fortes diferenças regionais exis-
tentes no País, não apenas quanto à distribuição de oportunidades educacionais.

No ano 2000, o número de estudantes de nível superior era de apenas 2,9% nas 
Regiões Norte e Nordeste. Já as regiões Sul e Sudeste incorporavam, respectivamente, 
7,1% e 6,2 % do grupo etário, em cursos de nível superior. A região Centro-Oeste, em 
média, apresentava, à época, taxas da ordem de 5,8% de atendimento. 

Quando se comparam as taxas de atendimento deste grupo etário (18 a 35 anos de 
idade), no ano de 2004 em relação aos anteriores, observa-se que houve um crescimento 
maior nas regiões que estavam com menor atendimento no início do período considerado. 
Esta informação parece sinalizar uma tendência de crescimento, a qual só poderá ser efeti-
vamente constatada com dados dos Censos de Educação Superior dos anos 2005 e 2006.

As regiões Norte, Sul e Sudeste apresentam uma taxa de crescimento similar, a 
saber: a região Norte passa de 2,9 % para 5,5% de atendimento do grupo etário, 
isto é, 2,6 pontos percentuais de crescimento; a região Sul passa de 7,1 % para 
10,0% de atendimento, o que significa 2,4 pontos percentuais de crescimento; en-
quanto a região Sudeste evidencia taxa de crescimento de 2,4 pontos percentuais, 
pois passa de 6,2% para 8,6 % de atendimento da população de 18 a 35 anos de 
idade. A região Nordeste, por outro lado, apresentou a menor taxa de crescimento, 
de apenas 1,4 pontos percentuais, pois cresce de 2,9 para 4,3 %. A região Centro-
Oeste alcança a maior taxa de incremento, de 3,4 pontos percentuais, e passa de 
5,8 % para 9,2% de atendimento da faixa etária 18 a 35 anos de idade. Deve-se 
considerar, no entanto, que o Distrito Federal é responsável por grande parcela 
do total de matrículas, bem como por apresentar o maior índice de crescimento, 
predominantemente no setor privado de ensino.

Chama atenção, no entanto, a distância existente entre os patamares alcançados 
e a meta estabelecida pelo PNE de redução das desigualdades entre as regiões, con-
forme indica o desvio padrão registrado na Tabela a seguir. 

Evolução da matrícula em educação superior – Por Regiões Geográficas
(Razão da matrícula em relação à faixa etária 18 a 25 anos de idade)

2000 2001 2002 2003 2004

Norte 2,9 3,4 4,4 5,2 5,5

Nordeste 2,9 3,1 3,6 4,0 4,3

Sudeste 6,2 6,8 7,5 8,2 8,6

Sul 7,1 7,8 8,8 9,5 10,0

Centro Oeste 5,8 6,6 8,0 9,0 9,2

Desvio Padrão 1,75 1,92 2,07 2,18 2,22

Fonte: Inep/MEC.
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Mais uma vez, cabe destacar que o impacto destas políticas só poderá ser efetivamente 
apreciado com a análise dos resultados dos Censos de Educação Superior de 2005 e 2006.

Outras ações 

A análise desenvolvida pelo Inep, sobre a implementação do PNE, destaca ainda 
outras ações e programas (alguns dos quais já examinados no exame da Meta 1, a qual se 
constitui, em verdade, no grande guarda-chuva das metas de expansão), a saber:

•	 Políticas de expansão e interiorização da educação superior publica federal 
 por meio da criação de novos campi e novas universidades; Ampliação do 
 orçamento das Ifes; Criação da UAB, Prouni; Abertura de concursos para  
 professores e técnicos administrativos.
•	 Criação do Derem, visando diminuir as desigualdades de oferta de saúde por 
 meio de indução de programas e políticas a interiorização e a disseminação de  
 uma concepção ampla da saúde; Mudança do vetor tecnológico para o  
 humanístico; 
•	 Discussão, formulação e encaminhamento ao Congresso do projeto de re-
 forma da educação superior;
•	 Programa Acelera Amazônia;
•	 Publicação de editais específicos de financiamento (Ex.: Procad, Profix).

Meta 4 – Estabelecer um amplo sistema interativo de educação a dis-
tância, utilizando-o, inclusive, para ampliar as possibilidades de atendi-
mento nos cursos presenciais, regulares ou de educação continuada.**

A modalidade de educação a distância apresenta números significativos no período 
considerado, uma vez que esta modalidade de expansão da oferta de educação supe-
rior ainda não se configurava, à época da elaboração do PNE, como uma alternativa 
viável, em face de limitações tanto do ponto de vista tecnológico quanto pedagógico.

Nos últimos anos, a modalidade de educação a distância vem se apresentando 
como uma alternativa viável para reduzir a dificuldade de resolver equação: “au-
mento da demanda versus insuficiência de recursos”. Tal fato se traduz na grande 
expansão desta modalidade tanto no setor público, quanto no setor privado.

A tendência de crescimento é observada no número de instituições e no número 
e variedade de tipos de cursos de graduação oferecidos até 2004. Não se pode, ainda, 
contar com dados derivados do Censo da Educação Superior de 2005 e 2006, que ex-
pressam a intensidade do crescimento obtido nos dois últimos anos. 

Os cursos seqüenciais de formação específica cresceram de uma oferta tímida de dois cur-
sos com 48 alunos, em 2000, para uma oferta de sete cursos com 1.768 alunos em 2004. 

Os cursos regulares de graduação eram oferecidos em um número bastante pequeno 
no início da década. Em 2000 eram apenas dez cursos oferecidos por 7 instituições. Em 
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2004, no entanto, 107 cursos passaram a ser oferecidos na modalidade a distância, por 
um grupo de 45 instituições credenciadas.

O número de alunos passa de 1.682 para 59.611, em todos os cursos considerados.
Mais recentemente, várias medidas têm sido implementadas sugerindo a possibili-

dade de um crescimento ainda mais significativo até o final da vigência do PNE. Maior 
destaque é a já referida criação da Universidade Aberta, implantada a partir de 2005, 
mediante parcerias com instituições públicas e privadas. 

Na ausência de dados recentes do Censo de Educação Superior, as estimativas apre-
sentadas no Relatório da Associação Brasileira de Educação a Distância / ABRAED 
indicam a seguinte situação da educação a distância, no ano de 2006: 127 cursos, 96 em 
universidades e centros universitários e 31 em IES isoladas. Aproximadamente 250 mil 
matrículas. Aquele Relatório informa também que as IES já credenciadas são 46 do setor 
privado de ensino; 22 IES federais e 14 IES estaduais. 

De acordo com Relatório da ABRAED – 2006, informações não oficiais indicam a exis-
tência de cerca de 9.800 alunos do Sistema Universidade Aberta do Brasil apenas no curso 
piloto de Administração. Exames vestibulares foram realizados em maio e junho de 2006.

As estimativas deste Relatório, indicam que, para 2007, o Sistema UAB admitirá 
mais 60 mil novos alunos, em duas entradas. A partir de março, serão 150 pólos em 
condições de receber os cursos (quatro por pólo, em média), e em agosto, outros 150 
pólos (total de 300 pólos). Por cautela, nestes novos pólos haverá apenas um vestibular 
por ano, num total aproximado de 200 alunos-ano por pólo. 

As Universidades Federais, situadas nas cinco regiões do País, estão envolvidas na 
criação de uma Rede de Centros de Formação Continuada que tem como objetivo a 
formação e qualificação de docentes da educação básica.

O desenvolvimento da modalidade de educação a distância tem sido acompanhado 
do aperfeiçoamento da legislação, tanto para regulação quanto para supervisão do setor. 
Do mesmo modo, na formulação dos instrumentos de avaliação do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior – Sinaes estão contempladas as especificidades dos 
cursos oferecidos na modalidade a distância.

Educação a Distância

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Número de cursos seqüenciais de formação específica 2 3 3 4 7

Matrícula em cursos seqüenciais de formação específica 48 121 127 351 1.768

Número de cursos de graduação EAD 10 14 48 52 107 127

Número de IES que oferecem cursos de graduação EAD 7 10 25 38 45 127

Matrículas em EAD 1.682 5.359 40.714 49.911 59.611 250.000

Fonte: Dados até 2004 — nep/MEC. 
Dados de 2006 — Relatório ABRAED — 2006.

Meta 5 – Assegurar efetiva autonomia didática, científica, administra-
tiva e de gestão financeira para as universidades públicas.
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A implantação da efetiva autonomia didática e científica de uma IES depende, em 
grande parte, da autonomia administrativa e de gestão financeira. A ligeira ampliação 
dos recursos financeiros para as Ifes, a partir de 2004, ainda não se consolidou em flexi-
bilização de normas de gestão financeira.

Atualmente, a escolha dos dirigentes das Ifes tem sido feita pela nomeação do pri-
meiro nome indicado na lista tríplice. Tal procedimento pode espelhar uma política de 
apoio à autonomia, antecipando-se à alteração da norma legal. O Projeto de Reforma 
mantém a lista tríplice para escolha de dirigentes da Ifes.

Do ponto de vista da autonomia de gestão financeira das Ifes, a proposta de Reforma 
da Educação Superior, já encaminhada ao Congresso Nacional, segundo alguns críticos, 
não estabelece os mecanismos necessários para melhoria da eficiência e de eficácia das 
atividades da instituição. A proposta de orçamento global é considerada um dos pontos 
básicos para a implementação de autonomia de gestão financeira e é um dos elementos 
centrais do debate.

Meta 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.*

Em 2003 foi instituída, junto ao Ministério da Educação, uma Comissão Especial 
de Avaliação que formulou as diretrizes para a organização de um sistema de avaliação 
voltado para toda a educação superior do País, em consonância com a meta fixada no 
PNE e em decorrência de várias tentativas institucionais do MEC e das IES, desde a 
década de 80, no sentido da formulação de uma cultura de avaliação da educação supe-
rior no País.

Em decorrência da proposta elaborada pela Comissão Especial de Avaliação, o proje-
to de Lei do Executivo foi transformado na Lei no 10.861, de 2004, que instituiu o Sis-
tema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. Tem por objetivo implantar 
uma sistemática nacional para avaliar as instituições, os cursos e o desempenho acadê-
mico dos estudantes, com vistas à melhoria da qualidade das atividades acadêmicas. A 
Lei estabelece, também, que os resultados da avaliação sejam subsídios para o processo 
de regulação do sistema (isto é, autorização e reconhecimento de cursos e instituições 
de educação superior). Além de estabelecer as diretrizes e estratégias para a realização 
da avaliação, a Lei do SINAES determina a constituição de uma Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – Conaes responsável pela coordenação da implemen-
tação do Sinaes. É atribuída ao Inep/MEC a responsabilidade pela operacionalização 
dos procedimentos avaliativos. Implementada pelo Inep/MEC, a partir de diretrizes 
estabelecidas pela Conaes, a sistemática é constituída de três procedimentos principais: 
avaliação de instituições de educação que compreende um processo de auto-avaliação ou 
avaliação interna e um processo de avaliação externa realizado por comissões de pares, 
especialmente designadas para tal; avaliação de desempenho acadêmico dos estudantes 
de graduação, realizada através de uma prova composta de uma parte com questões vol-
tadas para a formação geral e outra para a formação específica própria para cada curso; 



220 • Avaliação do PNE – 2004-2006

e avaliação dos cursos de graduação que se realiza mediante a visita de comissões de 
especialistas na área temática do curso. As diretrizes elaboradas pela Conaes são baseadas 
em dez dimensões de avaliação, definidas na Lei que instituiu o Sinaes. 

A Conaes, instituída pela Lei do Sinaes, tem a finalidade de coordenar e supervisio-
nar a implantação do Sinaes; é constituída por cinco especialistas da área de avaliação e 
política de educação superior; três representantes da comunidade acadêmica (professor, 
aluno e técnico-administrativo) e cinco representantes do MEC (três secretarias afins ao 
tema, a saber, de Educação Superior, de Educação Tecnológica e de Educação a Distân-
cia, e também a Capes e o Inep).

Em 2006, através da Portaria no 1.027, foi instituído um Banco de Avaliadores da 
Educação Superior – Basis e constituída uma Comissão Técnica de Acompanhamento 
da Avaliação – CTAA, responsável pela implementação da avaliação e pela organização 
e funcionamento do Banco, do qual são sorteados os membros das comissões externas 
para realização visitas in loco, para avaliar instituições ou cursos de graduação. A CTAA 
é presidida pelo Inep, composta por dois membros da Conaes, cinco representantes do 
MEC e treze especialistas das sete áreas do conhecimento. O Banco está constituído por 
cerca de cinco mil avaliadores, selecionados entre onze mil candidatos portadores de 
alta titulação, experiência docente e administrativa, oriundos de instituições públicas e 
privadas de todas as regiões do País.

Um bom indicador da participação das IES, públicas e privadas, na implementação 
do processo de avaliação instituído pelo Sinaes, é a criação, até novembro de 2006, de 
2048 Comissões Próprias de Avaliação – CPA’s responsáveis, em cada IES, pela avalia-
ção interna ou auto-avaliação. Cumprindo sua tarefa definida em Lei e os cronogramas 
estabelecidos pela Conaes, observa-se que as CPA’s enviaram ao Inep, até novembro de 
2006, cerca de 1.304 relatórios, sendo 1.259 de IES privadas e 45 de IES públicas (28 
de Universidades e 17 de Cefets). Estes dados configuram efetiva participação das IES 
no processo do Sinaes, consolidando a avaliação como instrumento de promoção da 
qualidade da educação superior e como subsídio para os procedimentos de regulação e 
supervisão do sistema de educação superior.

Outro indicador da institucionalização de uma cultura de avaliação é a modificação 
introduzida, pela Lei do Sinaese, na avaliação de desempenho de estudantes de gradua-
ção. No período 1996 a 2003 foi realizado, anualmente, o Exame Nacional de Cursos/
ENC, também conhecido como “Provão”. Instituído pela Lei 9.131, de 1995, o “Pro-
vão” foi aplicado a concluintes de cursos de graduação de instituições públicas e privadas 
de ensino superior. 

O Exame Nacional de Desempenho do Estudante – Enade, implantado em substi-
tuição ao ENC, atingiu já em 2004, cerca de 2.184 cursos, com a participação de estu-
dantes ingressantes e concluintes, escolhidos por amostragem de acordo com as critérios 
estabelecidos na Lei 10.864 de 2004, que instituiu o Sinaes.

Algumas exceções como a da USP, que não inscreve seus estudantes no exame, impli-
ca que seus graduados não têm registrado em seus diplomas a anotação, prevista tanto na 
Lei do “Provão” (de 1919) quanto na Lei do Sinaes, sobre participação no exame; cabe 
lembrar que este exame foi e continua sendo definido como componente curricular, 
portanto de caráter obrigatório e estabelecido no âmbito das competências da União.
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O impacto da sistemática de avaliação e dos procedimentos instituídos pelo Sinaes 
em relação ao objetivo desta meta de melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, 
da extensão e da gestão acadêmica, demandam pesquisa de teor qualitativo ainda não 
disponíveis.

Meta 7 – Instituir programas de fomento para que as instituições de 
educação superior constituam sistemas próprios e sempre que possí-
vel 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.*

A análise desta meta pode ser feita considerando dois fatores distintos, a saber, a 
instituição de programas de fomento e a criação de sistemas próprios e articulados de 
avaliação institucional e de cursos.

Do ponto de vista do fomento, não há indicação de que tenha sido instituído pro-
grama de fomento com o objetivo visado. As Ifes receberam apoio emergencial para a 
instalação de suas CPA’s. 

Do ponto de vista da criação de sistema próprios e articulados pode-se consi-
derar três indicadores: a) Inserção da avaliação institucional como componente do 
Sinaes; b) número de IES que já instituíram sistemas próprios de auto-avaliação ins-
titucional; c) número de IES públicas que entregaram relatório de auto-avaliação;  
d) número de IES privadas que entregaram relatório de auto-avaliação;

Quanto à inserção da avaliação institucional como componente do Sinaes, cabe 
destacar que, desde 2004, com a publicação da Lei 10.861, 100% das IES vincula-
das ao Sistema Federal de Ensino, inseriram a avaliação institucional como compo-
nente do Sinaes. Por outro lado, os Sistemas Estaduais, que gozam de autonomia 
quanto aos processos de avaliação e regulação, vêm aos poucos se articulando com 
os princípios de avaliação do Sinaes. Neste sentido, cabe destacar o Protocolo de 
Intenções firmado entre o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais (FNCE) e 
a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), assinado em 
24/11/2004. 

Entre os compromissos fixados entre o FNCE e a Conaes está o de estimular a 
participação dos Conselhos Estaduais de Educação na discussão e na elaboração dos 
procedimentos nacionais de avaliação de instituições de educação superior e de seus 
cursos; estimular a realização de avaliação das instituições de educação superior e de 
seus cursos nos sistemas de ensino que optarem por integrar o Sinaes; e promover e 
participar de estudos, debates, seminários e outras atividades que contribuam para 
o permanente aperfeiçoamento da avaliação da educação superior no país.

A partir deste protocolo foram assinados doze Acordos de Cooperação Técnica entre 
os CEE (Conselhos Estaduais de Educação) e a Conaes. Estes acordos foram publicados 
no DOU, Seção 3, em 22 de fevereiro de 2006, em relação ao estados do Ceará, Pernam-
buco, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão e Rio de Janeiro. 
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O segundo indicador mostra que 2.048 IES instituíram sistemas próprios de auto-
avaliação institucional, isto é, constituíram Comissões Próprias de Avaliação (CPA), 
conforme dados do Inep em novembro de 2006.

Quanto a entrega dos relatórios de auto-avaliação, ao Inep, até novembro de 2006 
foram entregues 1.304 relatórios, sendo 1.259 de IES privadas e 45 de IES públicas (28 
de Universidades e 17 de Cefets). 

Assim, os objetivos da meta estão sendo quase que integralmente cumpridos. Po-
rém, sem a criação de um sistema de fomento. Ou seja, as IES, tanto públicas quanto 
privadas, têm instituído sistemas de auto-avaliação próprios respeitando o preconi-
zado na Lei 10.861 de 14 de abril de 2004. Da mesma forma, os sistemas estaduais 
estão, mesmo que em parte, articulando-se com o Sistema Federal, no que diz respeito 
à avaliação de instituições e de cursos de graduação.

Articulação de IES ao SINAES

Indicador 2004 2005 2006

Inserção da avaliação institucional como componente do SINAES (%) 100,0

Número de IES que já instituíram sistemas próprios de auto-avaliação institucional. ... ... 2.048

Relatórios de auto-avaliação IES públicas ... 14 45

Relatórios de auto-avaliação IES privadas ... 572 1.259

   Fonte: Inep/DEAES Novembro de 2006.

Meta 8 – Estender, com base no sistema de avaliação, diferentes prer-
rogativas de autonomia às instituições não-universitárias públicas e 
privadas.*

A LDB, em seus artigos 43 e 53, define as prerrogativas de autonomia, especial-
mente das universidades, e estabelece as condições para a extensão destas prerrogativas 
de autonomia às IES não-universitárias. Trata-se da prerrogativa de criar cursos novos 
e aumentar o número de vagas dos já existentes que foi atribuída também aos centros 
universitários, sem que haja as atividades típicas de universidade, a saber, existência de 
cursos de pós-graduação stricto sensu e desenvolvimento de atividade de pesquisa.

A Lei 10.861/2004, que instituiu o Sinaes, não estabelece associação direta entre 
prerrogativas de autonomia e resultados dos processos de avaliação. A atribuição de tais 
prerrogativas, explicitadas na LDB aos centros universitários e universidades, é uma 
questão relativa aos procedimentos de regulação, à qual a avaliação oferece subsídios efe-
tivos. Os resultados do processo de avaliação poderão subsidiar mudança de organização 
acadêmica. Por exemplo, a mudança da condição de centro universitário para universi-
dade quando os requisitos forem atendidos; de outro lado, poderá indicar insuficiência 
ao atendimento de requisitos para ser caracterizar como universidade e subsidiar a mu-
dança de organização acadêmica de universidade para centro universitário.
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Meta 9 – Estabelecer sistema de recredenciamento periódico das ins-
tituições e reconhecimento periódicos dos cursos superiores, apoiado 
no sistema nacional de avaliação.**

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1966, estabeleceu regras para a 
regulação do sistema de educação superior do País. No artigo 9º, o inciso IX estabelece 
como competência da União, “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos 
do seu sistema de ensino.”

Esta importante meta do PNE, voltada para a implementação de uma sistemática peri-
ódica de regulação do sistema de educação superior, é fundamental para a busca da melho-
ria da qualidade neste nível de ensino. Ademais, a meta já explicitava a importante função 
da avaliação como subsídio para as atividades de regulação, que, assim, deixa de ser apenas 
um instrumento burocrático para ser instrumento de aprimoramento das instituições e de 
suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como de sua gestão. 

Três são os indicadores principais para a apreciação do cumprimento desta meta:

1. Criação e implantação de mecanismos jurídicos e administrativos para rea 
 lizar os procedimentos de credenciamento e re-credenciamento periódico  
 das Instituições de Educação Superior e para o reconhecimento periódicos  
 de todos os tipos de cursos de graduação;
2. Número de IES submetidas ao processo de avaliação para credenciamento  
 e para recredenciamento;
3. Número de cursos de graduação submetidos ao processo periódico de ava 
 liação para reconhecimento e para renovação do reconhecimento.

Do ponto de vista jurídico/administrativo, diversas normas foram estabelecidas a 
partir de diretrizes do Conselho Nacional de Educação, para orientar os procedimentos 
das secretarias-fim do MEC (SESu e Setec) voltados para a regulação do sistema de edu-
cação superior. Um complexo sistema de critérios aferidos por comissões de especialistas 
possibilitou a implementação da função reguladora do MEC, em período de ampla e 
desordenada expansão do ensino superior, em especial do setor privado de ensino. O 
sistema regulatório existente, por sua estrutura complexa mas débil enquanto amparo 
legal, resultou em cursos e IES com poucas condições de oferecer ensino em níveis mí-
nimos de qualidade. 

Em 2004, a Lei no l0.861, estabelece as condições para implantação do Sistema Na-
cional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, cujos resultados são subsídios para 
os procedimentos de regulação do sistema de educação superior.

Por sua vez, o Decreto no 5.773/2006, estabelece clara distinção entre os proce-
dimentos e as finalidades da avaliação e da regulação. Ao dispor sobre o exercício 
das funções de regulação, supervisão e avaliação do sistema de educação superior 
e de cursos de graduação e seqüenciais, o Decreto citado estrutura e dá base legal 
para a atuação do Executivo Federal e do CNE como responsáveis pela qualidade 
do ensino no sistema federal.
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Do ponto de vista dos indicadores quantitativos, o quadro, a seguir, expressa o resultado 
da pressão de expansão existente nos últimos anos. Os efeitos das novas normas só poderão 
ser apreciados nos próximos anos, em particular através dos números de negativas a pedidos 
regulatórios, alterando a tendência de resultados favoráveis a todas as solicitações. 

Regulação: autorização e credenciamento de cursos e IES

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nº de IES (credenciamento e recredenciamento) ... ... 18 52 10 18

Nº de cursos (reconhecimento/ renovação do reconhecimento) ... ... 1.090 1.636 1.915 2.409

Fonte: SESu e Inep — MEC.

Meta 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.**

Imediatamente após a aprovação da Lei no 9.394, de 1996, que estabeleceu as Dire-
trizes e Bases da Educação (LDB), a legislação complementar, em particular, o Decreto 
no 2.306/1997, estabeleceu que a educação superior poderia ser ofertada em cinco tipos 
de instituições: I Universidades, II Centros Universitários, III Faculdades Integradas, 
IV Faculdades e V Institutos Superiores e Escolas Superiores. 

Posteriormente, o Decreto no 3.860/2001, determinou a condensação dos incisos III, 
IV e V do decreto em um único, de modo que as instituições de ensino superior, quanto à 
sua organização acadêmica, classificam-se em: I Universidades; II Centros Universitários; 
III Faculdades Integradas, Faculdades e Institutos Superiores e Escolas Superiores. 

Embora os Centros de Educação Tecnológica e Faculdades de Tecnologia estivessem 
compreendidos no inciso III, um novo Decreto, de número 5.225 de 2004, explicitou a 
tipologia da organização acadêmica de instituições de ensino superior, a saber: I Universida-
des; II Centros Federais de Educação Tecnológica e Centros Universitários; III Faculdades 
Integradas, Faculdades de Tecnologia, Faculdades, Institutos e Escolas Superiores.

Mais recentemente, o Decreto no 5.773/2006 estabeleceu de modo claro o exercício 
das funções de regulação, de supervisão e de avaliação de instituições de educação supe-
rior e de cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino.

A partir da diversificação estabelecida na legislação, esta meta pode ser analisada le-
vando-se em consideração os seguintes indicadores: a) número de Centros Federais de 
Educação Tecnológica e Faculdades de Tecnologia; b) número de cursos oferecidos pelos 
Centros Federais de Educação Tecnológica e Faculdades de Tecnologia; c) número alunos 
matriculados nos Centros Federais de Educação Tecnológica e Faculdades de Tecnologia.

Os Centros Federais de Educação Tecnológica e as Faculdades de Tecnologia tiveram 
um incremento de 54,8%, passando de 93 instituições, em 2003, para 144, em 2004. 
Novo incremento de 50,7% ocorre em 2005: o número de instituições cresce de 144 
para 217 instituições. Cabe considerar que as Faculdades de Tecnologia representaram 
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79,8% (173) e os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), apenas 20,2% 
(44) do subgrupo. Este tipo de instituição, que representava em 2004, apenas 7,2% do 
universo, alcançou já no ano seguinte a fatia de 9,4% do total de instituições.

Da mesma forma, o número de cursos oferecidos por essas instituições apresentou 
um aumento de 52,8%, entre 2003 e 2004. Por outro lado, embora as matrículas te-
nham aumentado, esse crescimento não ocorreu na mesma proporção que o número de 
instituições e de cursos oferecidos. No período analisado, o incremento de matrículas 
foi de apenas 28%. 

Foi elaborado, em 2006, um catálogo com a nomenclatura de cursos da área tecno-
lógica com vistas a ordenar a multiplicidade e a classificar as áreas às quais pertencem, 
o que permitirá identificar cursos voltados para novas profissões, para formação geral e 
exercício docente.

Melhor análise poderá ser desenvolvida a partir dos resultados do Censo da Educação Superior de 2005 

Educação Tecnológica – número de instituições, de cursos e de alunos

Indicadores 2001 2002 2003 2004 2005

Número de Centros Federais de Educação Tecnológica e Faculdades de 
Tecnologia 34 53 93 144 217a

Número de cursos oferecidos pelos Centros Federais de Educação Tecno-
lógica e Faculdades de Tecnologia 183 373 496 758

Número de alunos matriculados nos Centros Federais de Educação Tec-
nológica e Faculdades de Tecnologia 31.500 43.200 59,700 76,400 

Fonte: Inep Censo 2004 e Cadastro Nacional de Docentes 2005. 
a Centros de Educação Tecnológica: 44; Faculdades de Tecnologia: 173.

Meta 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 clien-
telas e às peculiaridades das regiões nas quais se inserem.*

A atuação do Conselho Nacional de Educação em relação a uma das suas principais 
competências, a saber, a definição das diretrizes curriculares para os cursos de graduação, 
realizou-se, no período, mediante duas medidas principais. 

A primeira, diz respeito à formulação de diretrizes curriculares gerais comuns a todos 
os cursos de graduação/bacharelados consolidadas no Parecer nº 329/2004. Este parecer 
foi modificado pelo Parecer nº 184/2006, especificamente em relação à carga horária 
mínima para 43 cursos de graduação, estabelecendo a competência da IES para definir 
o tempo mínimo e máximo de integralização curricular, respeitado a proporção de 20% 
da carga horária total para a realização de estágios e atividades complementares.

Na mesma direção, foram estabelecidas as diretrizes curriculares para os cursos de 
graduação – licenciatura e para o curso de Pedagogia, agora estruturado como uma 
licenciatura.
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A segunda linha de atuação do CNE em relação às diretrizes curriculares refere-
se ao estabelecimento de diretrizes curriculares específicas para cada curso de gra-
duação. A grande maioria dos cursos de graduação já possui diretrizes curriculares 
aprovadas pelo CNE, exceção feita a carreiras ou especialidades novas cuja definição 
necessita estudo mais aprofundado com vistas a se evitar ‘modismos’ e sazonalidades 
do mercado de trabalho.

Merece destaque, também, a formulação de diretrizes curriculares para os cursos de 
tecnólogos, especialmente aqueles com dois ou três de duração. Sua maior diversidade e 
menor duração demandam diretrizes específicas e, ao mesmo tempo, flexíveis de modo 
a garantir a pertinência e qualidade destes cursos.

Educação a distância 

Os cursos de graduação realizados na modalidade a distância devem seguir as mes-
mas diretrizes curriculares estabelecidas para os cursos presenciais. Além disso, as ins-
tituições devem solicitar credenciamento específico para a oferta da modalidade a 
distância, atender às determinações contidas no Decreto 5.622/2005 e na Portaria 
4.361/2004. Foi estabelecido, também, pela Secretaria de Educação a Distância do 
MEC, como complementação às diretrizes curriculares e às demais normas, os “Refe-
renciais de Qualidade de EAD para cursos de graduação a distância” dentre os quais 
alguns referem-se à flexibilidade e diversidade de programas e à adequação às particu-
laridades regionais.  

Meta 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, soli-
dariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e 
temas locais.

O atendimento a esta meta depende de ações de todos as instâncias federadas uma 
vez que a educação é atividade de competência concorrente da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Os temas transversais estabelecidos para as diretrizes curriculares da educação básica 
devem, necessariamente, integrar os currículos dos programas de formação de docentes.

A Secretaria de Educação Superior – SESu do Ministério da Educação instituiu, 
em 2006, o Prodocência, Programa de Consolidação das Licenciaturas, que visa “am-
pliar a qualidade das ações voltadas à formação de professores priorizando a formação 
inicial desenvolvida nos cursos de licenciaturas das Instituições Federais de Ensino 
Superior”.

Os objetivos específicos do Programa são:

• Contribuir para a elevação da qualidade da Educação Superior, em nível de 
 Graduação;
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• Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino no 
 país, dinamizar os Cursos de Licenciatura das Instituições Federais de Ensino  
 Superior e propiciar uma formação acadêmica, científica e técnica dos do- 
 centes; e 
• Apoiar a implementação das novas Diretrizes Curriculares para a Formação 
 de Professores da Educação Básica.

Segundo informações da SESu/MEC, já foram estabelecidos 28 convênios com IFES 
para a implantação das ações previstas no Prodocência, voltadas “ para a formação e o 
exercício profissional dos futuros docentes, além de implementar ações definidas nas 
Diretrizes Curriculares da Formação de Professores para Educação Básica”. 

Em sua análise do cumprimento das metas do PNE, o Inep/MEC destaca algumas polí-
ticas, programas e ações do Governo Federal que serão futuramente objetos de apreciação:

- Discussão e aprovação de pareceres e resoluções do CNE para os cursos de  
 nível superior, em especial para os cursos de graduação.
- Discussão e aprovação de diretrizes gerais para os cursos de formação de  
 professores (decreto, portarias, resoluções e pareceres).
- Programas de formação inicial de professores.
- Instituição e consolidação da Rede de Formação Continuada.

Meta 13 – Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de 
cursos noturnos com propostas inovadoras, de cursos seqüenciais e 
de cursos modulares, com a certificação, permitindo maior flexibi-
lidade na formação e ampliação da oferta de ensino.**

As ações e programas voltados para o atendimento desta meta são examinados em 
seções específicas deste texto. O Programa de Expansão da Ifes possibilitou a criação 
de novas instituições com um futuro incremento de vagas. O Prouni possibilitou a ex-
pansão da matrícula em cursos noturnos da IES privadas que aderiram ao programa. A 
Universidade Aberta do Brasil e os alunos de cursos a distância são estimados em mais 
de um milhão de alunos. 

O impacto real destas ações só poderá ser efetivamente avaliado mediante dados dos 
Censos da Educação Superior de 2005 e 2006.

A tabela, a seguir, oferece informações para o período 2000 a 2004 que indica insig-
nificante crescimento de matrícula noturna em relação ao total, tanto nas instituições 
públicas quanto nas privadas.  O número de cursos seqüenciais cresce significativamente, 
mas nada se pode inferir sobre o correspondente crescimento de matrículas e flexibilização 
de oportunidades.
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Cursos noturnos

2000 2001 2002 2003 2004

% matrícula noturna pública 35,4 36,4 35,8 35,8 36,1

% matrícula noturna privada 66,2 66,6 67,0 67,7 68,0

N° cursos seqüenciais 424 570 799 875 841

Fonte: Inep/MEC.

Meta 14 – A partir de padrões mínimos fixados pelo Poder Público, exigir 
melhoria progressiva da infra-estrutura de laboratórios, equipamentos e 
bibliotecas, como condição para o recredenciamento das instituições de 
educação superior e renovação do reconhecimento de cursos.*

Varias iniciativas foram implementadas em relação às recomendações contidas nesta 
meta. O maior destaque cabe ao Sinaes. A metodologia desenvolvida para a avaliação 
de cursos e de instituições de educação superior apresenta vários indicadores relativos à 
infra-estrutura física, técnica e tecnológica, aleém de condições do corpo docente, entre 
outras, como indicadores de qualidade e condição para credenciamento e recredencia-
mento, bem como para autorização de curso.

Ações e normas estabelecidas pela SESu/MEC e pelo Conselho Nacional de Educação 
têm contribuído para o aperfeiçoamento do processo de regulação da educação no País.

Dados qualitativos decorrentes de visitas in loco e resultados em outros tipos de avaliações 
indicarão o efeito de tais medidas na qualidade da educação oferecidas pelas IES brasileiras. 

Meta 19 – Criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de dis-
criminação, o acesso à educação superior, através de programas de 
compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, per-
mitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade de condições nos 
processos de seleção e admissão a esse nível de ensino.

O cumprimento desta meta envolve a criação e implementação de programas de 
Ações Afirmativas1 pelo do MEC e outros ministérios e secretarias. Neste sentido, entre 
outros destacam-se os programas Uniafro Programa de Ações Afirmativas para a Popu-
lação Negra nas Instituições Públicas de Educação Superior e o Programa INCLUIR 
que apoia propostas desenvolvidas nas IFES para superar situações de discriminação aos 
estudantes com algum tipo de deficiência.

O Uniafro visa apoiar e incentivar o fortalecimento e a institucionalização das ativida-
des dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros – NEABs ou grupos correlatos das Instituições 
Públicas de Educação Superior, contribuindo para a implementação de políticas de ação 
afirmativa voltadas para a população negra. Em 2006 o programa financiou 22 projetos.
1 Ações afirmativas são medidas especiais e temporárias tomadas pelo Estado, com o objetivo de eliminar desigualdades raciais, étnicas, 
religiosas, de gênero e outras historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento, bem como compensar 
perdas provocadas pela discriminação e marginalização.
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O Programa INCLUIR, tem como objetivo apoiar propostas desenvolvidas nas Ifes 
para superar situações de discriminação aos estudantes com deficiência, bem como pro-
mover o cumprimento do Decreto Presidencial de no 5.296, de 2004 e no 5.626 de 
2005. Este programa financiou, em 2005, 13 projetos e em 2006 foram selecionados 
26, em que as propostas atenderam a pelo menos um dos seguintes eixos:

a) Acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência, em todas as ativi- 
 dades acadêmicas.
b) Aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos destinados ao  
 uso de alunos com deficiência para a promoção de acessibilidade.
c) Aquisição e adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas com  
 deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.
d) Reforma nas edificações para acessibilidade física dos alunos com deficiên- 
 cia em todos os ambientes.
e) Formação profissional de professores e técnicos para atuação com alunos  
 com deficiência.
f) Contratação de pessoal para os serviços de atendimento educacional espe- 
 cializado.

Em 2004, apenas 5,4% das IES públicas adotavam políticas de ação afirmativa com 
o objetivo de incluir grupos sociais menos favorecidos. Os dados de 2005, ainda não 
disponíveis, devem apontar um significativo crescimento do número de alunos aten-
didos pelas políticas afirmativas implementadas pelas principalmente por instituições 
públicas, sejam elas voltadas para minorias étnicas ou para egressos de escola pública. 

Além dos programas de ação afirmativa, esta meta pode ser analisada levando-se em 
consideração outros indicadores, tais como: a) Número de alunos beneficiados pelo 
Prouni; b) Número de cursinhos comunitários pré-vestibulares apoiados pelo Programa 
Diversidade na Universidade, instituído pelo MEC.

O Prouni (Programa Universidade para Todos) foi criado pela MP nº 213/2004 e 
institucionalizado pela Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Tem como finalidade a 
concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos 
de graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de educação 
superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de tributos àquelas que aderirem ao 
Programa. Em 2005 o programa disponibilizou 112.275 bolsas em 1.142 Instituições 
de Educação Superior de todo o país, sendo 71.905 bolsas integrais e 40.370 parciais. 
Em 2006 foram 138.668 bolsas, sendo 98.698 bolsas integrais e 39.970 parciais. Cabe 
ressaltar que o governo prevê oferecer 400 mil novas bolsas nos próximos quatro anos. 

Ainda com relação ao Prouni, é importante destacar a publicação da Portaria 301 de 
30 de janeiro de 2006 que dispõe sobre a Comissão Nacional de Acompanhamento e 
Controle Social do Prouni (Conap). Esta comissão é composta dos representantes dos 
discentes, dos docentes, dos dirigentes de IES, da sociedade civil organizada, órgãos do 
MEC e representantes dos estudantes do ensino médio público. Tem como principal 
atribuição exercer o acompanhamento e controle social dos procedimentos operacionais 
de concessão das bolsas. 

Quanto ao número de cursinhos comunitários pré-vestibulares apoiados pelo Pro-
grama Diversidade na Universidade, não foram encontrados dados suficientes que 
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permitissem sua análise. No entanto, cabe destacar, dentre outras, a iniciativa dos es-
tudantes do curso de Direito da UFPE, que criaram um cursinho pré-vestibular para 
atender estudantes de baixa renda que cursam o ensino médio em escolas públicas.

Outras ações

• Proposta de ação afirmativa, com reserva de 50% das vagas para estudantes 
 oriundos de escola pública e estudantes negros, pardos e indígenas. O Pro- 
 jeto de Lei tramita no Congresso Nacional.
• Adoção gradual de políticas de cotas nas Ifes.
• Expansão do Fies.
• Projeto de Lei da Reforma da Educação Superior (prevê ampliação dos 
 recursos para implementação de bolsas nas Ifes).

O quadro, a seguir, quando complementado, poderá indicar, com mais justeza, o 
impacto dos programas ou ações voltados para inclusão. 

Ações para inclusão

Indicador 2004 2005 2006

Percentual de IES públicas que adotam políticas de ação 
afirmativa visando incluir grupos sociais desfavorecidos. 5,4

Número de alunos beneficiados pelo Prouni. 112.275 138.668

 Fonte: MEC. Portal Prouni.

Meta 20 – Implantar planos de capacitação dos servidores técnico-
administrativos das instituições públicas de educação superior, sendo 
de competência da IES definir a forma de utilização dos recursos pre-
vistos para esta finalidade.**

Esta meta refere-se a ações de responsabilidade da União, quando se tratar de Insti-
tuições Federais de Ensino Superior – Ifes. As demais entidades federadas têm autono-
mia para implementar seus respectivos planos de carreira e de capacitação para docentes 
e servidores técnico-administrativos.

Para esta meta destacam-se os seguintes documentos legais em relação aos servidores 
das Ifes: 

LEI no 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005. Dispõe sobre a estruturação 
do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âm-
bito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e 
dá outras providências.
DECRETO no 5.825, DE 29 DE JUNHO DE 2006. Estabelece as diretrizes 
para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira
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dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei no 11.091, 
de 12 de janeiro de 2005.
DECRETO no 5.824, DE 29 DE JUNHO DE 2006. Estabelece os proce-
dimentos para a concessão do Incentivo à Qualificação e para a efetivação do 
enquadramento por nível de capacitação dos servidores integrantes do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei 
no 11.091, de 12 de janeiro de 2005.

Cabe destacar que as Ifes, em geral, desenvolvem programas próprios de capacitação 
de servidores técnico-administrativos, conforme previsto na legislação.

Meta 21– Garantir, nas instituições de educação superior, a oferta de 
cursos de extensão, para atender as necessidades da educação continua-
da de adultos, com ou sem formação superior, na perspectiva de integrar 
o necessário esforço nacional de resgate da dívida social e educacional.

Para análise desta meta, podem-se considerar os seguintes indicadores: 

a) número de pessoas atendidas em projetos de extensão; 
b) percentual das IES públicas que oferecem cursos, projetos ou programas de  
 extensão; 
c) percentual das IES privadas que oferecem cursos, projetos ou programas de  
 extensão.

Em 2004, cerca de 39,7 milhões de pessoas foram atendidas em programas e projetos 
de extensão. Dentre as IES públicas, de acordo com os dados, 67% ofereceram cursos, 
projetos ou programas de extensão, em 2004. No setor privado 54,3% das IES, oferece-
ram este tipo de atividade. Melhor análise poderá ser feita quando do acesso aos dados 
do Censo de Educação Superior de 2005.

Além disso, o MEC desenvolve programas: Brasil Alfabetizado; Projeto Rondon; 
Conexões de Saberes2; Diversidade na Universidade, com os quais tem fortalecido as 
ações de extensão.

O Programa de Apoio à Extensão Universitária Voltado às Políticas Públicas – PRO-
EXT/SESU-MEC, abrange programas e projetos de extensão universitária com ênfase na 
inclusão social, com vistas a aprofundar uma política de fortalecimento à institucionalização 
das atividades de extensão nas instituições federais de ensino superior. Embora o PROEXT 
tenha sido criado para fortalecer as ações de extensão nas IFES, em 2005 o programa tam-
bém beneficiou Universidades Estaduais. Foram 111 projetos financiados nas Ifes e 67 em 
IES estaduais, somando 178 projetos e disponibilizando cerca de R$ 6.000.000,00 sendo  
R$ 1.500.000,00 para as estaduais e R$ 4.500.000,00 para as IES Federais3. 

2 Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares. O programa, que, em seu primeiro mo-
mento, será implantado nas universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ), Fluminense (UFF), Minas Gerais (UFMG), Pará (UFPA) e 
Pernambuco (UFPE), tem por objetivo estimular uma maior articulação entre a instituição universitária e as comunidades populares, 
proporcionando trocas de saberes, experiências e demandas entre as duas partes.
3 Ver Edital 008 disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu.
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Para 2006, foi lançado um edital no mês de setembro4, o qual previa a destinação de 
R$ 4.500.000,00 para programas e projetos de extensão. 

Atividades de extensão número de alunos e instituições

2004

Número de pessoas atendidas em projetos de extensão. 39,7 milhões

Percentual das IES públicas que oferecem cursos, projetos ou programas de extensão. 67,0

Percentual das IES privadas que oferecem cursos, projetos ou programas de extensão. 54,3

Fonte: MEC – Várias secretarias.

Meta 22 – Garantir a criação de conselhos com a participação da co-
munidade e de entidades da sociedade civil organizada, para acompa-
nhamento e controle social das atividades universitárias, com o obje-
tivo de assegurar o retorno à sociedade dos resultados das pesquisas, 
do ensino e da extensão.

Com a implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes 
(Lei no 10.861/2004), todas as Instituições de Educação Superior, públicas ou privadas, 
devem instituir uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a finalidade de coordenar 
um processo interno de avaliação das atividades desenvolvidas. A CPA deve ser constituída 
por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil 
organizada, conforme art. 11 da Lei do Sinaes. A CPA, além de coordenar a auto-avalia-
ção, deve contemplar os resultados das outras dimensões avaliadas – avaliação de cursos de 
graduação e ENADE – e propor estratégias de melhoria e aperfeiçoamento da IES.

Embora não tenha sido aprovada uma legislação específica garantindo a criação de con-
selhos com a participação da comunidade, a LDB (Lei no 9.394, de 1996), em seu art. 56, 
estabelece a gestão democrática e assegura a existência de órgãos colegiados deliberativos, dos 
quais devem participar os segmentos da comunidade institucional, local e regional. 

Esta meta do PNE não é adequadamente cumprida nem nas instituições públicas, 
para as quais a Constituição é clara em seu artigo 206, inciso VI. Um exemplo recente é 
o fato de que muitas das CPA’s, instituídas com base na Lei do Sinaes, são compostas por 
membros escolhidos e designados pelo dirigente máximo da instituição e estão sendo 
chamadas de “CPA’s chapa branca”, pois não dispõe da necessária autonomia institucio-
nal, prevista na Lei do Sinaes. 

No setor privado de ensino esta meta do PNE é ainda de mais difícil cumprimento, 
uma vez que a gestão democrática – condição básica para a existência de conselhos par-
ticipativos – é legalmente dispensável no setor privado de ensino. A curiosidade é que o 
PNE que demanda a implantação de conselhos participativos é uma lei aprovada pelo 
Congresso Nacional que também aprovou a Constituição Federal e a LDB que reitera o 
princípio da gestão democrática somente para a educação pública (art. 3º, VIII).

4 Ver Edital 009 disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu.
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Outras ações

•	 Projeto de Reforma da Educação Superior encaminhado ao Congresso Na-
 cional, que traz mecanismos específicos para esse fim.
•	 Políticas de apoio e controle externo aos programas de residência médica 
 por meio da criação de câmaras setoriais.

Meta 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.

Visando o cumprimento desta meta, a SESu/MEC implantou o Programa de Apoio 
à Extensão Universitária – PROEXT que abrange programas e projetos de extensão 
universitária com ênfase na inclusão social. O Programa visa aprofundar uma política de 
fortalecimento e institucionalização das atividades de extensão nas instituições federais 
de ensino superior. Além das atividades desenvolvidas a partir do PROEXT, as IFES de-
senvolvem programas específicos, associados às suas atividades de ensino e de pesquisa.

Com relação aos programas específicos desenvolvidos pelas IES públicas e privadas, 
em 2003, o Inep, na coleta de informações para o censo da educação superior, contem-
plou, pela primeira vez, informações a respeito de atividades de extensão. No entanto, 
cabe destacar que o formato adotado para a coleta de informações era insuficiente para 
análise das atividades de extensão propriamente ditas. Além da quantidade de cursos e 
programas desenvolvidos, as questões eram dirigidas para os seguintes temas: a) Progra-
mas produzidos com caráter de difusão em TV e rádio; b) Laudos Técnicos realizados 
por laboratórios / departamentos; c) Atendimentos prestados em Assistência Jurídica; 
d) Atendimentos prestados em Assistência à Saúde

Naquele ano foram registrados 179.056.780 atendimentos na área de saúde, 472.333 
atendimentos jurídicos e foram produzidos 480.156 laudos técnicos como perícias e 
relatórios ambientais. Foram registrados, ainda, 16.781 programas de rádio como ati-
vidades de extensão. Com isso, a extensão universitária foi resumida em programas as-
sistencialistas e não possibilitando a identificação de áreas temáticas e linhas de atuação 
dos projetos desenvolvidos.

A partir de 2004, o Inep modificou o sistema de coleta de informações por indicação 
do Fórum de Pró-reitores das Universidades Públicas Brasileiras. Deste modo, a divul-
gação do Censo 2005 trará informações sobre os seguintes indicadores5:

1. Número total de Programas, projetos vinculados, público atendido e pessoas  
 envolvidas na execução, por áreas temáticas de extensão.
2. Número total de projetos não-vinculados, público atendido e pessoas envolvi- 
 das na execução por área temática de extensão.

5 Para maiores informações visitar o site da Rede Nacional de Extensão, que coordena o SIEX BRASIL – principal fonte de dados das ações de 
extensão no Brasil: http://www.renex.org.br./.
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3. Número total de cursos, total de carga horária, concluintes e ministrantes em  
 curso de extensão presencial, segundo a área de conhecimento do CNPq.
4. Número total de cursos, total de carga horária, concluintes e ministrantes em  
 curso de extensão a distância, segundo a área de conhecimento do CNPq.
5. Número total de eventos desenvolvidos, por tipo de evento e público partici- 
 pante, por área temática.
6. Número total de prestação de serviço institucional, por tipo e área temática6.
7. Número de alunos bolsistas e respectivas entidades financiadoras.

Cabe destacar, ainda, que foram definidas oito áreas temáticas6 e 53 linhas de ex-
tensão. Assim, será possível distinguir entre ações de extensão e prestação de serviço, 
informação fundamental para a adequada análise desta meta, pois a prestação de serviço 
não se caracteriza, necessariamente, como ação extensionista.

Atividades de Extensão

Indicador 2003 2004

Percentual de IFES que desenvolvem programas e ações de extensão. 78,2

Número de cursos de extensão presenciais desenvolvidos em IES públicas (até 30 horas) 5.467 4.525

Número de cursos de extensão presenciais desenvolvidos em IES privadas (até 30 horas) 4.744 11.085

Número de concluintes dos cursos de extensão presenciais em IES públicas. ... 185.530

Número de concluintes dos cursos de extensão presenciais em IES privadas ... 503.689

Fonte: Inep/DEAES Censos da Educação Superior 2003 e 2004. 

Meta 25 – Estabelecer um sistema de financiamento para o setor pú-
blico, que considere, na distribuição de recursos para cada instituição, 
além da pesquisa, o número de alunos atendidos, resguardada a quali-
dade dessa oferta.**

Para a distribuição orçamentária, o MEC utiliza dados coletados por meio do Censo 
da Educação Superior, da Coleta da Capes, do Sistema da Comissão Nacional de Resi-
dência Médica – CNRM, além de outras variáveis informadas diretamente pelas Ifes. 
Todos os dados utilizados são verificados pela Secretaria de Educação Superior – SESu/
MEC. O tratamento destes gera o cálculo do aluno-equivalente7. Portanto, a meta está 
sendo gradualmente cumprida, visto que considera, além da pesquisa, o número de alu-
nos atendidos. Existem proposições no sentido de aperfeiçoar a metodologia de cálculo 
para atender projetos inovadores na área da investigação científica e da extensão.

6 As áreas temáticas são: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; 
Trabalho.
7 O aluno equivalente é o principal indicador utilizado para fins de análise dos custos de manutenção das Instituições Federais de Educação 
Superior IFES, nas rubricas referentes ao orçamento de custeio e capital (OCC). O cálculo do aluno equivalente para cada IFES integra quatro 
indicadores parciais, referentes às atividades educacionais nos seguintes níveis: Graduação; Mestrado stricto sensu; Doutorado e Residência 
Médica. Incluem-se no cálculo todos os cursos de caráter permanente, e que não sejam auto-financiados, mantidos por recursos especiais de 
convênios ou parcerias com instituições públicas ou privadas.
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A partir de 2006 será utilizado o sistema Pingifes (Plataforma Integrada para Gestão 
das IFES) como fonte de dados de graduação e pós-graduação e a utilização direta dos 
dados de Residência Médica, coletados pela CNRM.

No entanto, dada a insuficiência de dados relativos a 2005, a estimativa do orçamen-
to das IFES para 2006 e para 2007 tem sido foi feita com base em informações derivadas 
do Censo da Educação Superior de 2004 e outras informações pontuais.

Outras ações

• O Projeto de Lei de Reforma da Educação Superior, aprovado pelo MEC e 
 pela Casa Civil, foi encaminhado ao Congresso Nacional (em junho de 
  2006) estabelece uma sub–vinculação de 75% dos recursos da União des-
 tinados à educação ( 75% dos 18% definidos na Constituição Federal). A  
 exclusão do pagamento de inativos e das despesas com hospitais universi- 
 tários é fator decisivo para a definição do montante de recursos para a ma- 
 nutenção e desenvolvimento da educação superior federal.
• Realização de estudos para o aprimoramento da composição das variáveis 
 consideradas para manutenção e desenvolvimento das IFES existentes, para 
 a equalização da matriz de distribuição de recursos de custeio e pessoal; e  
 para a expansão do sistema público federal. 
• É necessária, também, a revisão das normas de funcionamento da fun-
 dações de apoio acadêmico no sentido do cumprimento de suas finalida- 
 des precípuas.

Meta 27 – Oferecer apoio e incentivo governamental para as institui-
ções comunitárias sem fins lucrativos, preferencialmente aquelas si-
tuadas em localidades não atendidas pelo Poder Público, levando em 
consideração a avaliação do custo e a qualidade do ensino oferecido.

No que diz respeito à destinação de recursos públicos, o artigo 213 da Constituição 
Federal determina:

“Art. 213 – Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos a escolas comunitárias confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I – comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financei-
ros em educação;
II – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional ou ao Poder Público, no caso de encerramento 
de suas atividades.”

O Governo Federal, através do Prouni, não repassa diretamente recursos públicos às 
instituições sem fins lucrativos (comunitárias, confessionais e filantrópicas). As instituições 
integrantes do Programa recebem isenção de vários impostos federais em troca de bolsas 
oferecidas a estudantes com baixa renda. De acordo com a Lei no 11.096, de 2005, que 
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instituiu o PROUNI, a IES que aderir ao Programa ficará isenta dos seguintes impostos e 
contribuições no período de vigência do termo de adesão8:

• I – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
• II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei 
 no 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
• III – Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social,
 COFINS, instituída pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 
 1991; e
• IV – Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela 
 Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.”

Com isso, em 2005, 1.142 IES foram beneficiadas com a isenção de impostos, ge-
rando uma renúncia fiscal de aproximadamente R$ 196 milhões. O projeto de Lei Orça-
mentária para 2006 prevê a geração de uma renúncia fiscal em torno de R$ 266 milhões. 
Assim, de acordo dom o relatório da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização para o Projeto de Lei Orçamentária de 2006 da Área Temática VI – Educa-
ção, Cultura, Ciência e Tecnologia, e Esporte9, a renúncia fiscal per capita ficará próxima 
a R$ 2.660,00 por bolsista/ano.

Cabe destacar que, antes da implantação do Prouni, cerca de 85% do sistema priva-
do de educação superior já têm isenção de tributos, total (universidades filantrópicas) 
ou parcial (universidades sem fins lucrativos). (Fonte: Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão).

De um modo geral, embora a meta explicite apenas o apoio e incentivo governa-
mental às IES comunitárias, o Prouni abrange todas as IES privadas, comunitárias ou 
não, desde que não tenham fins lucrativos, o que significa a maioria, pois são as poucas 
mantenedoras de IES que se apresentam como instituições lucrativas.

No que concerne exclusivamente às IES comunitárias10, entendidas como as instituí-
das por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive coope-
rativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes 
da comunidade (Lei no 9.394/1996 – Artigo 20), não há registro de uma forma especí-
fica de apoio ou incentivo governamental. 

É importante destacar, em relação a implementação do Prouni, outros fatores como: in-
gresso sem vestibular, muitas vezes a partir de qualquer nível de resultados obtidos no Enem; 
evasão de cerca de 15% dos beneficiários; dos recursos da renúncia fiscal cerca de 50% refere-
se à isenção de pagamento do Cofins, com efeito sobre os recursos da previdência social. 

O Prouni está apenas em seu segundo ano de implementação e a análise de sua ade-
quação ao cumprimento da meta deve ser baseada em informações completas sobre in-
dicadores, tais como: o montante total da renúncia fiscal e a alternativa de investimento 
em educação pública; evasão de bolsistas parciais e integrais, fatores relativos à qualidade 
da educação recebida por seus beneficiários; localização das IES beneficiadas (a meta 

8 Ver Medida Provisória no 235, de 2005.
9 Relatório disponível em; www.senado.gov.br/sf/orcamento/loa/LOA2006. 
10 De acordo com a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias (ABRUC), em 2005, eram 52 as IES comunitárias no país.
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refere-se a instituições “preferencialmente aquelas situadas em localidades não atendidas 
pelo setor público”) entre outros.  

Outras ações ou políticas que beneficiam as instituições privadas, em geral, e as co-
munitárias e sem fins lucrativos, como concessão de auxílio à pesquisa, bolsas de estudos 
especialmente na pós-graduação, e outros programas de apoio acadêmico demandam 
informações mais difíceis de serem apuradas. 

Meta 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 com a 
guarda e educação dos filhos.*

As questões propostas na meta estão incluídas no questionário do Enade, Exame Nacional 
de Desempenho do Estudante, um dos componentes do Sinaes. O questionário sócio-eco-
nômico é remetido ao estudante que o preenche e entrega no início da prova. Assim, pode-se 
considerar que a meta está plenamente atendida. Os dados relativos às respostas dos estudantes 
são tratados e divulgados anualmente pelo Inep (Ver Resumo Técnico Enade 2005).

Meta 32 – Estimular a inclusão de representantes da sociedade civil 
organizada nos Conselhos Universitários.**

A perspectiva desta meta refere-se a todos os conselhos universitários, de instituições 
acadêmicas do setor público e privado, mas apenas das instituições universitárias. Ficam, 
portanto, excluídas a maioria da IES, públicas e privadas, que se organiza como centros uni-
versitários e faculdades. Cabe destacar, como já referido anteriormente quando do exame de 
outras metas, que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei 9.394, de 
1996) estabelecem o princípio da gestão democrática apenas na educação pública. 

Como já foi referido anteriormente, embora não tenha sido aprovada uma legislação 
específica incentivando as IES, públicas e privadas, a incluir representantes da sociedade 
civil organizada em seus Conselhos Universitários, a LDB, em seu art. 56, aborda a 
questão. Refere-se especificamente à educação púbica e estabelece o princípio da gestão 
democrática, assegura a existência de órgãos colegiados, com participação da comunida-
de externa à IES, sem especificar o tipo de representação11.

A Lei que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior Sinaes 
(Lei no 10.861 de 2004) contempla entre as dimensões a serem avaliadas a de número 
6, que se refere à “organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento 
e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos proces-
sos decisórios.” A partir desta dimensão, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

11 “As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados 
deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional”.
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Superior (Conaes) estabeleceu, em suas diretrizes, um conjunto de indicadores que 
compõem o Instrumento de Avaliação Externa de IES (Portaria 300, de 30/01/200612), 
em que o indicador 6.2.1 leva em consideração, para fins de avaliação, a participação de 
docentes, discentes, funcionários, mantenedora e representantes da sociedade civil orga-
nizada nos conselhos superiores ou órgãos equivalentes de uma instituição acadêmica. 
Significa que a participação de representantes da comunidade acadêmica e da sociedade 
civil em colegiados superiores de uma IES é um indicador de qualidade da instituição.

Outras ações

• Cabe destacar, ainda, que o Projeto de Lei da Reforma da Educação Superior, 
 encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional, onde se encontra em  
 exame por uma Comissão Especial, dedica atenção especial à questão da  
 gestão democrática e da participação em colegiados, mas dentro dos limites  
 determinados pela Constituição Federal, a saber, voltada apenas para a edu- 
 cação pública.
•	 No âmbito de suas competências, os Estados brasileiros têm legislado de 
 forma diferenciada sobre esta matéria, portanto a avaliação do cumprimen- 
 to desta meta estudos qualitativos específicos.

Meta 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.**

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi instituído pelo Inep em 1998, 
para ser aplicado aos alunos concluintes e aos egressos deste nível de ensino. O exame 
é voluntário e, além de servir como subsídio para avaliação do ensino médio, tem sido 
utilizado como forma de seleção para ingresso na educação superior. De acordo com o 
Inep, em 2006, 512 IES aderiram ao Enem, ou seja, utilizaram o resultado do exame 
como garantia de ingresso. No entanto, o ingresso via Enem, não garante acesso imedia-
to a bolsas de estudo, mas facilita a aquisição de bolsas do Prouni.

O ProUni utiliza, entre outros indicadores, a participação no Enem como critério de 
seleção para a concessão de bolsas de estudos: 

“O estudante a ser beneficiado pelo Prouni será pré-selecionado pelos resultados e 
pelo perfil socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ou outros 
critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação, e, na etapa final, selecionado 
pela instituição de ensino superior, segundo seus próprios critérios, à qual competirá, 
também, aferir as informações prestadas pelo candidato”. (Lei 11.096 art. 3).

Além do Prouni, também o Enade é usado para identificar estudantes de alto desem-
penho, ao final do curso de graduação. A Lei do SINAES prevê a concessão de bolsas de 
estudo de pós-graduação para estudantes com melhor desempenho nas respectivas áreas. 

12 Portaria 300 de 30 de janeiro de 2006. Aprova, em extrato, o Instrumento de Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. (DOU nº 22 – Seção I – 31/01/2006 Pág. 5 a 7). 
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Outras ações

Cabe destacar, entre outras iniciativas, o concurso nacional Prêmio Técnico Empreen-
dedor – com categorias de técnico e tecnólogo, que é realizado anualmente nas instituições 
federais de educação tecnológica e em centros de educação profissional ligados ao Proep. 
O desempenho acadêmico dos estudantes é considerado como critério básico.

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

A análise desta meta pode ser feita considerando, principalmente, um indicador: 
percentual de alunos de graduação bolsistas (trabalho, administração, estágio, extensão, 
monitoria, tutoria, iniciação científica e pesquisa). Outras formas de atendimento e 
estímulo a estudantes com baixa renda são do tipo bolsa-permanência para estudantes 
carentes que demonstrem bom desempenho acadêmico. No entanto, não existem infor-
mações sistematizadas sobre este indicador, fundamental para a análise do atendimento 
da meta, pois são ações de iniciativa das próprias IES. 

De acordo com os dados disponíveis, o número de bolsas em 2002 e 2003 benefi-
ciou cerca de 4,7% dos estudantes de IES públicas. Em 2004, apenas 2,8% dos estu-
dantes tiveram acesso a alguma modalidade de bolsa. Cabe destacar que, neste mesmo 
período, as matrículas nas IES públicas tiveram um aumento de 3,6%, o que sugere 
que o número de bolsas não acompanhou a pequena expansão de matrícula ocorrida 
no período. Maior e melhor informação deverá constar do Censo da Educação Supe-
rior de 2005, ainda não disponibilizado pelo Inep/MEC.

Com relação à distribuição de bolsas por desempenho acadêmico, independente da 
situação sócio–econômica do estudante, destaca-se o Programa PIBIC do CNPq, que 
disponibilizou cerca de 19.912 bolsas de iniciação científica, em 200513. 

Destaca-se, também, o Programa de Educação Tutorial (PET, da SESu/MEC), um 
programa acadêmico direcionado a alunos regularmente matriculados em cursos de 
graduação, independente da situação sócio-econômica. Selecionados pelas IES que 
participam do Programa, os alunos são organizados em grupos e recebem orientação 
acadêmica de professores-tutores. O PET objetiva envolver os estudantes em um pro-
cesso de formação integral, propiciando-lhes uma compreensão abrangente e aprofun-
dada de sua área de estudos. Em 2005, o PET disponibilizou 3.177 bolsas, entre IES 
públicas e privadas. Observa-se que, em 2004, o número de bolsistas era de 3.176, ou 
seja, houve acréscimo de apenas uma bolsa14. 

Por fim, o Programa Diversidade na Universidade15 é o que melhor se direciona para o 
cumprimento da meta, pois tem por objetivo defender a inclusão social e combater a exclusão 
étnica e racial; visa melhorar as condições e as oportunidades de acesso à educação superior 

13 Dados disponíveis em: www.cnpq.br.
14 Dados disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/sesu.
15 Instituído pelo MEC em 2003.
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para jovens e adultos de grupos socialmente desfavorecidos, especialmente de populações afro-
descendentes e povos indígenas. Para concorrer ao financiamento, as instituições devem ter ao 
menos 51% de afro-descendentes e/ou indígenas entre os alunos matriculados e repassar entre 
40% e 50% do valor recebido para os estudantes, a título de bolsa de manutenção16. 

No que diz respeito a programas de assistência estudantil, cabe destacar a Lei 
10.861/04 (Sinaes) que, em uma das suas dez dimensões de avaliação de instituição 
de educação superior, trata da política de atendimento aos estudantes e egressos. Neste 
sentido, é importante destacar as Diretrizes da Conaes e o Instrumento de Avaliação 
Externa de IES (Portaria no 300, de 30/01/2006): os grupos de indicadores 9.1 e 9.2 
abordam, respectivamente, os programas de apoio ao discente e as bolsas acadêmicas 
(iniciação científica, monitoria, trabalho, extensão, PET). 

Outras ações 

Em sua análise preliminar da implementação das metas do PNE, o Inep destaca 
ainda outros programas e ações do Executivo Federal:

• Programa Conexões de Saberes
• Programa Afroatitude (Ministério da Saúde)
• Projeto de Lei de Reforma da Educação superior
• Anteprojeto de Lei (Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, 
 com recursos da loteria federal destinado à assistência estudantil).

Alunos de graduação beneficiados com bolsas de estudo

Indicador 2002 2003 2004

Percentual de alunos de graduação bolsistas (tra-
balho, administração, estágio, extensão, monito-
ria, tutoria, iniciação científica e pesquisa).

4,6 4,7 2,8

Instituição de bolsa-permanência para estudantes carentes 
que demonstrem bom desempenho acadêmico. ... ... ...

Fonte: INEP/DEAES.

Meta 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 jo-
vens e adultos.

Esta meta refere-se a ações voltadas para a formação de professores, educação in-
dígena, educação especial e educação de jovens e adultos, objeto, cada uma delas, de 
capítulos específicos nesta análise do PNE. São profundamente interligadas à metas 

16 Informação disponível em: http://portal.mec.gov.br/secad.
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deste capítulo que trata da educação superior, pois a maioria dos programas refere-se à 
capacitação e qualificação de professores, em nível superior, para atuação com a diferen-
ça e a culturas múltiplas que existem em nosso País.

Deste modo, a análise desta meta demanda breves considerações acerca de cada um dos 
temas referidos. A interligação plena somente não acontece no item referente à educação a 
distância, que além de abordar a questão da formação de pessoal envolve, também, normas 
para o credenciamento de instituições que ministram cursos a distância. Melhor exame 
destas relações poderá ser feito a partir da análise de cada um dos capítulos da avaliação do 
PNE, o que não foi possível nesta etapa, pois foram elaboradas simultaneamente.

1. Educação a distância 

Este tema da presente meta está relacionado às metas 1, 12, 13, 14, do capítulo refe-
rente à “Educação a Distância e Tecnologias Educacionais”.

Especificamente ao cumprimento da meta 117, foi publicado, em 19 de dezembro 
de 2005 o Decreto Nº 5.622, que regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996; este decreto regulamenta a educação a distância no Brasil e estabelece 
normas para o credenciamento de IES. 

Cabe destacar que foi publicado um documento intitulado “Referenciais de Qua-
lidade de EaD de Cursos de Graduação a Distância”, com a finalidade de orientar as 
IES e as Comissões de Especialistas que forem analisar projetos de cursos de graduação 
a distância. 

Para o cumprimento da meta 1218, cabe destacar que, de acordo com o último censo 
da educação superior divulgado pelo Inep (2004), a oferta de cursos de graduação a 
distância apresentou um incremento de 105% em relação a 2003. Da mesma forma, as 
IES credenciadas para esta modalidade de ensino, em 2003, eram 38, e em 2004, 45 
IES, representando um aumento de 18,4%.

Dentre as ações desenvolvidas para o cumprimento da meta 1319, destacamos o Pro-
grama de Formação Continuada em Mídias na Educação, que conta a participação 
de universidades na elaboração dos módulos, na seleção e capacitação de tutores, bem 
como para certificação. A participação das IES favorece a inserção dos módulos e mate-
riais didáticos nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão, assegurando a forma-
ção inicial de docentes e gestores capazes de domínio e produção em diferentes mídias. 
Em 2005, 24 universidades estavam envolvidas com o programa. 

Para cumprimento da meta 1420, cabe destacar o Programa de Apoio à Pesquisa em 
Educação a Distância/Paped. Este programa, desenvolvido pela Secretaria de Educação 
a Distância, em parceria com a Capes, objetiva apoiar projetos que visem o desenvolvi-
mento da educação presencial e/ou a distância, incentivando a pesquisa e a construção 

17 Meta 1. A União deverá estabelecer, dentro de um ano, normas para credenciamento das instituições que ministram cursos a distância.
18 Meta 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.**
19 Meta 13. Incentivar, especialmente nas universidades, a formação de recursos humanos para educação a distância.**
20 Meta 14. Apoiar financeira e institucionalmente a pesquisa na área de educação a distância.**
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de novos conhecimentos pela incorporação didática das novas tecnologias de informa-
ção e comunicação.

2. Educação indígena

Este tema está relacionado às metas 12 e 17 do Capítulo 9 “Educação Indígena”.
Para o cumprimento das referidas metas, especialmente no que diz respeito ao envolvi-

mento direto da educação superior, o MEC por meio da Secretaria de Educação Superior 
– SESu e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – Secad, 
desenvolve o Programa de Formação Superior e Licenciaturas Indígenas – Prolind. Este 
programa objetiva apoiar projetos desenvolvidos pelas instituições de educação superior 
públicas em conjunto com as comunidades indígenas, visando a formação superior de 
docentes indígenas para o Ensino Fundamental (5a a 8a séries) e Ensino Médio, além da 
permanência dos estudantes indígenas em cursos de graduação.

Em 2006, o Prolind, aprovou (integral ou parcialmente) dez projetos. Desta forma, 
o MEC tem procurado cumprir, gradualmente, o estabelecido nas Metas 1221 e 1722 do 
capítulo 9, do PNE. 

3. Formação de professores

Este tema está relacionado com as metas 8, 14, 15, 16 do capítulo 10 “ Formação dos 
Professores e Valorização do Magistério”.

Nesta linha de ação, destaca-se o Programa de Consolidação das Licenciaturas – Pro-
docência, criado em 2006 pela Secretaria de Educação Superior/ SESu do Ministério 
da Educação. O programa visa priorizar a formação inicial desenvolvida nos cursos de 
licenciatura das Instituições Federais de Ensino Superior e tem como objetivos específi-
cos contribuir para a elevação da qualidade e modernização da formação de docentes no 
País, propiciar uma formação acadêmica, científica e técnica aos docentes e contribuir 
para a implementação das novas Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores 
da Educação Básica.

De acordo com o resultado do primeiro edital23, foram aprovados 28 projetos de Ifes. 
É interessante destacar que, do total de IFES com projetos aprovados, 28,6% funcio-
nam no interior dos seus estados. Portanto, com o desenvolvimento deste programa, a 
Meta 1524 do capítulo da Educação Superior do PNE, está sendo parcialmente atendida 

21 Meta 12. Fortalecer e ampliar as linhas de financiamento existentes no Ministério da Educação para implementação de programas de 
educação escolar indígena, a serem executados pelas secretarias estaduais ou municipais de educação, organizações de apoio aos índios, 
universidades e organizações ou associações indígenas.*
22 Meta 17. Formular, em dois anos, um plano para a implementação de programas especiais para a formação de professores indígenas 
em nível superior, através da colaboração das universidades e de instituições de nível equivalente.
23 Resultado disponível em: www.portal.mec.gov.br/sesu.  
24 Meta 15. Incentivar as universidades e demais instituições formadoras a oferecer no interior dos Estados, cursos de formação de pro-
fessores, 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. ** 
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no que diz respeito ao estímulo da oferta e melhoria dos cursos de formação de profes-
sores nas Ifes.

Para a análise da meta 825, destacamos que, em 2002, o Conselho Nacional de Edu-
cação/CNE publicou a Resolução CNE/CP no 1, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 
de licenciatura, de graduação plena.

As outras metas relacionadas, já analisadas em seções anteriores, são:

Meta 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. **

Meta 16 – Promover, nas instituições públicas de nível superior, a oferta, 
na sede ou fora dela, de cursos de especialização voltados para a forma-
ção 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. **

Meta 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.

4. Educação especial

Este item está relacionado com as metas 10, 19, 20 , 21, 22, do Capítulo 8 “Educa-
ção Especial”.

Para o cumprimento das referidas metas, no que diz respeito ao envolvimento direto 
da educação superior, a Capes, por meio do Programa de Apoio à Educação Especial/
PROESP visa propiciar o desenvolvimento, a capacitação e a qualificação de professores 
para o atendimento às diferenças dos alunos matriculados nas classes comuns da edu-
cação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, da educação 
profissional, do ensino médio e da educação superior. Em 2004, a Capes, com a parceria 
técnica da Secretaria de Educação Especial/SEESP do MEC, concedeu apoio financeiro 
a dez projetos voltados para a realização de pesquisas, estudos e cursos, em nível stricto 
sensu e formação lato sensu. 

Foram selecionadas dez universidades de varias regiões do País.
Além do PROESP foram criados outros programas e projetos, dentre os quais, des-

tacamos o Programa Incluir, que apoia propostas desenvolvidas nas Ifes para superar 
situações de discriminação contra os estudantes com deficiência. Cabe destacar, que um 
dos eixos contemplados diz respeito à formação profissional de professores e técnicos 
para atuação com alunos deficientes.
25 Meta 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.
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Assim, o incentivo para a realização de pesquisas e estudos sobre as áreas relacionadas 
ao atendimento de pessoas deficientes, de que trata a Meta 2226 do Capitulo “Educação 
Especial”, está gradualmente acontecendo.

Ainda sobre a Educação Especial, especialmente no que diz respeito a ações en-
volvendo a educação superior, cabe destacar o Art. 3o do Decreto no 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005, que regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras, o referido artigo insere a Libras 
como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores27 para o 
exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de 
instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas 
de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Além disso, prevê a ofer-
ta da Libras, como disciplina optativa nos demais cursos de graduação. Com isso, as 
metas 1928, 2029 e 2130 do item “Educação Especial” devem ser parcialmente atendidas. 
Parcialmente, porque o referido Decreto trata apenas do atendimento de um tipo de 
deficiência, a de surdos. 

Cabe destacar a criação do programa especial de Licenciatura em Letras – Libras 
(língua brasileira de sinais), da UFSC, que para o segundo semestre de 2006 ofertou 500 
vagas distribuídas entre os 09 pólos de ensino participantes, que são as Universidades 
Federais de Santa Maria (UFSM), no RS; do Amazonas (UFAM); da Bahia (UFBA) e 
do Ceará (UFC), além da Universidade de Brasília (UnB), e de São Paulo (USP), do 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (Cefet/GO) e do Instituto Nacional 
de Educação de Surdos do Rio de Janeiro (Ines/RJ).

Com relação à Meta 1031, que trata da criação de programas que visem equipar as 
instituições com aparelhos e equipamentos específicos para surdos e pessoas com sub-
visão, não foram encontradas ações diretamente relacionadas.

5. Educação de jovens e adultos

Este tema está relacionado com as metas 7, 11, 18, 19 do Capitulo 5 “Educação de 
Jovens e Adultos”.

26 Meta 22. Incentivar, durante a década, a realização de estudos e pesquisas, especialmente pelas instituições de ensino superior, sobre 
as diversas áreas relacionadas aos alunos que apresentam necessidades especiais para a aprendizagem.**
27 De acordo com o § 1o do Art. 3o do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 
conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados 
cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério.
28 Meta 19. Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e superior, conteúdos e disciplinas específicas para a 
capacitação ao atendimento dos alunos especiais.**
29 Meta 20. Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação específica, em níveis de graduação e pós-graduação, 
para formar pessoal especializado em educação especial, garantindo, em cinco anos, pelo menos um curso desse tipo em cada unidade 
da Federação. **
30 Meta 21. Introduzir, dentro de três anos a contar da vigência deste plano, conteúdos disciplinares referentes aos educandos com ne-
cessidades especiais nos cursos que formam profissionais em áreas relevantes para o atendimento dessas necessidades, como Medicina, 
Enfermagem e Arquitetura, entre outras. **
31 Meta 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.**
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Para o cumprimento das referidas metas, no que diz respeito ao envolvimento direto 
da educação superior, destaca-se a meta 1832  que trata do incentivo à oferta de cursos de 
extensão voltados para a educação continuada de adultos.

Neste sentido, chama a atenção as linhas temáticas das atividades de extensão pro-
postas pelo Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas: a) Jovens 
e Adultos: Processos de atenção (saúde, assistência social, etc.), de emancipação e 
inclusão; educação formal e não formal; promoção, defesa e garantia de direitos; de-
senvolvimento de metodologias de intervenção, tendo como objeto a juventude e/ou 
a idade adulta; b) Metodologias e Estratégias de Ensino/Aprendizagem: Metodologias 
e estratégias específicas de ensino/aprendizagem, como a educação a distância, o en-
sino presencial e de pedagogia de formação inicial, educação continuada, educação 
permanente e formação profissional. 

As outras metas relacionadas e, eventualmente, tratadas em outras seções são:

Meta 7– Assegurar que os sistemas estaduais de ensino, em regime de 
colaboração com os demais entes federativos, mantenham programas 
de formação de educadores de jovens e adultos, capacitados para atuar 
de acordo com o perfil da clientela, e habilitados para no mínimo, o 
exercício do magistério nas séries iniciais do ensino fundamental, de 
forma a atender a demanda de órgãos públicos e privados envolvidos 
no esforço de erradicação do analfabetismo.**

Meta 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.

Meta 19 – Estimular as universidades e organizações não-governa-
mentais a oferecer cursos dirigidos à terceira idade.

Apreciação final

Um exame conclusivo de cada uma das metas estabelecidas em relação à educação superior 
no PNE poderá ser objeto de apreciação global e qualificada quando da disponibilização de 
dados mais recentes, em especial, pelo menos, do Censo da Educação Superior de 2005.

32 Meta 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.**
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Pesquisa e pós-graduação no PNE

George de Cerqueira Leite Zarur
Consultor Legislativo 

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

A pesquisa e a pós-graduação são objeto das metas 15, 16, 17, 28 e 30 do PNE.
Meta 15 Estimular a consolidação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesqui-

sa das universidades, dobrando, em dez anos, o número de pesquisadores qualificados.
Na avaliação realizada em 2004, a implantação desta meta só pode ser aferida de forma 

indireta, pois não estavam disponíveis dados relativos ao número de pesquisadores. Com a 
disponibilidade de novos dados tornou-se possível abordar essa questão de forma mais precisa.

A tabela I explicita a importância das instituições públicas, federais, estaduais e munici-
pais para a pós-graduação brasileira. Dos 335 cursos oferecidos pelas instituições particulares, 
41 são “de formação” isto é, cursos de especialização ou profissionalizantes que, em geral, não 
exigem dissertação ao final do curso. Assim, esses cursos não existem para formar pesquisa-
dores, mas sim para o aperfeiçoamento e para a “reciclagem” de profissionais. 

Tabela 1 
Ministério da Educação — MEC 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES 
Número de programas de pós-graduação, por nível , agrupado por Dependência Administrativa  

Ano Base: 2004 

Dependência Administrativa Total M D M/D F M/F D/F M/D/F

Estadual 523 154 15 338 13 0 0 3

Federal 1028 463 20 490 18 4 0 33

Municipal 12 9 0 0 3 0 0 0

Particular 335 203 1 80 41 2 0 8

Total 1898 829 36 908 75 6 0 44

Fonte: CAPES/MEC. 
Legenda: M = Mestrado, D = Doutorado, F = Profissionalizante. 

Apenas os doutorados seriam, a rigor, destinados à formação de pesquisadores. Os 
mestrados seriam um primeiro passo nesta direção ou, dependendo da área do conheci-
mento, um curso profissionalizante mais completo. Este é, por excelência, o caso das áreas 
e subáreas do conhecimento mais aplicadas. Entretanto, vamos considerar, seguindo a ten-
dência das categorias estatísticas e da legislação brasileira os mestres como aptos à pesquisa.

Excluídos, da tabela acima, os cursos profissionalizantes, por não implicarem for-
mação para a pesquisa, as instituições particulares contribuem com 16% do total da 
pós-graduação brasileira. De 2003 (tab. 2) para 2004 houve um pequeno incremento 
(2%) na participação das instituições particulares na pós-graduação stricto sensu. Porém, 
a pós-graduação stricto sensu nas universidades particulares continua concentrada nas 
instituições denominacionais, com uma fatia próxima a 40%.
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A maior participação das instituições particulares é no ensino profissionalizante, com 
ênfase nos chamados “MBAs”. Como demonstra a tabela acima, das 75 instituições que 
oferecem apenas cursos profissionalizantes, 41 (55%) são particulares. Persiste, assim, 
na pós-graduação, o quadro inverso ao apresentado pelo ensino de graduação, no qual a 
maior parte dos cursos é oferecido pelas instituições privadas.

Excluídos os cursos de formação, o total de programas de pós-graduação stricto sensu, em 
2004, era de 1823, contra 1758, em 2003. Houve, portanto um acréscimo de 65 novos progra-
mas ou cerca de 3,5%. Portanto, do ponto de vista do número de programas, a meta de se do-
brar o tamanho da pós-graduação seria facilmente alcançável, mantida esta taxa de expansão.

Tabela 2
Ministério da Educação — MEC

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES
Número de programas de pós-graduação, por nível — Ano Base: 2003

Total M D M/D F M/F D/F M/D/F

Todas as áreas 1820 766 35 907 62 6 0 44

Total 1820 766 35 907 62 6 0 44

Fonte: CAPES/MEC. 
Legenda: M = Mestrado, D = Doutorado, F = Profissionalizante.

A maior parte da pesquisa está, portanto, concentrada nas universidades públicas. O 
número de pesquisadores levantado pelo CNPq é quase o dobro do número de docentes 
nas universidades federais, sendo, porém, menor do que o número total de docentes das 
instituições públicas como um todo. A tabela 3 discrimina o número de funções do-
centes por dependência administrativa. Note-se que as universidades públicas perfazem 
cerca de 35% do total de funções docentes de todo o ensino superior, com pouco mais 
de 100.000 professores.

Tabela 3
Brasil: Número de Funções Docentes por Dependência Administrativa — 2004

293242

Pública 100424

Federal 54439

Estadual 38182

Municipal 7803

Privada 192818

Particular 107971

Comunitária/Confessionária/Filantrópica 84847

Fonte: Sinopse do Ensino Superior – 2004 – MEC.

Com novos dados disponíveis para esta avaliação, o número total de pesquisadores 
pode ser distinto do número de mestres e doutores. O número de pesquisadores está 
retratado na tabela 4. Frente ao aumento de mais cerca de 60%, até 2004, desde o 
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início do PNE, em 2000, mantidas as atuais taxas de crescimento, a meta de dobrar o 
número de pesquisadores seria facilmente alcançada, nos dez anos previstos pelo Plano. 
Há dúvidas, no entanto, sobre o sucesso da meta, devido ao efetivo corte de postos de 
pesquisa e ensino na pós-graduação das universidades federais e no importantíssimo 
sistema universitário paulista. A substituição dos professores/pesquisadores afastados, 
especialmente devido a aposentadorias é, porém, apenas, parcial.

O número total de pesquisadores no censo do CNPq era, em 2004, de 77.649  
(tab. 4). Desses, 68.364 possuíam mestrado e doutorado. Observe-se que a tendência 
histórica é para o aumento percentual do número de doutores, caindo o peso das demais 
categorias, o que é mais um sinal de maturidade da ciência brasileira. 

Fica, também, evidente que a maior parte dos professores das universidades públicas 
brasileiras está envolvida em pesquisa, embora não possa ser esquecida a única e valiosa 
contribuição dos institutos de pesquisa desvinculados do sistema acadêmico que, só na 
Embrapa, envolve por volta de três mil pesquisadores.

Tabela 4
Distribuição dos pesquisadores segundo a titulação máxima — 1993-2004.

Titulação 
máxima dos 

pesquisadores
1993 1995 1997b 2000 2002 2004

Pesq. % Pesq. % Pesq. % Pesq. % Pesq. % Pesq. %

Doutorado 10.994 51,0 14.308 53,4 18.536 55,0 27.662 56,7 34.349 60,4 47.973 61,8

Mestrado 6.754 31,4 7.807 29,1 9.478 28,1 14.407 29,5 15.368 27,0 20.701 26,7

Esp/Graduação 3.793 17,6 4.445 16,6 5.661 16,8 6.640 13,6 6.165 10,8 7.946 10,2

Outrosa 248 72 1.009 1.029

Totalc 21.541 100,0 26.799 100,0 33.675 100,0 48.781 100,0 56.891 100,0 77.649 100,0

a Inclusive os pesquisadores com titulação não informada (em 1993, informação não disponível).
b Não estão computados 305 pesquisadores (sendo 188 doutores) participantes de 88 grupos da UEM cadastrados na base após a tabula-
ção dos dados. 
c Os percentuais foram calculados com base no total com titulação informada.

A universidade pública brasileira vem desempenhando muito bem o seu papel de 
grande pólo produtor de conhecimento no País. A pesquisa brasileira vem se destacan-
do no quadro internacional, conforme demonstram diversas pesquisas cientométricas. 
Não só o volume de publicações e citações já faz a ciência brasileira aparecer com algum 
destaque, como também, a produtividade média do pesquisador brasileiro é elevada. De 
2000 a 2005, o Brasil aumentou em 49% o número de artigos publicados (dados da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, base ISI). Hoje, com 1,8% do 
total de artigos publicados, o Brasil está em 17% no “ranking” científico internacional. 
É o País que mais se destaca neste particular na América Latina.

Este resultado positivo decorre dos investimentos em ciência e pós-graduação reali-
zados pelo País nos últimos cinqüenta anos. 
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Em que pesem esses bons resultados e o explosivo crescimento recente no número de 
pesquisadores, o que tornaria relativamente fácil a consecução da meta 15, há sérios pro-
blemas que fazem prever uma expansão menor da ciência brasileira nos próximos anos. 
O mais grave deles é que a ciência brasileira chegou, provavelmente, à utilização máxima 
de sua capacidade instalada nas universidades e centros de pesquisa, aferida pelo número 
de postos de trabalho para professores e pesquisadores e pela base de equipamentos e 
instalações disponíveis. Prejudica o progresso científico, a não reposição dos professores 
das universidades federais, onde havia, em 2004, uma defasagem de 17% ou de 8.000 
professores que saíram do quadro docente e não foram substituídos. Hoje, esse número 
deve estar por volta de seis mil, ou cerca de 14%. Além do mais, só em 2001, voltou-se 
ao nível de investimentos em pesquisa realizados pelo País, em 1996. Ainda, os recursos 
para a pesquisa ficaram pesadamente concentrados em bolsas de estudo, enquanto a 
parcela de fomento propriamente dita, para equipamentos, laboratórios, expedições, 
reuniões científicas e participação em congressos esteve próxima ao desaparecimento, 
chegando, em 1998 a lamentáveis 10% do total de investimentos do CNPq (tab.5). 
A relação entre bolsas de estudo e fomento é, ainda, muito mais desequilibrada, pois 
a CAPES, não considerada na tabela, concentra seus investimentos essencialmente em 
bolsas de estudo. Havia, e ainda há um excesso de gente qualificada para poucos recursos 
materiais, insumos e equipamentos, embora esses indicadores tenham melhorado um 
pouco nos últimos anos.

Um problema de fundo na ciência brasileira é o do seu uso pela sociedade por 
intermédio de sua transformação em tecnologia e inserção no sistema econômico. A 
ciência brasileira, não obstante sua boa qualidade, a não ser em certos setores estraté-
gicos, como a prospecção de petróleo em águas profundas ou a indústria aeronáutica, 
não explora o elevado potencial que possui para o desenvolvimento nacional. Chega-
se ao ponto em que as comparações internacionais ficam dificultadas, pois enquanto 
na maior parte dos países as estatísticas se referem a “cientistas e engenheiros”, no Bra-
sil, fazem menção a “pesquisadores”, categoria que exclui os “engenheiros” e inclui os 
investigadores das áreas de ciências humanas e sociais. Na verdade, o número total de 
engenheiros em atividade no Brasil (registrados no CREA) caiu qualquer coisa como 
20%, nas últimas duas décadas. 
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Ano

Investimentos em R$ mil correntes
Participação %

Bolsa no 
paísb

Bolsas no
exterior

Subtotal
Bolsas

Fomento à
pesquisac

Total

Total Var% Bolsas Fomento
pesquisa

1996 431.632 41.944 473.576 61.015 534.591 - 89

1997 411.825 29.839 441.664 71.452 513.115 - 4 86

1998 354.522 26.784 381.307 44.582 425.889 - 17 90

1999 337.747 26.849 364.595 76.457 441.052 4 83

2000 353.830 24.406 378.237 115.797 494.034 12 77

2001 367.399 43.184 410.584 170.645 581.229 18 71

2002 374.496 55.674 430.620 168.054 598.673 3 72

2003 426.390 40.275 466.666 184.536 651.202 9 72

2004 535.439 37.352 572.791 221.406 794.197 22 72

2005 577.616 30.471 608.087 243.964 852.051 7 71

Tabela 5 
CNPq — Total dos investimentos realizados em bolsas e no fomento à pesquisa — 1996-2005a

Têm sido perdidas oportunidades históricas em que a ciência brasileira teria plena ca-
pacidade para resolver importantes problemas nacionais, mas não o fez, devido à opção por 
tecnologias importadas. Estão neste caso, o programa nuclear para a geração de energia, o 
projeto Sivam, a telefonia e, recentemente, a televisão digital. Tais iniciativas levariam mais 
tempo para se concretizarem do que pelo via da aquisição de tecnologias prontas no exterior, 
mas seriam perfeitamente compatíveis com o nível de desenvolvimento científico alcançado 
pelo Brasil. Passariam a integrar o patrimônio científico e econômico da nação.

A contribuição da ciência e da tecnologia para o País passa, portanto, pela política 
econômica e pelo papel que delas se espera em um projeto de nação. No momento, a 
pesquisa científica brasileira permanece, em larga medida, um recurso nacional dispo-
nível, porém, não explorado. A continuidade dessa situação poderá contribuir para a 
estagnação futura da ciência brasileira.

Por isto, a meta 15, que prevê dobrar-se em dez anos o número de pesquisadores quali-
ficados só faz sentido se associada a outras metas, que serão listadas ao final deste capítulo.

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

Fonte: CNPq/AEI.  
a Total_Invest_9805_$ Notas: Inclui recursos dos fundos setoriais a partir de 2000; Os recursos referentes às bolsas de curta 
duração (fluxo contínuo) foram considerados no fomento à pesquisas; Não inclui os recursos do convênio CNPq/Ministério da 
Saúde (Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde), vigente de 2001 a 2004; 
b Inclui referentes às bolsas dos programas de capacitação institucional do MCT (PCI) e do CNPq e recurso referentes às ações 
de gestão, acompanhamento e avaliação; 
c Inclui recursos referentes a convênios e apoios institucionais, como por exemplo: repasses para as FAPs. Pro-
jeto Cemini, Millenium, PRONEX, PADCT, Genoma, Gestão da participação em Organismos Internacionais.
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Conforme a tabela 5, a formação de mestres e doutores vem mantendo uma ten-
dência favorável. O número de novos doutores subiu de 8094 em 2003 para 8856, em 
2004, um acréscimo de 762 ou de 9,5%. Porém, o número de novos mestres manteve-se 
praticamente estável, passando de 25979, em 2003 para 25968, em 2004. Observe-se 
que o crescimento de mestres nos anos precedentes foi altamente expressivo. Mantida a 
tendência anterior a 2004, esses números seriam mais do que suficientes para a consecu-
ção da meta de dobrar o número de mestres e doutores na década. 

Tabela 6 
Brasil — Pós-Graduação

Alunos Titulados no ano de 1994-2003

ANO MESTRES DOUTORES

1994 7550 2031

1995 8992 2497

1996 10356 2972

1997 11925 3604

1998 12491 3934

1999 15356 4862

2000 17490 5203

2001 19613 (+ 9,5%) 6028 (+15,8%)

2002 22735 (+13,7%) 6843 (+13,5%)

2003 25979 (+14,2%) 8094 (+15,4%)

2004 25968 estável 8856 (+9,5%)

Fonte: CAPES.

Quando da aferição do progresso obtido na direção dessa meta, no processo de ava-
liação do PNE de 2004, chamou-nos a atenção o crescimento do número anual de ti-
tulados frente à supressão, de fato, de posições docentes e de pesquisa nas universidades 
federais (já discutida no item relativo à meta 15). Naquela oportunidade identificamos 
os seguintes fatores explicando o crescimento do número de mestres e doutores em que 
pesem essas condições institucionais hostis:

1º. a demanda das próprias universidades públicas qualificando seus profes-
sores; 2º. a demanda por mestres e doutores pelas instituições privadas de ensino 
superior devido às condições impostas pela LDB; 3º. diferentes órgãos governa-
mentais têm encontrado na pós-graduação uma maneira de dar continuidade ao 
treinamento de seu pessoal; 4º. falta de oportunidades de emprego para a classe 
média para muitos que não conseguem emprego após a conclusão da gradua-
ção, resta uma bolsa de mestrado e, posteriormente, de doutorado, para “ganhar 
tempo”, com remuneração, enquanto aguardam oportunidades de trabalho; 5º. 
enquanto os recursos para pesquisa têm sido notavelmente escassos, têm crescido os 
recursos para bolsas de mestrado e doutorado; 6º. o uso da titulação pós-graduada 
como forma de melhorar as condições de competição no mercado de trabalho, já 
saturado com os titulados na graduação; 7º. o mecanismo de alocação de recursos 
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por agências de fomento, que privilegia os cursos que formam maior número de 
mestres e doutores.

Em 2004, esses fatores continuaram a atuar, mas começaram a perder força. Porém a 
estabilização ou, mesmo, a diminuição no número de novos mestres e doutores não é ne-
cessariamente negativa, razão pela qual a meta deve ser revista. De fato, não há nada que, 
racionalmente, justifique um crescimento de 5%, de 10%, ou de 1% no número de novos 
mestres e doutores no PNE. Haveria que se justificar a razão do crescimento desejado, 
frente a prioridades nacionais e a abertura de novos postos de trabalho para o ensino e a 
pesquisa. 

Em vista da efetiva diminuição dos quadros docentes e de pesquisa e de dissocia-
ção da produção científica do meio ambiente econômico, não há porque se investir 
em um crescimento alto e indiscriminado de mestres e doutores. A prioridade não 
deve consistir na formação de futuros pós-graduados desempregados, como se a 
simples titulação de um grande número de mestres e doutores fosse, em si, bené-
fica para o País. De fato, o importante seria a recuperação dos postos docentes e 
de pesquisa perdidos em todos os campos do conhecimento nos últimos anos e a 
concentração de esforços na criação de novos postos de ensino e pesquisa e na infra-
estrutura de pesquisa em áreas prioritárias para um projeto de nação. Seria de todo 
conveniente que a expansão da pós-graduação passasse a se concentrar em algumas 
áreas específicas selecionadas de acordo com o melhor interesse nacional.

Meta 17 – Promover levantamentos periódicos do êxodo de pesquisa-
dores brasileiros formados, para outros países, investigar suas causas, 
desenvolver ações imediatas no sentido de impedir que o êxodo conti-
nue e planejar estratégias de atração desses pesquisadores, bem como 
de talentos provenientes de outros países.

Já em 2004, quando da avaliação anterior do PNE, ficou constatado que, de acordo 
com um dos poucos estudos relativos à questão, a migração internacional de cérebros não 
seria tão grave para o Brasil, embora pudesse, em uma ou outra área do conhecimento, 
haver alguma perda do ponto de vista qualitativo. É provável que, o balanço geral, seja fa-
vorável ao nosso País, com um maior número de pesquisadores estrangeiros participando 
em instituições brasileiras, do que o contrário. Isto é especialmente verdadeiro devido à 
situação precária em que se encontram instituições de pesquisa em diferentes países e o 
excesso de doutores em vários países.

Tornaram-se disponíveis, recentemente, dados relativos a pesquisadores estran-
geiros no Brasil. Houve um aumento de pesquisadores estrangeiros de 2000 até o 
presente, conforme as Tabelas 7 e 8.

Tabela 7
Distribuição Total e Percentual dos Pesquisadores Estrangeiros 2000 – 2004 

2000 %2000 2002 %2002 2004 %2004

2182 4,1% 1931 3,0% 2780 3,2%

Fonte: CNPq.
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Assim, a ciência brasileira conta com um número significativo de pesquisadores estran-
geiros. Esses, porém, aqui estão ocupando posições temporárias, de dois anos, em média, 
remunerados mediante bolsa do CNPq. Note-se que a maior parte dos pesquisadores é origi-
nária de países latino-americanos (mais de 40% do total dos estrangeiros), o que é retratado 
na tabela 7. Aqui estão, principalmente, para aprender nas instituições brasileiras com bolsas 
de estudo do governo brasileiro.

A maior parte dos pesquisadores estrangeiros está concentrada na Grande Área de Ciên-
cias Exatas e da Terra, que, em 2004, somava 29% do total. 

Tabela 8
Distribuição dos pesquisadores estrangeiros segundo o país de origem, 2004

País de origem Pesquisadores %

Argentina 359 14,2

Peru 220 8,7

Alemanha 193 7,7

França 157 6,2

Estados Unidos 138 5,5

Chile 127 5,0

Portugal 126 5,0

Cuba 116 4,6

Itália 101 4,0

Espanha 98 3,9

Uruguai 81 3,2

Rússia 80 3,1

Colômbia 78 3,1

Bélgica 37 1,5

Holanda 37 1,5

Inglaterra 35 1,4

Venezuela 29 1,1

Índia 28 1,1

Bolívia 27 1,1

Canadá 27 1,1

Japão 27 1,1

Outros países (86) 402 15,9

Total 2.523 100,0

Fonte: CNPq.

A meta de se levantar periodicamente os cientistas brasileiros em atividade em outros 
países não vem sendo implementada. Por outro lado, avançou-se na divulgação de esta-
tísticas relativas a pesquisadores estrangeiros em atividade no Brasil.
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Meta 28 – Estimular, com recursos públicos federais e estaduais, as 
instituições de educação superior a constituírem programas de titula-
ção e capacitação de docentes, desenvolvendo e consolidando a pós-
graduação no País.

Há várias décadas, o CNPq e, especialmente, a CAPES vêm treinando pessoal e 
desenvolvendo a pós-graduação no Brasil. Há, apenas, que se dar prosseguimento aos 
programas desenvolvidos por essas instituições.

Meta 30 – Utilizar parte dos recursos destinados à ciência e tecnologia, 
para consolidar o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa. 

Há décadas, os recursos de ciência e tecnologia vêm sendo utilizados para o apoio à 
pós-graduação.

Conclusões

Na Meta 15 há a tendência ao desaceleramento no crescimento do número de pes-
quisadores e da produção científica. Não há nenhuma justificativa para se dobrar, sem 
maior fundamentação ou critério de crescimento, o número de pesquisadores no prazo 
de dez anos. Embora esteja havendo uma desaceleração no crescimento há uma melho-
ria qualitativa, devido à percentagem maior de doutores. 

A meta 16, também, não se justifica por si mesma. A simples formação de um grande 
e indiscriminado número de mestres e doutores não contribui, necessariamente, para a 
capacitação científica do País.

A meta 17, que prevê o acompanhamento sistemático da migração internacional de pes-
quisadores, teve um avanço com estatísticas do CNPq concernentes ao número de estran-
geiros em instituições brasileiras. No entanto, o dado inverso, “pesquisadores brasileiros no 
Exterior”, não está disponível. A situação brasileira no balanço internacional previsto pela 
meta 17 poderia ser melhor, não fosse a penúria das instituições estatais de ensino e pesquisa.

Frente a esse quadro sugerimos a supressão das metas 15 e 16 que seriam substituídas 
pelas abaixo:

• preenchimento das vagas docentes e de pesquisa abertas com aposentado-
 rias e por outros motivos, tanto nas universidades públicas, como nos cen- 
 tros nacionais de pesquisa;
• alocar, pelo menos, 50% dos recursos governamentais destinados à ciência 
 e à tecnologia ao fomento à pesquisa;
• computar os engenheiros que realizam pesquisa e desenvolvimento nas es-
 tatísticas de C&T, fazendo as estatísticas brasileiras inteiramente compatí- 
 veis com as internacionais;
• investir na formação de pesquisadores e na criação de instituições de ensino 
 e pesquisa voltadas a áreas prioritárias para o interesse nacional.

A meta 17 seria mantida. 
As metas 28 e 30 são, também, desnecessárias e redundantes. 
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Formação dos professores e 
valorização do magistério

Ricardo Chaves de R. Martins
Consultor Legislativo 

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

O Plano Nacional de Educação estabeleceu três eixos básicos para a formulação e 
implementação de uma política global de valorização do magistério: a formação inicial; 
as condições de trabalho, salário e carreira; e a formação continuada.

O desdobramento desses eixos encontra-se formulado nas diretrizes, que contemplam 
a formação profissional que assegure o desenvolvimento do educador como cidadão e 
profissional, o domínio do saber e das metodologias que promovam a aprendizagem; um 
sistema de formação continuada que promova o alargamento do horizonte cultural e a 
atualização; jornada de trabalho adequada, concentrada em um único estabelecimento 
de ensino e com tempo para atividades complementares às de sala de aula; salário con-
digno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras ocupações que requerem nível 
equivalente de formação; compromisso social e político do magistério.

Para esse conjunto de diretrizes é apresentado algum detalhamento. No campo da 
formação inicial, a superação da dicotomia entre teoria e prática, entre formação espe-
cífica disciplinar e formação pedagógica. No âmbito da formação continuada, a institu-
cionalização da formação permanente em serviço. No domínio da carreira, sua adequada 
organização, com remuneração correspondente a níveis de qualificação profissional e 
desempenho.

Finalmente, as diretrizes são desdobradas em objetivos e metas, cujo alcance será 
objeto de comentários específicos adiante apresentados. 

No primeiro e denso documento produzido no âmbito da Câmara dos Deputados, 
com o objetivo de avaliar a implementação do Plano Nacional de Educação, Maia (2004) 
apresenta uma consistente e detalhada análise da parte relativa à formação dos professores 
e à valorização do magistério. Inicialmente, traça o perfil dos professores brasileiros, com 
base em estudo promovido pela Unesco, pelo Instituto Paulo Montenegro e pelo MEC/
INEP, em 20041, trabalha dimensões tais como faixa etária, background cultural familiar, 
situação ocupacional, renda e acesso a bens culturais. A seguir, apresenta dados relativos à 
formação inicial do magistério, constatando significativa redução na oferta da formação 
para o magístério em nível médio. Já no nível superior, embora tenha havido importante 
aumento de matrículas no ensino particular, ele foi inferior ao observado em outras car-
reiras, além de ser bastante reduzida a relação candidatos/vagas. No setor público, porém, 
o crescimento das vagas oferecidas nas licenciaturas foi superior ao observado em carreiras 
como Direito e Administração.

1 Maia, Mauricio Holanda. “O PNE e a Valorização do Magistério da Educação Básica.” In: Avaliação Técnica do Plano Nacional de Educa-
ção. Brasília, Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, 2004.
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Ao abordar a formação em serviço, destaca o crescimento no número de funções 
docentes na educação básica, proporcionalmente superior ao de matrículas, de modo 
mais acentuado na educação infantil. Com relação ao nível de formação ou habilitação 
dos profissionais, o texto ressalta importantes avanços no período, sinalizando a real 
possibilidade de que, ao final da década de vigência do plano, as metas de habilitação 
em nível médio e superior podem ser atingidas senão ultrapassadas, nas etapas em que 
elas não correspondam a 100% dos profissionais em exercício.

Os dados agora disponíveis, abrangendo na maioria dos casos os anos de 2004 e 
2005, sinalizam a consolidação de várias das tendências então apontadas, com impor-
tantes novidades de meio de percurso.

Passa-se então a abordar cada um dos objetivos e metas que constam desse capítulo 
do Plano Nacional de Educação.

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 determina-
ções 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.

Embora não existam levantamentos consistentes e de abrangência nacional, pode-se 
afirmar que não foi atingido o objetivo de assegurar a implantação de novos planos de 
carreira, em todas as Unidades da Federação, já em 2001/02. Isto, porém, não significa 
que em muitos Estados e Municípios, ao longo destes últimos cinco anos, não tenham 
sido aprovados novos planos. Algumas ações contribuiram para isso. Por exemplo, à 
época da aprovação do PNE, o Ministério da Educação distribuiu a todas as Secretarias 
Municipais de Educação um texto e um software orientadores para a elaboração/revisão 
de planos de carreira para o magistério. Embora desde 2002 este material não tenha sido 
reeditado, tem-se notícia de que ele foi ou mesmo tem sido utilizado como referencial 
de reflexão para elaboração de vários planos.

No entanto, há também informações com relação a dificuldades na elaboração dos pla-
nos, resultando em inadequações políticas e técnicas. Nos encontros promovidos pelo Mi-
nistério da Educação em parceria com a Undime, tanto por meio do Programa de Apoio 
ao Secretários Municipais de Educação – Prasem, de 1997 a 2001, quanto por meio do 
que o sucedeu, o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação – Pradime, 
em 2005, ficou evidente a necessidade de promoção de orientação, em nível nacional, para 
a melhoria da qualidade desses planos e seu compromisso com a valorização do magistério 
e da educação. Há muitos casos em que os novos planos, já aprovados ou em elaboração, 
repetem velhos modelos, de certo modo incompatíveis com a legislação educacional hoje 
vigente e com as propostas de valorização já consolidadas, tanto na esfera oficial quanto 
na da sociedade civil, inclusive nas entidades sindicais. Vencimentos modestos e superva-
lorização de gratificações; regulamentação inadequada dos incentivos para progressão; e 
falta de garantias efetivas para a formação continuada dos servidores são algumas das de-
ficiências recorrentemente observadas, além da dificuldade no enfrentamento do desafio 
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representado pela implantação de uma efetiva, justa, participativa e transparente avaliação 
de desempenho. 

Além disso, muitos Municípios deixaram de implantar planos de carreira tendo 
em vista a transitoriedade do Fundef: receio de comprometimento com gastos que, 
mais adiante, poderiam não ser suportados com a descontinuidade de receitas. Esta 
é uma das razões para o surgimento do conhecido “abono de final de ano” (rateio da 
sobra de recursos dos 60% do Fundef ). Se o procedimento não é ilegal, ele sinaliza 
contrariamente a toda a proposta de valorização do magistério contida na legislação, 
no PNE e nos movimentos organizados dos segmentos profissionais do magistério.

A questão relativa ao piso salarial foi retomada na apreciação, ainda não concluída, 
da proposta de emenda constitucional que propõe a instituição do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). Paralelamente, tramitam na Câmara dos Deputados vários projetos 
de lei versando sobre a matéria. 

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

Embora significativa parcela dos planos de carreira em discussão contemplem 
a jornada de 40 horas e haja o efetivo exercício das funções de magistério nesse 
regime de trabalho, a realidade brasileira ainda privilegia as jornadas parciais, pre-
ponderantemente entre 12 e 20 horas. Os dados mais recentes indicam que menos 
de 30% dos professores atuam em jornada entre 31 e 40 horas semanais. Já com 
relação à concentração em um único estabelecimento, o percentual é pouco menor 
do que 70%. Um importante desafio seria a realização de um estudo consistente do 
que representaria a mudança progressiva em direção à jornada de tempo integral, 
em termos de alocação de pessoas, rede física escolar e de impacto financeiro. Este 
mapeamento, em nível nacional, é praticamente inexistente e, no entanto, constitui 
subsídio indispensável para o desenvolvimento de uma política consistente da qual 
a implementação dessa meta faça parte.

3. Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos professores para preparação de 
aulas, avaliações e reuniões pedagógicas.

Já desde a Resolução nº 3, de 1997, da CEB/CNE, esta parcela da carga horária, 
destinada às horas/atividade, tornou-se legalmente obrigatória. A questão funda-
mental hoje reside na sua efetiva implementação. Embora não estejam disponí-
veis dados consolidados, o principal problema consiste no fato de que, em mui-
tos sistemas ou redes, esta obrigatoriedade tem sido cumprida de modo indevido. 
Em alguns casos, acrescenta-se uma gratificação na remuneração dos docentes. Em 
outros casos, ainda que adequadamente inseridas na carga semanal de trabalho, o 
cumprimento das horas-atividade não tem sido, nem em parte, realizado na própria 
escola. Isto faz com que a medida não atenda aos objetivos para que foi criada, isto 
é, a implementação coletiva do projeto pedagógico escolar, a integração curricular, 
a atualização solidária dos servidores, etc.
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4. (VETADO)

5. Identificar e mapear, a partir do primeiro ano deste plano, os professores em exer-
cício 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.

Ainda que não tenha sido realizado um planejamento sistemático e integrado, em ní-
vel nacional, para a habilitação de leigos, foram desenvolvidos vários programas, dentre 
eles o Pró-Formação, promovido pelo Governo Federal, desde 1997, em parceria com 
os sistemas de ensino, e outros em nível estadual/municipal, implementados mesmo 
antes da aprovação do PNE. O resultado parece ter sido bastante exitoso. Os dados do 
Censo Escolar de 2005 registram menos de 1% das funções docentes na educação básica 
exercidas por professores com formação em nível de ensino fundamental. Em 1996, este 
percentual era de 7%. Quando se distinguem os que detêm formação específica para o 
magistério, os dados são um pouco menos favoráveis, mas ainda assim expressam um 
grande progresso no período: em 2004, quase 91% dos professores que atuam até a 4ª 
série detinham a formação específica de nível médio ou superior, em comparação com o 
percentual de 85%, observado em 2001. Para as séries finais do ensino fundamental, o 
percentual de professores com licenciatura cresceu de 67% para 74%. No ensino médio, 
no mesmo período, a evolução foi de 76% para 84%. Na etapa da educação infantil, em 
que o percentual passou de 84% para 88% de professores de pré-escola com habilitação 
em nível médio, o Ministério da Educação desenvolve, desde 2005, o Proinfantil que 
tem como objetivo oferecer a formação a distância, na modalidade normal. 

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.

Não consta ter sido realizado este mapeamento.

7. A partir da entrada em vigor deste PNE, somente admitir professores e de-
mais profissionais de educação que possuam as qualificações mínimas exigidas no 
art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Formalmente, a legislação vem sendo cumprida, como evidenciam os dados do perfil 
do magistério em exercício. A questão que permanece, em algumas redes, especialmente 
municipais, é a da contratação temporária de profissionais do magistério como estratégia 
sistemática de evitar concursos, favorecendo outros critérios de admissão que não a com-
petência profissional e fragilizando a necessária estabilidade do processo pedagógico. 
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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.

As diretrizes curriculares foram quase todas estabelecidas, embora não no prazo estipu-
lado, como indicam as seguintes Resoluções do Conselho Pleno do Conselho Nacional de 
Educação: nº 1, de 2002 (alterada pela de nº 1, de 2005), que institui diretrizes curricu-
lares nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior, em 
curso de licenciatura de graduação plena; nº 2, de 2002, que fixa duração e carga horária 
desses cursos; nº 1, de 2006, que institui diretrizes curriculares nacionais para o curso de 
Pedagogia, licenciatura. Não foram estabelecidas diretrizes específicas por nível ou moda-
lidade da educação básica. Também não houve definição de parâmetros curriculares.

9. Definir diretrizes e estabelecer padrões nacionais para orientar os processos de creden-
ciamento das instituições formadoras, bem como a certificação, o desenvolvimento das 
competências profissionais e a avaliação da formação inicial e continuada dos professores.

Esta meta não foi implementada, ao menos como se encontra formulada. Em 2003, 
houve uma iniciativa, por parte do Ministério da Educação, de introduzir a certificação, com 
base em uma matriz de competências profissionais, a partir da Portaria no 1.403, de 9 de 
junho de 2003, do Ministro da Educação. A iniciativa, porém, não foi levada adiante. 

A mencionada Portaria previa três ações básicas: o Exame Nacional de Certificação 
de Professores, por meio do qual se promoveriam parâmetros de formação e mérito 
profissionais; programas de incentivo e apoio à formação continuada de professores, 
implementados em regime de colaboração com os entes federados; e a Rede Nacional 
de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, constituída com o objetivo 
de desenvolver tecnologia educacional e ampliar a oferta de cursos e outros meios de 
formação de professores. 

A segunda e a terceira ações foram implementadas pelo Ministério da Educação por 
meio de algumas ações tais como a Rede Nacional de Formação Continuada de Professo-
res e programas de formação de professores, como o Pró-Letramento, o Pró-Licenciatura e 
o Programa de Incentivo à Formação Continuada do Professor de Ensino Médio.

Não existe definição específica de padrões nacionais para credenciamento de institui-
ções formadoras e para avaliação da formação inicial e continuada dos professores. Com 
relação à autorização e reconhecimento de cursos superiores de licenciatura, aplicam-se 
de modo combinado as normas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) e as específicas estabelecidas nos termos do recente Decreto nº 5.773, de 9 
de maio de 2006 que “dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e se-
qüenciais no sistema federal de ensino”.

10. Onde ainda não existam condições para formação em nível superior de todos 
os profissionais necessários para o atendimento das necessidades do ensino, estabe-
lecer cursos de nível médio, em instituições específicas, que observem os princípios 
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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.

Os dados disponíveis sugerem que após a significativa redução observada no 
número de escolas de formação para o magistério em nível médio e de matrículas 
de 1996 para 2002, houve uma certa recuperação, especialmente no número de ma-
triculas. Se até 2004 elas continuaram decrescendo, atingindo seu menor número 
(350.216), os dados da 2005 indicam um crescimento para 423.705. O número 
de instituições formadoras também cresceu ligeiramente: de 2.046 para 2.092. De 
todo modo, tais número continuam bem inferiores ao observado em 1996, quando 
contavam-se cerca de 850.000 matrículas.

11. Nos concursos de provas e títulos para provimento dos cargos de professor para 
a educação indígena, incluir requisitos referentes às particularidades culturais, 
especialmente lingüísticas, dos grupos indígenas.

Não há informação sobre essa meta. Há contudo ações voltadas para a melhoria da 
formação dos professores da educação indígena, como o Prolind/MEC – Programa de 
Formação Superior e Licenciaturas Indígenas, do Ministério da Educação.

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 possibili-
dade de adquirir a qualificação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, observando as diretrizes e os parâmetros curriculares.

Várias iniciativas redundaram em uma considerável elevação do perfil de formação 
dos profissionais do magistério. Os dados das funções docentes, em 2005, ratificam 
esta conclusão. No entanto, tem-se notícia de que, em vários Municípios, os preços 
cobrados pelas instituições formadoras, inclusive as públicas, foram considerados ex-
cessivos; há questionamentos com relação à qualidade de instituições particulares com 
que foram firmados convênios para a formação dos profissionais do magistério em 
exercício; não há mecanismos adequados para a análise da qualidade da instituição 
formadora mais próxima ou com a qual seja mais viável realizar convênio.

Um incentivo relevante se encontra no âmbito do Programa Universidade para To-
dos (Prouni) que, nos termos do art. 2º, III, da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 
pode conceder bolsas a professores da educação básica que estejam cursando licenciatu-
ra, normal superior ou pedagogia, independentemente de seu nível de renda.

Um outro importante instrumento, cuja eficácia ainda está por ser avaliada, por ser 
muito recente, é o da concessão de bolsas de estudos para formação inicial e continuada 
para professores da educação básica, instituído pela Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 
2006. São vários tipos de bolsas para professores-estudantes; professores-tutores; profes-
sores-formadores e professores-pesquisadores, em programas dessa natureza.
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13. Desenvolver programas de educação a distância que possam ser utilizados 
também em cursos semi-presenciais modulares, de forma a tornar possível o cum-
primento da meta anterior.

Algumas iniciativas podem ser mencionadas: o Pró-Formação e, mais recentemente, 
a Universidade Aberta do Brasil, em fase preliminar de operação. Nesta, parece haver 
uma ênfase especial na formação de professores. Dos cerca de duzentos cursos pré-sele-
cionados para serem oferecidos em diversas instituições públicas no País, quase a metade 
se relaciona a licenciaturas, às quais se agregam vários cursos de pós-graduação lato sensu 
na área educacional.

14. Generalizar, nas instituições de ensino superior públicas, cursos regulares no-
turnos e cursos modulares de licenciatura plena que facilitem o acesso dos docentes 
em exercício à formação nesse nível de ensino. 

Embora não haja dados que permitam falar em generalização, os diversos instru-
mentos mencionados indicam a conformação de uma ampla rede de formação de pro-
fissionais da educação, inicial e continuada, com bases sustentáveis, inclusive estímulos 
financeiros ao estudo. Resta observar a sua real implementação. 

No caso da oferta de cursos de licenciatura no turno noturno, observa-se que, de 
2001 para 2004, o número subiu de 1.050 para quase 1.400, passando o atendimento 
de 181 mil para cerca de 215 mil matrículas.

15. Incentivar as universidades e demais instituições formadoras a oferecer no in-
terior 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. 

Muitas iniciativas ocorreram, embora não exista levantamento sistemático que as 
apresente de modo ordenado. Há observações com relação ao custo cobrado às Prefei-
turas, quando se trata de instituição pública formando servidores públicos, ainda que 
em outra esfera de governo. Por outro lado, há necessidade de avaliar a qualidade dos 
cursos oferecidos e dos critérios adotados pelos sistemas de ensino para a contratação das 
instituições formadoras.

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 dife-
rentes áreas de ensino e, em particular, para a educação especial, a gestão escolar, 
a formação de jovens e adultos e a educação infantil. 

O Ministério da Educação vem desenvolvendo, desde 2004, o Cadastro dos Cursos 
de Pós-Graduação “Lato Sensu”, cujas informações, ainda não disponíveis, permitirão a 
avaliação dessa meta. No momento, não há dados sistematizados disponíveis.
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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 modali-
dades de educação especial e de jovens e adultos, possuam, no mínimo, habilitação 
de nível médio (modalidade normal), específica e adequada às características e ne-
cessidades de aprendizagem dos alunos.

Pelos comentários já apresentados, a meta, embora não no prazo de cinco anos, en-
contra-se em curso de atingimento no prazo de vigência do PNE.

18. Garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos Estados e Mu-
nicípios, 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.

Em 2005, 62% das funções docentes (da pré-escola até a 8ª série do EF regular) es-
tavam sendo exercidas por profissionais com formação em nível superior. Na educação 
especial, esse percentual era de 66% e, na educação de jovens e adultos, de 73% (aqui con-
siderado o ensino médio também!) Tudo indica que há condições de ultrapassar a meta.

19. Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino médio pos-
suam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura plena 
nas áreas de conhecimento em que atuam.

Em 2005, os dados do Censo Escolar indicaram 96% das funções docentes exercidas por 
profissionais com formação em nível superior, embora o percentual daqueles com licencia-
tura seja inferior. A meta poderá ser cumprida. O maior problema é suprir as carências de 
profissionais para algumas áreas específicas, como matemática, física, química e biologia.

20. Incluir em quaisquer cursos de formação profissional, de nível médio e su-
perior, conhecimentos sobre educação das pessoas com necessidades especiais, na 
perspectiva da integração social.

As Resoluções do Conselho Nacional de Educação que estabelecem as diretrizes cur-
riculares nacionais dos cursos de formação de professores fazem menção específica aos 
saberes relativos à educação das pessoas com necessidades especiais. Não há informação 
sistematizada de como esta norma vem sendo implementada na prática nas diversas 
instituições formadoras no País.

21. Incluir, nos currículos e programas dos cursos de formação de profissionais da 
educação, temas específicos da história, da cultura, dos conhecimentos, das mani-
festações artísticas e religiosas do segmento afro-brasileiro, das sociedades indígenas 
e dos trabalhadores rurais e sua contribuição na sociedade brasileira.
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A obrigatoriedade foi reforçada pela Lei nº 10.639, de 2003, que tornou mais explíci-
ta, na lei de diretrizes e bases da educação nacional, a presença, no currículo da educação 
de educadores, de conteúdos relativos ao segmento afro-brasileiro. Quanto às sociedades 
indígenas, permanecem em vigor as normas já estabelecidas no citado diploma legal, 
derivadas da Constituição Federal. Não há contudo informação sobre como tais determi-
nações estão sendo efetivamente cumpridas no âmbito dos diferentes sistemas de ensino, 
sendo relevante a realização de pesquisa neste sentido.

22. Garantir, já no primeiro ano de vigência deste plano, que os sistemas estaduais 
e municipais de ensino mantenham programas de formação continuada de profes-
sores alfabetizadores, contando com a parceria das instituições de ensino superior 
sediadas nas respectivas áreas geográficas.

No âmbito do Governo Federal, segue a implementação do Programa Brasil Alfabe-
tizado, em parceria com as Unidades Federadas.

23. Ampliar a oferta de cursos de mestrado e doutorado na área educacional e 
desenvolver a pesquisa neste campo. 

O número de programas de pós-graduação, em nível de mestrado, cresceu de 59, em 
2001, para 81, em 2005. O número de programas de doutorado, no mesmo período, pas-
sou de 28 para 33. Foram também recentemente criados incentivos específicos à pesquisa 
em educação, como o Observatório da Educação, no âmbito da Fundação Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação.

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

A implantação de programas de pós-graduação de cunho profissional em educação ainda 
permanece em discussão na área, sem a aprovação, pela CAPES, de curso com tal perfil.

25. Identificar e mapear, nos sistemas de ensino, as necessidades de formação ini-
cial 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 pro-
gramas de formação.

Esta meta é comentada em conjunto com a seguinte.
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 infra-estruturas escolares, inclusive para alimentação escolar e, a 
médio prazo, para outras áreas que a realidade demonstrar ser necessário.
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A Resolução nº 5, de 2005, do CNE, criou a área de formação profissional em Ser-
viços de Apoio Escolar, com quatro habilitações: secretaria escolar, alimentação escolar, 
multimeios didáticos, infraestrutura material e ambiental. Em 2006, o Ministério da 
Educação, em parceria com a UnB, criou o Curso Técnico de Profissionalização dos 
Funcionários da Educação o Pró-funcionário.

27. Promover, em ação conjunta da União, dos Estados e dos Municípios, a ava-
liação 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 característi-
cas dos cursos de formação continuada.

Não consta a implementação de ações nos termos em que se encontra formulada a meta.
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Financiamento e gestão
 

Ricardo Chaves de R. Martins
Consultor Legislativo 

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

O Plano Nacional de Educação estabeleceu diversas diretrizes para o financiamento e 
a gestão da educação. Inicialmente, afirmou a relevância e o imperativo do estrito cum-
primento da vinculação constitucional da receita de impostos à manutenção e desenvol-
vimento do ensino. A seguir, salientou a importância de que tais recursos fossem geridos 
por meio de fundos contábeis e contas específicas. Uma terceira diretriz voltou-se para a 
eqüidade na alocação de recursos, de acordo com as responsabilidades e compromissos 
de cada sistema de ensino, assegurando homogeneidade no gasto por aluno.

A quarta diretriz chamou a atenção para a necessidade, no campo das despesas educa-
cionais, de ser ultrapassado o domínio do possível para ser alcançado o do indispensável, 
a fim de garantir a efetiva qualidade do ensino: a progressiva aproximação do gasto por 
aluno do chamado custo-aluno-qualidade. A quinta diretriz ressaltou a importância da 
ação redistributiva e supletiva da União, de modo a assegurar a equalização das oportu-
nidades educacionais, à qual deveria se somar ação semelhante de cada Governo Estadu-
al no âmbito de seu território.

A sexta diretriz reconheceu ser indispensável a associação dos programas educacionais a 
outros, ligados às áreas da Assistência Social, Saúde, Justiça, Comunicações, Cultura, Espor-
te, Ciência e Tecnologia, com parceria na alocação de recursos. A diretriz seguinte enfatizou a 
promoção do autêntico federalismo, por meio do regime de colaboração entre os sistemas de 
ensino. A oitava diretriz explicitou uma condição necessária para que as demais se realizem, 
e para seu adequado acompanhamento e controle: a transparência, com o fortalecimento 
dos órgãos de controle e de gestão na administração pública e dos órgãos de controle social.

No campo mais específico da gestão, o Plano definiu ainda diretrizes para o planejamento 
educacional e a implantação de sistemas de informação; a desburocratização e descentraliza-
ção da gestão em suas múltiplas dimensões; e a implantação da gestão democrática.

Na primeira avaliação do PNE realizada no âmbito da Câmara dos Deputados,  
Martins1 apresentou uma densa e oportuna revisão dos principais determinantes da 
concepção do capítulo relativo aos temas ora abordados, das principais iniciativas le-
gislativas, no âmbito federal, a eles relacionadas e analisou o estágio de cumprimento de 
cada um dos objetivos e metas estabelecidos. O presente texto atualiza o trabalho então 
realizado, buscando acrescentar informações e dados cuja obtenção foi possível nos dois 
últimos anos. 

1 Martins, Paulo de Sena. “Financiamento e Gestão no PNE” in: Avaliação Técnica do Plano Nacional de Educação. Brasília, Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, 2004.
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11.3 – Objetivos e Metas

11.3.1) Financiamento

1. (VETADO)
2. Implementar mecanismos de fiscalização e controle que assegurem o rigoroso cum-
primento do art. 212 da Constituição Federal em termos de aplicação dos percen-
tuais 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, discri-
minando os valores correspondentes a cada uma das alíneas do art. 70 da LDB.

O demonstrativo previsto no art. 72 da LDB tem sido elaborado, ao menos no 
âmbito da União. Não há informações de que o Poder Legislativo esteja fazendo algum 
tipo de análise e discussão especial, diferente da apreciação das contas do Presidente da 
República, a partir do relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União. Aparente-
mente, o mesmo tem ocorrido nos entes federados.

A fiscalização e o controle parecem ter se ampliado. No que diz respeito aos 
recursos do Fundef, já desde sua implantação o Ministério da Educação desen-
volveu atividades importantes, tais como a elaboração de documentos de orien-
tação para o Ministério Público, os Encontros pela Justiça na Educação (em 
parceria com a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e 
da Juventude – ABMP), os encontros de capacitação de membros dos conselhos 
municipais de acompanhamento e controle social do Fundef, a recepção de de-
núncias a serem investigadas, etc. 

No âmbito do Poder Legislativo, uma Subcomissão da Comissão de Educação e 
Cultura, destinada a fazer o acompanhamento de denúncias sobre irregularidades na 
implementação do Fundef, fez extenso levantamento das ocorrências denunciadas e 
apresentou diversas e importantes sugestões para sua correção. Mais recentemente, a 
Controladoria Geral da União tem investigado vários casos de irregularidades, fazendo 
sugestões e recomendações aos órgãos e agentes responsáveis. 

Faltam porém estudos consistentes que evidenciem com clareza se o que está 
sendo efetivamente contabilizado como despesa de manutenção e desenvolvi-
mento do ensino corresponde de fato ao previsto na legislação.

3. Criar mecanismos que viabilizem, imediatamente, o cumprimento do § 5º do 
art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases, que assegura o repasse automático dos recursos 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino para o órgão responsável 
por este setor. Entre esses mecanismos deve estar a aferição anual pelo censo escolar 
da efetiva automaticidade dos repasses.

Se esta meta se relaciona positivamente com a diretriz voltada para a efetividade e a 
transparência do gasto público em educação, esta é uma questão polêmica, pois segundo 
algumas interpretações, a lei federal estaria invadindo a autonomia e a competência dos 
entes federados para decidir sobre a gestão de seus recursos. O ordenador de despesa, 
no âmbito do Poder Executivo, é o seu chefe, o Governador ou o Prefeito. A delegação 
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dessa competência é um ato discricionário da autoridade. Do mesmo modo, a forma 
com que os recursos são mantidos e administrados. De toda maneira, há várias experi-
ências em curso. Uma delas é a que trata da organização de um fundo específico para a 
educação (manutenção e desenvolvimento do ensino), além do próprio Fundef. Isto dá 
transparência à gestão dos recursos e à execução orçamentária.

4. Estabelecer mecanismos destinados a assegurar o cumprimento dos arts. 70 e 71 
da Lei de Diretrizes e Bases, que definem os gastos admitidos como de manutenção 
e desenvolvimento do ensino e aqueles que não podem ser incluídos nesta rubrica.

A questão já foi comentada na meta 2.

5. Mobilizar os Tribunais de Contas, as Procuradorias da União e dos Estados, 
os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundef, os sindicatos, as 
organizações não-governamentais e a população em geral para exercerem a fiscali-
zação necessária para o cumprimento das metas nº 2, 3 e 4.

Várias ações já foram mencionadas. A mobilização de demais entidades da sociedade 
civil e da população em geral ainda está por se fazer. Embora não diretamente relaciona-
da na meta, importa destacar a atividade do Programa de Interação Legislativa da Câma-
ra dos Deputados, que elaborou e divulgou material de informação e aprofundamento 
sobre o tema destinado às Câmaras de Vereadores do País. 

6. Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos próximos dez anos, 
a previsão do suporte financeiro às metas constantes deste PNE.

No âmbito federal, o PPA 2004-2007 previu doze programas, que se relacionam 
com os diversos objetivos e metas do PNE. São eles: Brasil Alfabetizado, Brasil Escolari-
zado, Desenvolvimento da Educação Infantil, Desenvolvimento do Ensino Fundamen-
tal, Desenvolvimento do Ensino Médio, Desenvolvimento da Educação Profissional e 
Tecnológica, Desenvolvimento da Educação Especial, Universidade do Século XXI, De-
senvolvimento da Pós-Graduação e da Pesquisa Cientifica, Gestão de Políticas da Edu-
cação, Valorização e Formação dos Professores e Trabalhadores da Educação Brasileira e 
Educação para a Diversidade e Cidadania. Não existem levantamentos que contemplem 
os PPAs estaduais e municipais.

É preciso, contudo, mencionar a existência de análises que indicam uma tendência, 
observada ao longo do período de vigência do PNE, de progressiva redução no percentual 
do PIB representado pelos gastos do Ministério da Educação, ainda que estes tenham sido 
ampliados ano a ano, em números absolutos. Levantamentos recentes, a serem contrasta-
dos, sugerem que este percentual, incluindo as despesas com inativos, teria caído de 1,24% 
do PIB em 2002 para 1,03% em 20052. 

2 Ver Afonso, José Roberto. “Detalhamento da Despesa com Educação e Saúde – Lula e FHC”. Nota Técnica para Debate Interno 
nº 416/2006. Brasília, Instituto Teotônio Vilela, set. 2006.
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Na órbita do Ministério da Educação, a participação, no total dos gastos, de cada 
etapa/modalidade da educação e de atividades que lhes dão suporte apresentou uma 
relativa estabilidade, com variações de pequena monta: ampliou-se a participação das 
despesas relacionadas ao ensino fundamental, à educação profissional, educação de jo-
vens e adultos, alimentação e nutrição, previdência e assistência hospitalar; manteve-se 
estável a participação das despesas voltadas para a educação infantil e outras atividades; 
reduziu-se a participação das despesas com educação superior, ensino médio e serviço 
da dívida externa.

Dentre essas variações, podem ser mencionados os seus extremos: ampliação de 
8,7%, em 2002, para 9,5%, em 2005, no ensino fundamental e redução, na educação 
superior, de 43, 3 % para 41,1%, no mesmo período. 

Com relação ao total das despesas públicas em educação, como percentual do PIB, 
não se dispõe de estatísticas recentes agregadas, mas os dados disponíveis sugerem uma 
certa estabilidade em torno de 4,3% do PIB, não computadas as despesas com inativos e 
pensionistas. Tomando as últimas estatísticas publicadas de modo agregado, relativas ao 
ano de 2002, os Estados e o Distrito Federal respondem por cerca de 45% das despesas 
públicas com educação, os Municípios por 41% e a União por 14%.

Já trabalhando com dados publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, parece es-
tar em curso uma modificação no perfil das despesas públicas com educação, de acordo 
com a dependência administrativa, como demonstra a Tabela a seguir:

Brasil — Despesa Pública em Educação por Dependência Administrativa
2001-2005 (em percentagem) 

2001 2002 2003 2004 2005

União 16,8 17,3 16,7 15,1 15,8

Estados DF 46,0 46,2 45,6 40,4 41,9

Municípios 37,0 36,6 37,7 44,5 42,2

Total 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

Observação: Os dados relativos aos Municípios podem estar superestimados, em es-
pecial no ano de 2005, na medida em que nem todos informaram ao Tesouro Nacional 
as suas despesas. Para o último ano, por exemplo, as estimativas foram realizadas a partir 
de uma base referente a 4.164 Municípios, de um total de 5.560.

Os dados encontrados sugerem uma significativa ampliação da participação dos Mu-
nicípios na despesa pública em educação, com importante redução na participação das 
despesas estaduais e, em menor grau, na da União. Estes números podem estar tradu-
zindo a expansão das redes municipais, em especial no ensino fundamental, com trans-
ferência de matrículas, nesse nível de ensino, anteriormente atendidas pelos Governos 
estaduais. No conjunto do alunado atendido pelas redes públicas estaduais e municipais 
de educação básica, os Estados, em 2001, eram responsáveis por 52% das matrículas e 
os Municípios por 48%. Em 2005, estes percentuais se apresentaram invertidos. No âm-
bito específico do ensino fundamental, em 2001, o atendimento estadual e municipal se 
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dividia, respectivamente em 47% e 53%. Em 2005, esses percentuais se alteraram para 
40% na esfera estadual e 60% na esfera municipal.

Esta tendência já vinha sinalizada pelos dados divulgados pelo IBGE, relativos ao período 
1999-2002. Se a participação da despesa pública em educação cresceu no total da despesa pú-
blica dos estados e DF e dos municípios, entre esses últimos o crescimento foi maior: de 18% 
para 21%, enquanto nos estados e DF passou de 14% para 16%.

De acordo com o demonstrativo das despesas com manutenção e desenvolvimento do en-
sino, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o total das despesas da União com o 
ensino, em relação ao conjunto de receitas que as financiam (percentual da receita de impostos 
e contribuições sociais específicas), vem oscilando desde 2002, quando foi igual a 22,15%. No 
ano seguinte caiu para 21,44%. Em 2004 subiu para 22,1% e em 2005 caiu novamente para 
21,26%. Até setembro de 2006 esse percentual estava em torno de 20,98%.

7. (VETADO)

8. Estabelecer, nos Municípios, a educação infantil como prioridade para a apli-
cação dos 10% dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino 
não reservados para o ensino fundamental.

Não existem dados que permitam afirmar que os municípios tenham de fato con-
ferido esta prioridade na alocação de recursos para a educação infantil. Na iminência 
da aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), esta meta deve ser revista, pois o 
financiamento da educação infantil passará a estar nele inserido.

9. Estabelecer, nos Estados, o ensino médio como prioridade para a aplicação dos 
10% dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino não re-
servados para o ensino fundamental.

O comentário é semelhante ao apresentado na meta anterior, relativa à educação 
infantil. Está previsto o financiamento do ensino médio no âmbito do Fundeb.

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 Es-
tados e no Distrito Federal (IPVA, ITCM, cota do IRRF e do IOF-Ouro, parcela 
da dívida ativa tributária que seja resultante de impostos)

Aqui a meta também se encontra elaborada tomando como referência a existência do 
Fundef. Com o advento do Fundeb esta formulação deve ser revista.
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11. Estabelecer programa nacional de apoio financeiro e técnico-administrativo da União 
para a oferta, preferencialmente, nos Municípios mais pobres, de educação de jovens e 
adultos para a população de 15 anos e mais, que não teve acesso ao ensino fundamental.

Desde 2001 a União mantém programas de apoio à educação de jovens e adultos. 
Inicialmente denominado de Programa Recomeço, hoje opera sob a denominação de 
Fazendo Escola. Em sua primeira versão, o apoio federal estava concentrado nos muni-
cípios com menor IDH e distribuía um valor per capita da ordem de R$ 230,00. Hoje 
os beneficiários são contemplados de acordo com um Índice de Fragilidade Educacional 
e o valor per capita encontra-se na faixa de R$ 250,00.

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.

Inicialmente desenvolvidos, a partir de 2001, no âmbito do Programa Bolsa-Escola 
e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vêm sendo gradativamente unificados, 
desde 2003, com outros de apoio a famílias de baixa renda, sob a denominação do Pro-
grama Bolsa-Família. Cabe fazer uma consistente avaliação de impacto deste programa, 
sob tal configuração, na permanência dos estudantes na escola, no sucesso escolar e no 
seu conseqüente potencial de inclusão e mobilidade social. Estudos vêm apontando a 
necessidade de que tais programas tenham assegurada a chamada “porta de saída” para 
inclusão efetiva desses contigentes no mundo da produção e do emprego3. 

13. (VETADO)

14. Promover a eqüidade entre os alunos dos sistemas de ensino e das escolas per-
tencentes a um mesmo sistema de ensino.

O princípio redistributivo inerente ao Fundef e ora ratificado em seu iminente suces-
sor, o Fundeb, tem por objetivo a promoção da eqüidade entre os sistemas. A promoção 
da eqüidade entre os Estados foi prejudicada pela modéstia da atuação da União em 
sua função redistributiva no âmbito do Fundef: a fixação do valor mínimo por aluno 
determinou uma participação muita reduzida de recursos federais (média próxima de 
1,5%) no conjunto do Fundef, levando a que, neste último ano de sua vigência, apenas 
dois fundos estaduais recebessem complementação federal, em contraste com sete, no 
início de sua implantação.

Já no nível das escolas, dentro de cada sistema, a eqüidade depende da forma de 
gestão e alocação de recursos em cada ente federado, embora contem com o reforço 
de programas de alocação direta de recursos financeiros aos estabelecimentos, como 
é o caso do Programa Dinheiro Direto na Escola. Há informações disponíveis que 
afirmam ainda a existência de regressividade na alocação de recursos, de acordo com 

3 Ver, por exemplo, Paes de Barros, Ricardo e Carvalho, Mirela de. “Proteção Social Efetiva com Porta de Saída” in Levy, Paulo Mansur 
e Villela, Renato (orgs). “Uma Agenda para o Crescimento Econômico e a Redução da Pobreza”. Texto para Discussão nº 1234. Rio de 
Janeiro, IPEA, nov. 2006.
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a localização das escolas. Aquelas situadas nas periferias urbanas e na zona rural, de 
modo sistemático, contam com menos recursos e condições de funcionamento do que 
as situadas na zona urbana e no centro.

15. Promover a autonomia financeira das escolas mediante repasses de recursos, dire-
tamente aos estabelecimentos públicos de ensino, a partir de critérios objetivos.

O grande propulsor desta meta é o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 
mantido pelo Governo Federal, desde 2001. Alguns governos estaduais também implan-
taram programas dessa natureza, reforçando o alcance desse objetivo. No entanto, não é 
suficiente a alocação de recursos, mas o fortalecimento da gestão escolar, a fim de garantir 
a sua adequada utilização, em função dos projetos pedagógicos escolares. Esta questão será 
tratada com mais detalhe nos comentários dos objetivos e metas relativos à gestão.

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 ren-
da 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.

As metas 16 e 17 pode ser tratadas conjuntamente. Quanto aos programas de renda 
mínima associados à educação, a sua unificação no Programa Bolsa-Família se fez com 
base nessa reunião de recursos. Resta avaliar se a aplicação com finalidade eminentemente 
educacional ficou preservada. Na órbita federal, os recursos destinados à educação infantil 
são extremamente reduzidos e financiados basicamente pelo orçamento do Ministério da 
Educação. Os recursos do Fundo Setorial das Telecomunicações não têm sido utilizados 
em benefício dos sistemas educacionais. A formação continuada de trabalhadores, com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) tem sido feita de modo desarticulado 
com as estratégias de educação profissional e tecnológica do Ministério da Educação. O 
mesmo ocorre com os recursos do Fundo Penitenciário.

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.

Meta peculiar, determinando que União cumpra a lei. Na interpretação do “espírito” 
do art. 6º da Lei nº 9.424/96, à exceção do primeiro ano, para o qual o valor mínimo 
nacional por aluno já estava dado (R$300, 00), em nenhum outro ano a União calculou 
esse valor realizando a média do volume total de recursos para o Fundef em todo o País 
pelo número total de matrículas no ensino fundamental.
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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 supletivas e das metas deste PNE.

Embora tenha havido progressos, permanecem vários desafios a serem vencidos 
para a implantação de um efetivo regime de colaboração entre os sistemas de ensino, 
a começar pela inexistência de diretrizes ou normas gerais, por sinal previstas no pará-
grafo único do art. 23 da Constituição Federal. São poucas ou mesmo esporádicas as 
experiências voltadas para a institucionalização de fóruns de articulação entre o gover-
no estadual e os de seus municípios para o planejamento conjunto das políticas educa-
cionais. É fato que, em alguns casos, a informatização dos processos de matrícula tem 
permitido um melhor atendimento à população, especial no nível de responsabilidade 
compartilhada, o ensino fundamental. No entanto, alguns pontos de tensão têm sido 
resolvidos muito mais pela legislação federal do que pela articulação intraestadual. É o 
caso da distribuição dos recursos do salário-educação e do transporte escolar.

Outras questões essenciais ainda estão por ganhar impulso, como, por exemplo, 
o recenseamento anual para a chamada escolar, previsto no art. 5º da Lei nº 9.394, 
de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional.

Por outro lado, observam-se experiências em que as secretarias estaduais de edu-
cação têm proporcionado efetiva assistência técnica aos municípios com relação a 
processos e metodologias de planejamento de sistemas de ensino. 

20. Estimular a colaboração entre as redes e sistemas de ensino municipais, atra-
vés de apoio técnico a consórcios intermunicipais e colegiados regionais consultivos, 
quando necessários.

A experiência de consórcios e colegiados é ainda pontual. Podem ser citados exem-
plos de associação para oferta de cursos de formação de profissionais da educação, de 
certo modo induzidos pelo próprio formato dos programas federais voltados para essa 
atividade. A constituição de colegiados regionais, para discussão de normas e estratégias 
comuns, é uma realidade ainda por acontecer.

21. Estimular a criação de Conselhos Municipais de Educação e apoiar tecnica-
mente os Municípios que optarem por constituir sistemas municipais de ensino.

Não há estatísticas globais sobre a implantação de Conselhos Municipais de Educa-
ção e a constituição de sistemas municipais de ensino. Os dados mais abrangentes re-
sultam do Sistema de Informações sobre Conselhos Municipais de Educação (SICME), 
mantido pelo MEC. Em 2005, estavam cadastrados 3.381 Municípios, dos quais 74% 
contavam com Conselhos Municipais de Educação, 45% haviam constituído seus sis-
temas próprios de ensino e 33% haviam aprovado seus planos municipais de educação, 
em todos os casos por meio de lei municipal.
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22. Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática do ensino 
público, com a participação da comunidade.

A necessidade de determinação de normas de gestão democrática do ensino público 
deriva de princípio constitucional e de dispositivo explícito da Lei nº 9.394, de 1996 
(LDB). Faz parte da organização dos sistemas e das redes de ensino. Isto quer dizer que, 
no caso municipal, ainda que o sistema municipal de ensino não esteja constituído, as 
normas de gestão democrática devem estar estabelecidas. Não há levantamento espe-
cífico quanto à definição dessas normas nos entes federados. Programas de assistência 
técnica do governo federal, tais como o Programa de Apoio aos Secretários Municipais 
de Educação (PRASEM) e mais recentemente, o Programa de Apoio aos Dirigentes 
Municipais de Educação (PRADIME) e o Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares têm trabalhado esse tema, na perspectiva de fomentar a definição 
das normas da gestão democrática e sua prática efetiva.

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 recur-
sos para as atividades-fim, a descentralização, a autonomia da escola, a eqüidade, 
o foco na aprendizagem dos alunos e a participação da comunidade.

Não há informação disponível que permita aferir a implementação de ações relativas 
a essas metas. De todo modo, vale mencionar alguns programas que mantêm relação 
com o tema. O Prasem, o Pradime e a Escola de Gestores, de iniciativa federal, traba-
lham a questão de gestão educacional. O Progestão, de iniciativa do Conselho Nacional 
de Secretários Estaduais de Educação (Consed), também lida com o tema em suas múl-
tiplas dimensões.

25. Elaborar e executar planos estaduais e municipais de educação, em consonân-
cia com este PNE.

Apenas três estados têm planos estaduais aprovados em consonância com o PNE. 
Quanto aos municípios, os dados disponíveis já foram mencionados no comentário à 
meta nº 21: em um conjunto de 3.381 municípios para os quais se dispunha de dados 
no SICME, relativos a 2005, 33% haviam aprovado seus planos em lei.

26. Organizar a educação básica no campo, de modo a preservar as escolas rurais 
no meio rural e imbuídas dos valores rurais.

Não há estudos com abrangência nacional que informem sobre a efetiva implan-
tação das diretrizes operacionais aprovadas para a educação básica nas escola no 
campo, por meio da Resolução nº 1, da Câmara de Educação Básica, do Conselho 
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Nacional de Educação, de 3 de abril de 2002. Dentre as iniciativas relacionadas 
à meta, podem ser mencionados os seminários realizados pelo MEC sobre essas 
diretrizes operacionais, em diversas localidades do País, em articulação com os mo-
vimentos sociais ligados ao campo.

27. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução de sua proposta 
pedagógica.

Trata-se de responsabilidade dos órgãos gestores de cada sistema ou rede de ensino. 
Não há estudos que ofereçam uma visão sistematizada do que está ocorrendo. Além dos 
programas de assistência técnica federais e estaduais já mencionados, não há registro, com 
abrangência nacional, das iniciativas em curso, no âmbito de cada sistema de ensino.

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.

Na esfera federal, esta meta, no que diz respeito à autonomia financeira, vem sendo 
cumprida por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Em alguns esta-
dos existe programa similar, de natureza complementar.

A questão da autonomia administrativa ainda carece de melhor definição e condições 
de implementação, em uma realidade caracterizada pela gestão centralizadora. A autono-
mia pedagógica se relaciona com a elaboração e execução do projeto pedagógico escolar. 
Sobre isso, como já mencionado, não há estudos abrangentes em nível nacional.

29. Informatizar, em três anos, com auxílio técnico e financeiro da União, as 
secretarias estaduais de educação, integrando-as em rede ao sistema nacional de 
estatísticas educacionais.

O Sistema Integrado de Informações Educacionais SIEd-Inep tem por objetivo ala-
vancar esta informatização. É preciso contudo avaliar se a informatização das secretarias 
estaduais está efetivamente transbordando para a gestão de seus respectivos sistemas de 
ensino e não permanece apenas na transmissão de informações.

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.

Não há informações que permitam aferir o cumprimento dessa meta. Não há ne-
nhum programa específico voltado para esse processo. O mais próximo, em vias de 
implementação, é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 
(SIOPE). Permanece também o incentivo por meio de instrumentos já existentes, como 
a coleta de dados para o Censo Escolar. 
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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.

Há atividades de treinamento, regularmente promovidas pelo MEC, em especial 
com relação aos programas de avaliação conduzidos pelo INEP. Tais atividades, embora 
importantes, não garantem a existência de programas de formação que supram as neces-
sidades de pessoal técnico especializado nas secretarias estaduais. Não há levantamento 
sobre o que vem sendo realizado no âmbito específico de cada estado.

32. Promover medidas administrativas que assegurem a permanência dos técnicos 
formados e com bom desempenho nos quadros das secretarias.

Não há informações disponíveis, em nível nacional.

33. Informatizar, gradualmente, com auxílio técnico e financeiro da União, a admi-
nistração 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.

Segundo os dados disponíveis no MEC, 60,3% das escolas públicas, em 2005, 
possuíam computador, em comparação a 48,3%, em 2002. No mesmo período, a par-
cela de escolas que fazem uso de tecnologias de informação e comunicação subiu de 
45,9% para 56,1%. No entanto, ainda que tenha havido um crescimento significati-
vo, partindo do patamar de 9%, em 2002, apenas, 28,1% estão conectadas à Internet 
e fazem uso das mencionadas tecnologias. Há, portanto, ainda grande distância para 
o alcance da infra-estrutura de suporte ao cumprimento da meta.

34. Estabelecer, em todos os Estados, com a colaboração dos Municípios e das univer-
sidades, programas diversificados de formação continuada e atualização visando a 
melhoria do desempenho no exercício da função ou cargo de diretores de escolas

Alguns programas em desenvolvimento podem contribuir para o cumprimento da 
meta, tais como o Progestão, a Escola de Gestores e o Programa de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares.

35. Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos, possuam forma-
ção 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.

Não há estatísticas publicadas sobre essa questão.
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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.

O mapeamento do cumprimento dessa meta é complexo, na medida em que a for-
mação de gestores escolares tem se feito de diferentes formas, tendendo a desaparecer a 
conhecida habilitação em administração escolar ou pelo menos deixando de estar clara-
mente identificada. Em muito casos, a formação se faz em nível de pós-graduação. Será 
importante um estudo consistente sobre as formas hoje adotadas para a preparação de 
gestores escolares e como elas se articulam com o sistema de educação superior. 

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.

Esta questão já foi comentada com mais detalhe na parte relativa ao financiamento. 
O mecanismo redistributivo presente no Fundef e no projeto de Fundeb aponta nessa 
direção, assim como os procedimentos de distribuição de recursos, utilizados no âmbito 
dos programas suplementares mantidos pelo governo federal, combinando número de 
matrículas com índices de desenvolvimento local. É preciso, contudo, avaliar de modo 
sistemático o impacto desses procedimentos, para verificar se, ao longo do tempo, as de-
sigualdades educacionais estão se reduzindo, entre Estados e dentro de cada um deles. 

38. Consolidar e aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Bási-
ca – SAEB e o censo escolar.

Os dois sistemas se encontram consolidados e em processo de permanente aperfeiço-
amento. No caso do SAEB, a partir de 2005 ele passou a ser constituído por duas ver-
tentes: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), que segue realizando o que já 
se vinha fazendo sob a denominação de SAEB, isto é, a avaliação amostral e periódica; e 
a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova Brasil, 
cujo objetivo é avaliar todas as escolas públicas de educação básica. O Projeto Presença, 
voltado para o controle informatizado da freqüência escolar, também poderá aportar 
maior confiabilidade aos dados do Censo Escolar. .

39. Estabelecer, nos Estados, em cinco anos, com a colaboração técnica e financei-
ra 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.

A ANRESC (Prova Brasil) caminha nessa direção, embora voltado exclusivamente 
para as escolas públicas e ainda não tenha atingido este seu universo como um todo.

40. Estabelecer, nos Municípios, em cinco anos, programas de acompanhamento e 
avaliação dos estabelecimentos de educação infantil.
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Não há informações, em nível nacional, sobre o desenvolvimento de tais programas.

41. Definir padrões mínimos de qualidade da aprendizagem na Educação Básica numa 
Conferência Nacional de Educação, que envolva a comunidade educacional.

A definição desses padrões mínimos ainda não aconteceu. 

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.

A implementação de conselhos de acompanhamento e controle social no âmbito da 
educação, como de resto nas diferentes ações setoriais da administração pública, constitui 
experiência relativamente recente, enfrentando diferentes obstáculos, como o seu domínio 
pelo próprio Poder Público a ser controlado, a falta de informação de seus membros, a falta 
de conhecimento da comunidade sobre sua importância, a incompreensão de seu papel por 
parte do Poder Legislativo local, etc. Há, porém, avanços que vêm sendo impulsionados pela 
obrigatoriedade de existência de conselhos dessa natureza no escopo dos programas de apoio 
mantidos pelo Governo Federal, como é o caso do Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar e do Programa de Apoio ao Transporte do Escolar. Em face da novidade, é imprescindível 
a realização de estudos periódicos acerca de sua implantação e funcionamento. 

43.Incluir, nos levantamentos estatísticos e no censo escolar informação acerca do 
gênero, em cada categoria de dados coletados.

As informações foram incluídas.
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