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O que o Plano Nacional de Educação tem a ver com a Unidade Escolar?
Uma reflexão de Candido Gomes1 pode nos ajudar a estabelecer as conexões
entre ética, limites e valores e o planejamento no contexto atual da educação nacional.
A vida em sociedade é regida por direitos, aos quais correspondem deveres. E
tanto uns quanto outros são incapazes de se concretizar caso não sejam definidas as
responsabilidades. A escola, no seu microcosmo social, tece a ética a partir de vários
fios que cosem inextricavelmente a educação e a sociedade: entre ambos circulam com
grande rapidez valores, padrões culturais, costumes, hábitos, exemplos, conceitos,
apreciações, preconceitos, enfim, a própria cultura. E com razão protestamos quando a
vida social ou a educação não segue a ética. Assim (...) a ética não é atinente apenas
aos pais, professores, alunos, educadores em geral, segundo as suas competências,
nos termos da Lei de Diretrizes e Bases, mas constitui também o guia destinado a
pautar a conduta em geral, inclusive das políticas públicas educacionais (grifo
nosso).
Um livro recente, intitulado Planejamento e desenvolvimento, tem
significativamente como subtítulo: Para reafirmar a importância de pensar a longo
prazo, recuperar a experiência passada e averiguar que rumo estamos tomando para o
caminho do desenvolvimento.2 No livro, a importância estratégica insubstituível do
planejamento foi levantada por alguns dos nove economistas brasileiros entrevistados,
todos com participação na atividade política do país. Selecionamos dois depoimentos:
 Sergio Rezende diz não conhecer nenhum país que tenha se desenvolvido
(...), que não tenha executado um planejamento de médio e longo prazos.
Chega a dizer que o planejamento, particularmente em algumas áreas, mais do
que importante, é crucial.
 Luciano Coutinho chega a constatar e lamentar: A dissolução lamentável de
vários núcleos de excelência de planejamento setorial no Estado brasileiro, nos
últimos 25 anos, deixou um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido. E
explicita que o planejamento tem a missão de olhar para o longo prazo,
antecipar rupturas e mudanças e orientar a política.
Mas planejar não tem sido um elemento marcante na cultura do nosso país,
particularmente quando se trata de pensar ações de médio e longo prazo. Sua ausência
priva o país de um dos maiores antídotos para um mal que aflige as políticas públicas
no Brasil: a descontinuidade dos programas de governo, fonte geradora de incertezas e
instabilidade.
Por outro lado, é preciso registrar que o planejamento não pode ser uma ação
apenas de governo, e sim um processo que envolve os cidadãos, porque para eles são
– ou deveriam ser – dirigidas as políticas públicas. Afinal de contas, o Estado só existe
porque existem os cidadãos. Isso equivale a dizer que o planejamento só tem eficácia
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se a sociedade como um todo estiver envolvida, pois dificilmente alguém se
compromete com algo que não programou. Em outras palavras, o planejamento tem
que ser uma atividade democrática, na sua concepção, no monitoramento e na
avaliação.
Planejamento e educação
O que dizer, então, do planejamento no âmbito da educação?
Vivemos num país plural, marcado em sua história pela sociedade escravocrata,
pelo desrespeito aos indígenas, e por imensas desigualdades regionais. São desafios
que se entranharam em nossa sociedade e que precisam ser superados. A educação,
por sua vez, desenvolveu-se de forma profundamente elitista e excludente, seja pela
escassez da oferta no passado, seja pela carência da qualidade no presente, e vem
mostrando um caráter não sistêmico.
Podemos citar algumas das consequências daí decorrentes: os números do
analfabetismo ainda são gritantes em pleno século XXI, sobretudo no Nordeste: o
Censo do IBGE 2010 registra 9,6% dos brasileiros com 15 anos ou mais como
analfabetos, o que significa 13.940.729 pessoas. O Censo realizado pelo INEP/MEC,
em 2010, registra 97,6% de crianças entre 6 e 14 anos matriculadas no Ensino
Fundamental, mas os 2,4% representam 725 mil crianças que estão fora da escola.
Muitos daqueles que estão na escola, por não se alfabetizarem ou se encontrarem em
defasagem idade-série, tornam-se candidatos potenciais à reprovação e à evasão.
A formação inicial e continuada dos professores, assim como a valorização dos
profissionais da educação, ainda estão longe de serem equacionadas. Do ponto de
vista da articulação entre os níveis de ensino, ainda hoje nos ressentimos de um maior
diálogo entre a educação superior e a educação básica.
Dermeval Saviani3 lembra-nos de que sistema é palavra que vem do grego e
significa reunir, ordenar, corrigir. Sistematizar, diz ele, é dar, intencionalmente, unidade
à multiplicidade. Tem razão Jamil Cury 4 quando diz que temos uma organização da
educação nacional, mas não temos ainda um sistema nacional (federal, estadual e
municipal).
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm sido instados,
juntamente com a sociedade organizada, a planejar objetivos e metas, de modo
sistêmico e em âmbito nacional, nas secretarias estaduais e municipais, nas escolas,
nas salas de aula, com vistas a enfrentar os desafios e adotar mecanismos eficazes que
possibilitem a melhoria do quadro educacional brasileiro.
A educação brasileira vive um momento especial de fortalecimento e
implementação das políticas públicas educacionais: a elaboração de um novo Plano
Nacional de Educação – PNE, para o período 2011 a 2010. Desde dezembro de 2010
está no Congresso Nacional, em fase de análise pelos parlamentares, o Projeto de Lei
(PL) 8035/10, encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, com o
objetivo de se elaborar o Plano Nacional de Educação 2011/2020.
É a hora de a sociedade civil fazer propostas, criticar, participar dessa decisão.
Repassar a história dos Planos anteriores, conhecer a legislação sobre o PNE, tomar
conhecimento dos mecanismos de construção do Planejamento da Educação para os
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próximos dez anos é, pois, tarefa que deve ocupar, de modo especial, todos aqueles
que militam na educação.
Repassando a história dos Planos Nacionais de Educação
Em 1932, o chamado “Manifesto dos Pioneiros da Educação”5, resultante de um
movimento de lideranças, como Anísio Teixeira, por exemplo, preconizando mudanças
na educação do país, propôs a criação de um plano com sentido unitário e de bases
científicas.
De acordo com Dermeval Saviani, o manifesto, após diagnosticar o estado da
educação pública no Brasil, é enfático em afirmar que: “todos os nossos esforços, sem
unidade de um plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um
sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas do país”.6 (grifo
nosso).
Na esteira desse movimento, a Constituição Federal de 1934, no artigo 150,
aponta como competência da União fixar Plano Nacional de Educação. Com exceção
da CF de 1937, fruto da ditadura do Estado Novo, todas as Constituições incorporaram
a ideia de elaboração de um Plano. O primeiro Plano só surgiu em 1962, mas não como
projeto de lei.
A Constituição vigente, datada de 1988, em seu artigo 214, foi enfática nesta
mesma direção e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, de 1996, no
parágrafo 1º do artigo 87, no capítulo das Disposições Transitórias, ao instituir a Década
da Educação, retoma a questão com contornos mais definidos:
 Reafirma a obrigatoriedade de se elaborar um Plano Nacional de Educação
(PNE) e define o prazo de um ano a partir da publicação da LDB;
 Manda submeter o Plano à apreciação e à aprovação do Congresso
Nacional;
 Indica a vigência de dez anos; e
 Atrela as diretrizes e as metas à “Declaração Mundial de Educação para
Todos”, numa referência ao compromisso firmado pelo Brasil e demais países
membros da ONU, na Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada
em Jomtien, Tailândia, em 1990.
Dois projetos de lei chegaram, então, ao Congresso Nacional, um encaminhado
pela sociedade civil e outro pelo poder executivo. O Relatório Final, que veio a ser
aprovado, foi uma tentativa de conciliação entre os dois projetos e as diversas
contribuições encaminhadas ao Congresso Nacional.
O PNE 2001-2010
Embora com atraso, trata-se do primeiro Plano que foi submetido ao Congresso
Nacional, aprovado e sancionado pelo Presidente da República. O Plano abordou os
níveis e as modalidades de ensino, sempre a partir de um diagnóstico complexo e de
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diretrizes, num total de 295 metas e objetivos distribuídos entre as diferentes etapas de
ensino e tópicos.
Ao sancionar a lei aprovada no Congresso Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de
2001, o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, vetou nove
dispositivos, incidindo especialmente sobre as questões de financiamento, limitando o
papel da União e desconfigurando, assim, o PNE, tornando mais exíguos os meios para
se atingir o conjunto dos 295 objetivos e metas. Um dos vetos foi justamente o que dizia
respeito à ampliação do investimento em educação: o projeto da sociedade civil
propunha a ampliação para 10% do Produto Interno Bruto (PIB); o projeto do poder
executivo propunha 7%; o Relatório Final propôs 7%. Mas o veto a esse dispositivo
deixou essa questão essencial fora da legislação.
Por tratar de objetivos e metas gerais para o conjunto da Nação, o próprio texto
do PNE prevê seu desdobramento nos Planos Estaduais e Municipais, com os devidos
ajustes às especificidades locais e definição de estratégias adequadas a cada
circunstância. Mas, infelizmente, muitos Estados e Municípios não chegaram, nestes
últimos dez anos, a elaborar os seus Planos.
É preciso registrar que a grande maioria das metas e objetivos não foi atingida.
Vários objetivos não eram mensuráveis e tornaram-se difíceis de acompanhar e
fiscalizar. Relatório do MEC revelou que só 33% das metas foram cumpridas. E o que
colaborou para esse fracasso? Muitos especialistas apontam para o problema da falta
de clareza sobre o regime de colaboração, das dificuldades de financiamento e,
principalmente, a falta de planejamento que, como vimos, é um problema sistêmico no
Brasil.
O PNE 2001-2010, afinal de contas, não foi uma referência para o próprio
Governo Federal, tanto que o MEC lançou, em 2007, o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) como bússola de planejamento da União, que buscou um pacto com
Estados e Municípios para sua implantação.
Reproduzimos abaixo artigo do professor da USP Juca Gil, publicado no site da
revista Nova Escola7. Ele explica que, para o MEC, o PDE teria como foco a qualidade
do ensino, enquanto o PNE abrangeria a quantidade de ações necessárias para o
desenvolvimento da educação.

Em minha opinião, o PDE atropelou o PNE, desconsiderando-o. Não foram realizadas
as necessárias avaliações do PNE para a elaboração do PDE! Do mesmo modo, o PDE
Escola, previsto para ser trabalhado como um instrumento de planejamento nas
unidades escolares, passa por cima do Projeto Político Pedagógico (PPP) existente em
muitas instituições. No lugar da busca para aprimorar os instrumentos, planos e projetos
já existentes, há uma insistência na procura de novos caminhos sem que se faça ao
menos uma avaliação da proposta anterior, verificando seus limites e suas fortalezas.
Seria muito mais proveitoso se, no mínimo, ficassem claras as interrelações entre a
novidade e aquilo que se pretende superar ou substituir. Em vez disso, o discurso
governamental acena com a autonomia dos diferentes atores para fazer interpretações
livremente e construir os nexos que bem desejarem. Mas será que o PNE e o PDE
seguem a mesma lógica? O PDE Escola e o PPP apontam para um mesmo tipo de
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gestão? Eles são compatíveis? Se o debate não é enfrentado, deixa-se implícita a ideia de
que prevalece a harmonia nas diferentes propostas.
Vale ressaltar que negar as contradições não as faz desaparecer. E isso só dificulta a
vida de gestores que buscam formas de melhorar seu trabalho, juntando peças que não
se encaixam. Ou pior, muitas vezes eles se sentem forçados a adotar propostas nas quais
não acreditam ou que não entendem, pois não foram consultados em nenhum momento.
Essa reflexão é importante para compreendermos que uma boa ideia, na sua escola ou
no Ministério da Educação, só se realiza se tiver apoio dos envolvidos e condições de
concretização. Acordos mínimos são indispensáveis tanto quanto contar com recursos
básicos. Do contrário, uma excelente proposta ficará apenas no papel. Precisamos fazer
dos planos educacionais instrumentos de elaboração e implementação coletivas,
desburocratizando-os. Ou eles estão a nosso serviço ou serão só documentos que cairão
no esquecimento, ficando a Educação à deriva, tornando-se presa fácil das ondas de
novidades e de ideias mirabolantes.
Construindo o próximo PNE
A mobilização nacional com vistas ao novo Plano Nacional de Educação, com
duração decenal8 a vigorar, em princípio, a partir de 2011, começou com as
Conferências Municipais e Estaduais preparatórias à Conferência Nacional de
Educação (CONAE), realizada em Brasília, de 28 de março a 1º de abril de 20109.
O título da Conferência, Construindo o Sistema Nacional Articulado de
Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégicas de Ação, aponta,
no mínimo, dois objetivos: buscar um novo Sistema Nacional e apontar horizontes para
a construção do novo PNE.
Para tanto, a CONAE organizou-se em seis eixos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Papel do estado na garantia do direito à educação de qualidade:
organização e regulação da educação nacional;
Qualidade da educação, gestão democrática e avaliação;
Democratização do acesso, permanência e sucesso escolar;
Formação e valorização dos/das profissionais da educação;
Financiamento da educação e controle social;
Justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade.

O Projeto de Lei nº 8.035/2010, encaminhado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, em dezembro de 2010, tem 12 artigos e um Anexo com 20 metas
e 182 estratégias e abrange todas as etapas e modalidades da educação.10
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Merecem destaque:
 O artigo 8º, que estabelece o prazo de um ano para que os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios elaborem seus respectivos planos,
 O artigo 9º, que determina que os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios aprovem leis específicas disciplinando a gestão democrática da
educação em seus âmbitos de atuação,
 O artigo 11, que torna o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
IDEB um instrumento legal para avaliar a qualidade do ensino.

Diretrizes dos PNEs









PNE 2001-2010
Universalizar o Ensino Fundamental;
Implantar o Ensino Fundamental de
Nove anos;
Assegurar a EJA para 50% da população
que não cursou o ensino regular;
Reduzir em 50% a repetência e o
abandono;
Erradicar o analfabetismo até 2010;
Atender 50% das crianças de até 3 anos
e 80% das de 4 e 5 anos;
Implantar o piso salarial e os planos de
carreira;
Aprimorar sistemas de informação e
avaliação.













PNE 2011-2020
Erradicação do analfabetismo;
Universalização do atendimento escolar;
Superação das desigualdades
educacionais;
Melhoria da qualidade do ensino;
Formação para o trabalho;
Promoção da sustentabilidade
socioambiental;
Promoção humanística, científica e
tecnológica do país;
Estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em Educação como
proporção do produto interno bruto;
Valorização dos profissionais da educação;
Difusão dos princípios da equidade e do
respeito à diversidade;
Gestão pública da educação.

É pertinente citar algumas das críticas que vêm sendo expostas no processo de
discussão do Projeto de Lei do novo PNE:
 Ausência de diagnóstico no Projeto de Lei. Há quem argumente que o
diagnóstico se fez na CONAE.
 Pouca ênfase na qualidade, privilegiando-se o quantitativo.
 Não estimativa de custos das metas propostas.
 Não clareza na responsabilidade financeira dos entes federados.
 Certa indefinição entre meta e estratégia.
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 Preocupação especial com a meta 20, que trata do índice do PIB a ser
aplicado em educação, 7%, de forma progressiva. Há quem defenda um índice
de 10%.
 Em relação à meta 20, assim como às demais, a ausência de
desdobramentos intermediários pode comprometer o percurso do alcance das
metas.
Uma proposta poderia ser pensada como forma de alavancar, de fato, a
educação no país: chegar aos 10% do PIB em investimento em educação,
proporcionando um movimento acelerado e crescente de melhoria radical do processo
educacional do país, podendo-se, até, posteriormente, ir diminuindo o nível de
investimento para garantir a manutenção da qualidade. Mas aumentar recursos sem
aumentar a eficiência da gestão educacional é “jogar dinheiro fora”. E aqui entra
novamente a questão do planejamento.
O PNE em tramitação impulsiona um movimento de mão dupla: sua discussão
partiu do município e escolas, abrangeu o Estado e seu sistema, compôs uma unidade
nacional, traduzida na CONAE, e se refaz, agora, no caminho de volta que deverá
chegar a todas as escolas, espaço onde o ensino propriamente dito é desenvolvido.
Seminários, reuniões, debates, audiências públicas vêm sendo realizados e deverão ser
intensificados, para conhecimento do Projeto de Lei que cria o PNE pela sociedade.
Estamos em meados de 2011 e o consenso ainda parece estar distante, em várias
questões do novo plano. Têm surgido novas propostas, assim como críticas. Algumas
têm se transformado em emendas, a serem debatidas no Congresso Nacional.
Além do exercício de cidadania, a participação ativa nos debates acerca do
Plano Nacional de Educação é um momento especial de preparação da construção ou
reconstrução dos Planos Estaduais e Municipais. Portanto, o momento é oportuno, e
urgente, para refletirmos sobre tais questões, reforçando a importância do planejamento
eficiente e eficaz em seus diversos níveis, no espaço federativo (União, Estados,
Municípios) e no local, onde efetivamente ocorre o processo educacional: a escola.
Para refletir:

1. O que o Plano Nacional de Educação tem a ver com a minha escola?
2. Como eu posso liderar um movimento de debate sobre o Plano Nacional
de Educação pela comunidade intra e extra escola?
3. Qual o nível de responsabilidade que a escola tem para assegurar que o
Plano Nacional de Educação não seja letra morta, mas efetivo trabalho de
harmonização da política nacional de educação? E como fazê-lo?
4. Como a escola pode sintonizar-se com a igualdade e com a diversidade
educacional?
Equipe da Área de Educação Formal
Instituto Ayrton Senna
Junho/2011
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