
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Planejamento federativo da educação 
e controle social participativo: o PNE 
em questão

Encontro de Procuradores Gerais dos MPE-DF
Brasília,  12 /9/2007



Planejamento federativo da educação e controle 
social participativo: o PNE em questão

fundamentos conceituais e legaisfundamentos conceituais e legais
  perspectiva metodológicaperspectiva metodológica
  análiseanálise

–  contorno políticocontorno político
–  processo e texto do PNEprocesso e texto do PNE
–  exemplo: exemplo: análise de relativas a análise de relativas a valorização do magistériovalorização do magistério

  propostas para debate e açãopropostas para debate e ação



Avaliação do PNEAvaliação do PNE

  educação como direito X dever do Estadoeducação como direito X dever do Estado
  políticas públicas = políticas públicas = sociedade política + sociedade civilsociedade política + sociedade civil

  política educacional = política de Estadopolítica educacional = política de Estado
  

  avaliação sistemáticaavaliação sistemática
  várias dimensões e implicaçõesvárias dimensões e implicações
  análise contextualizada - contornos políticosanálise contextualizada - contornos políticos
  perspectiva de ação >>> aperfeiçoamentoperspectiva de ação >>> aperfeiçoamento
  processos + resultados  processos + resultados  (X mera descrição de metas)(X mera descrição de metas)



O ordenamento da EducaçãoO ordenamento da Educação

ESTADOESTADO
dever de educardever de educar

CIDADÃOCIDADÃO
direito à educaçãodireito à educação

legislação
planejamento
instituições



O ordenamento da EducaçãoO ordenamento da Educação

 ConstitucionalConstitucional
 LegalLegal
 InstitucionalInstitucional

estratégiasestratégias &  & instrumentosinstrumentos



O ordenamento da EducaçãoO ordenamento da Educação

Estratégias constitucionaisEstratégias constitucionais

 Estado Estado SociedadeSociedade

 União União estadoestado municípiomunicípio

 ExecutivoExecutivo LegislativoLegislativo
JudiciárioJudiciário



O ordenamento da EducaçãoO ordenamento da Educação

Instrumentos constitucionaisInstrumentos constitucionais

 Constituição Federal (1988 + Emendas)Constituição Federal (1988 + Emendas)
 Constituições Estaduais (1989 + Emendas)Constituições Estaduais (1989 + Emendas)
 Leis Orgânicas Municipais (1990 + Emendas)Leis Orgânicas Municipais (1990 + Emendas)



O ordenamento da EducaçãoO ordenamento da Educação

Estratégias legaisEstratégias legais

 Conselhos representativosConselhos representativos
 Audiências públicasAudiências públicas
 Iniciativa da sociedadeIniciativa da sociedade
 Publicização de atos e fatos (agendas, emendas, Publicização de atos e fatos (agendas, emendas, 

justitificativas, pareceres, ...)justitificativas, pareceres, ...)



O ordenamento da EducaçãoO ordenamento da Educação

Instrumentos legaisInstrumentos legais

 Diretrizes e Bases da Educação NacionalDiretrizes e Bases da Educação Nacional
 Sistema Federal de EnsinoSistema Federal de Ensino
 Sistema EstadualSistema Estadual
 Sistema MunicipalSistema Municipal

 Plano Nacional de EducaçãoPlano Nacional de Educação
 Diretrizes OrçamentáriasDiretrizes Orçamentárias
 OrçamentoOrçamento
 Estatuto e Plano de Carreira do MagistérioEstatuto e Plano de Carreira do Magistério



O ordenamento da EducaçãoO ordenamento da Educação

Estratégias institucionaisEstratégias institucionais

 Conselhos representativosConselhos representativos
 Eleição de dirigentesEleição de dirigentes
 Planejamento participativoPlanejamento participativo
 Orçamento participativoOrçamento participativo
 Prestação pública de contasPrestação pública de contas
 Avaliação InstitucionalAvaliação Institucional
 Publicização de atos e fatos (agendas, atas, Publicização de atos e fatos (agendas, atas, 

relatórios, pareceres, estatísticas, ...)relatórios, pareceres, estatísticas, ...)



O ordenamento da EducaçãoO ordenamento da Educação

Instrumentos InstitucionaisInstrumentos Institucionais

 (Re)organização do Ministério e Secretarias(Re)organização do Ministério e Secretarias
 (Re)organização dos Conselhos de Educação(Re)organização dos Conselhos de Educação
 Estatutos e Regimentos das Universidades e Estatutos e Regimentos das Universidades e 

EscolasEscolas
 Projetos político-pedagógicosProjetos político-pedagógicos
 Quadro de PessoalQuadro de Pessoal
 OrçamentoOrçamento
 Plano plurianualPlano plurianual



Avaliação do PNEAvaliação do PNE

  análise contextualizada - contornos políticosanálise contextualizada - contornos políticos

•  reestruturação capitalista – reestruturação capitalista – processos produtivos; organização do 
trabalho e do capital
• o desenvolvimento econômico
• a mundialização da economia – a transnacionalização da educação
• histórico alargamento da exclusão social - as injustiças sociais e 
educacionais
 
• medidas constrangedoras das possibilidades do Estado

• modernização/ racionalização
• políticas de centralização – descentralização: organização federativa
• redefinição (privatização) da esfera pública / corrupção, lógica 
mercantil



Avaliação do PNEAvaliação do PNE

  análise contextualizada - contornos políticosanálise contextualizada - contornos políticos

•  democracia representativa  democracia representativa  participativaparticipativa
•  direitos sociais                    direito público subjetivodireitos sociais                    direito público subjetivo
•  igualdade de oportunidades                   de condiçõesigualdade de oportunidades                   de condições
•  políticas difusas                    afirmativaspolíticas difusas                    afirmativas

• diferenciação e diversificação institucional e programática
• novos sujeitos na escola: docentes + discentes
• organização do trabalho escolar: espaços, tempos, relações, 
tecnologias, avaliação



Avaliação do PNEAvaliação do PNE

  análise contextualizada –  processo e textoanálise contextualizada –  processo e texto

  PNEPNE
• antecedentes: Manifesto dos Pioneiros, ...
• CF/1988: art. 214
• LDB/1996: art. 87 § 1º (União - prazo de 1 ano para encaminhar proposta de PNE)

• alta mobilização popular X resistência do governo
• tramitação conservadora = lógica governamental 
• questões e estrutura de texto
• sem mecanismos de financiamento (naturalização da privatização; 
interpenetração das esferas pública e privada)
• pouca organicidade das políticas e da atenção ao PNE = 
concepção restrita de política educacional
• 9 vetos do Poder Executivo



Avaliação do PNEAvaliação do PNE

como um importante COMPROMISSO DE ESTADOcomo um importante COMPROMISSO DE ESTADO

os Estados, Municípios e Distrito Federal devem elaborar os seus os Estados, Municípios e Distrito Federal devem elaborar os seus 
respectivos planos  decenais correspondentesrespectivos planos  decenais correspondentes

a União (...) procederá à avaliação periódica da implementação do PNEa União (...) procederá à avaliação periódica da implementação do PNE

  o Poder Legislativo acompanhará a execução do PNEo Poder Legislativo acompanhará a execução do PNE
  a primeira avaliação ocorrerá no 4º ano de vigência do PNE, visando a a primeira avaliação ocorrerá no 4º ano de vigência do PNE, visando a 
correção de deficiências e distorçõescorreção de deficiências e distorções

  as metas serão acompanhadas pelo Sistema Nacional de Avaliaçãoas metas serão acompanhadas pelo Sistema Nacional de Avaliação
  os planos plurianuais deverão dar suporte às metas do PNEos planos plurianuais deverão dar suporte às metas do PNE
os Poderes divulgarão a progressiva realização dos objetivos e metas, os Poderes divulgarão a progressiva realização dos objetivos e metas, 
para que a sociedade conheça e acompanhe a implementação do PNEpara que a sociedade conheça e acompanhe a implementação do PNE



Avaliação do PNEAvaliação do PNE

CompetênciasCompetências

CONGRESSO NACIONAL: avaliação e revisão CONGRESSO NACIONAL: avaliação e revisão 
do PNE do PNE (Lei 10.172/01)(Lei 10.172/01)

CNE: subsidiar a elaboração e acompanhar a CNE: subsidiar a elaboração e acompanhar a 
execução do PNE execução do PNE (Lei N. 9.131/95, art. 7º, § 1º )(Lei N. 9.131/95, art. 7º, § 1º )



Avaliação do PNE no CNEAvaliação do PNE no CNE

 Há dificuldade de avaliar as metas porque não Há dificuldade de avaliar as metas porque não 
foi cumprido o disposto no art. 4º da Lei foi cumprido o disposto no art. 4º da Lei 
N.º10.172/2001:N.º10.172/2001:

      
      A União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação e A União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação e 

estabelecerá mecanismos necessários ao estabelecerá mecanismos necessários ao 
acompanhamento das metas constantes do PNE,acompanhamento das metas constantes do PNE,

  



Avaliação do PNE no CNEAvaliação do PNE no CNE

Faltas ... PROPOSTASFaltas ... PROPOSTAS
• sistema de informação que possibilite a implementação de um sistema de informação que possibilite a implementação de um 

Plano de EstadoPlano de Estado
• regulamentação do Regime de Colaboração entre os entes regulamentação do Regime de Colaboração entre os entes 

federados, na área da educaçãofederados, na área da educação
• sistemática eficaz para a articulação entre os entes federados e sistemática eficaz para a articulação entre os entes federados e 

os órgãos/instituições dos respectivos sistemas de ensinoos órgãos/instituições dos respectivos sistemas de ensino
• mecanismos de sistêmicos e sistemáticos de implementação da mecanismos de sistêmicos e sistemáticos de implementação da 

política nacional de educaçãopolítica nacional de educação
• planos dos estados e municípiosplanos dos estados e municípios
• definição de indicadores de acompanhamento e avaliação da definição de indicadores de acompanhamento e avaliação da 

execução e do produto previsto nas metas do PNEexecução e do produto previsto nas metas do PNE



Avaliação do PNE no CNEAvaliação do PNE no CNE

Faltas ... PROPOSTASFaltas ... PROPOSTAS

 O PNE é desconhecido pela maioria dos atores da gestão O PNE é desconhecido pela maioria dos atores da gestão 
da educação e do controle social/institucional da educação e do controle social/institucional 

 O PNE tem metas ousadas; algumas foram vetadas e O PNE tem metas ousadas; algumas foram vetadas e 
outras esquecidas.outras esquecidas.
      Duas das metas mudariam os rumos da educação:Duas das metas mudariam os rumos da educação:
 investimentos públicos em educação de 7% do PIB, desde 2005investimentos públicos em educação de 7% do PIB, desde 2005
 40% das matrículas nos cursos públicos de graduação (até 2010) 40% das matrículas nos cursos públicos de graduação (até 2010) 



Avaliação do PNE no CNEAvaliação do PNE no CNE

Faltas ... PROPOSTASFaltas ... PROPOSTAS
 Está havendoEstá havendo

 expansão do acesso nos diversos níveis de ensinoexpansão do acesso nos diversos níveis de ensino
 discreta melhoria da infra-estrutura das instituições de ensino discreta melhoria da infra-estrutura das instituições de ensino 
 mais programas de formação docente inicial e continuadamais programas de formação docente inicial e continuada
 mais comprometimento da União com acompanhamento / mais comprometimento da União com acompanhamento / 

avaliação e investimentos em Educação avaliação e investimentos em Educação 
 Mas é preciso aindaMas é preciso ainda

 consolidar um esforço mais forte (histórico) de Nação para superar o consolidar um esforço mais forte (histórico) de Nação para superar o 
texto legal fragmentado, adotando diretrizes, metas e recursos de texto legal fragmentado, adotando diretrizes, metas e recursos de 
suporte político, administrativo e financeiro que expressem uma suporte político, administrativo e financeiro que expressem uma una e una e 
amplaampla política educacional, inclusive mecanismos que solucionar os  política educacional, inclusive mecanismos que solucionar os 
impasses decorrentes dos vetosimpasses decorrentes dos vetos



Avaliação do PNE no CNEAvaliação do PNE no CNE

PROPOSTASPROPOSTAS

 Consolidar um esforço mais forte (histórico) de Nação para superar o Consolidar um esforço mais forte (histórico) de Nação para superar o 
texto legal fragmentado, adotando diretrizes, metas e recursos de suporte texto legal fragmentado, adotando diretrizes, metas e recursos de suporte 
político, administrativo e financeiro que expressem uma político, administrativo e financeiro que expressem uma una e amplauna e ampla  
política educacional, inclusive solucionando os impasses decorrentes dos política educacional, inclusive solucionando os impasses decorrentes dos 
vetos e do atraso no atendimento das metasvetos e do atraso no atendimento das metas

 Avaliação contínua que possa subsidiar a tomada de decisão sobre o que Avaliação contínua que possa subsidiar a tomada de decisão sobre o que 
e como atingir as metas (PNE, art. 4º) e como atingir as metas (PNE, art. 4º) 

 Destaque ao acesso e à permanência de crianças, jovens e adultos na Destaque ao acesso e à permanência de crianças, jovens e adultos na 
escola pública de qualidade, regida pelas DCN, incluindo áreas não escola pública de qualidade, regida pelas DCN, incluindo áreas não 
contempladas no PNE: Educação do Campo, Ambiental, Étnico-Racial, de contempladas no PNE: Educação do Campo, Ambiental, Étnico-Racial, de 
Gênero ...Gênero ...

 Movimento nacional pela colaboração entre os sistemas, com o Movimento nacional pela colaboração entre os sistemas, com o 
compromisso de que todas as esferas federativas assegurem prioridade às compromisso de que todas as esferas federativas assegurem prioridade às 
metas do PNE, inclusive com reprogramação dos prazos intermediáriosmetas do PNE, inclusive com reprogramação dos prazos intermediários

 Mobilização da sociedade, com apoio dos órgãos de participação e Mobilização da sociedade, com apoio dos órgãos de participação e 
controle social (conselhos de educação, MP, ...)controle social (conselhos de educação, MP, ...)



Avaliação do PNEAvaliação do PNE

  condicionantes da questão do condicionantes da questão do magistériomagistério

•  falta dos planos estaduais e municipais de educação falta dos planos estaduais e municipais de educação 
o Lei = PE e MS; AM, MT, CE, SP, RS e PR = processo (CONSED, nov. 2004)

o Municípios = muito poucos e informação imprecisa
• Lei de responsabilidade fiscal
• reforma previdenciária 
• não regulamentação do regime de colaboração
• regras do FUNDEF X acordos Plano Decenal EpT 
• desmobilização sindical e das entidades do setor (rejeição PNE?)
• pouca expressão da temática na literatura acadêmico-científica e 
na imprensa
• lógica mercantil; aluno como cliente; 



Metas do PNEMetas do PNE

  gestão do sistema de ensino - informaçõesgestão do sistema de ensino - informações

  Identificar  mapear, a partir do primeiro ano deste plano, os Identificar  mapear, a partir do primeiro ano deste plano, os 
professores em exercício em todo o território nacional, que não professores em exercício em todo o território nacional, que não 
possuem, no mínimo, a habilitação de nível médio para o possuem, no mínimo, a habilitação de nível médio para o 
magistério, de modo a elaborar-se, em dois anos, o diagnóstico da magistério, de modo a elaborar-se, em dois anos, o diagnóstico da 
demanda de habilitação de professores leigos e organizar-se, em demanda de habilitação de professores leigos e organizar-se, em 
todos os sistemas de ensino, programas de formação de todos os sistemas de ensino, programas de formação de 
professores, possibilitando-lhes a formação exigida pela Lei de professores, possibilitando-lhes a formação exigida pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 87. Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 87. 
(Magistério da EB - imediato)(Magistério da EB - imediato)
  Nos Municípios onde a necessidade de novos professores é Nos Municípios onde a necessidade de novos professores é 
elevada e é grande o número de professores leigos, identificar e elevada e é grande o número de professores leigos, identificar e 
mapear, já no primeiro ano deste PNE, portadores de diplomas de mapear, já no primeiro ano deste PNE, portadores de diplomas de 
licenciatura e de habilitação de nível médio para o magistério, que licenciatura e de habilitação de nível médio para o magistério, que 
se encontrem fora do sistema de ensino, com vistas a seu possível se encontrem fora do sistema de ensino, com vistas a seu possível 
aproveitamento. aproveitamento. (Magistério da EB - imediato)(Magistério da EB - imediato)  



Metas do PNEMetas do PNE

  gestão do sistema de ensino – planejamento 1gestão do sistema de ensino – planejamento 1

  Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de 
educação infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios, educação infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios, 
inclusive das universidades e institutos superiores de educação. inclusive das universidades e institutos superiores de educação. (EI - (EI - 
imediato)imediato)

  Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de 
educação infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios, educação infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios, 
inclusive das universidades e institutos superiores de educação e inclusive das universidades e institutos superiores de educação e 
organizações não-governamentais, que realize as seguintes metas:organizações não-governamentais, que realize as seguintes metas:
a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de educação a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de educação 
infantil possuam formação apropriada em nível médio (modalidade Normal) infantil possuam formação apropriada em nível médio (modalidade Normal) 
e, em dez anos, formação de nível superior;e, em dez anos, formação de nível superior;
b) que, em cinco anos, todos os professores tenham habilitação específica b) que, em cinco anos, todos os professores tenham habilitação específica 
de nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação específica de nível de nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação específica de nível 
superior.**superior.** (EI – 5 anos) (EI – 5 anos)



Metas do PNEMetas do PNE

  gestão do sistema de ensino – planejamento 2gestão do sistema de ensino – planejamento 2

Estabelecer, em um ano, programa emergencial para formação de professores, Estabelecer, em um ano, programa emergencial para formação de professores, 
especialmente nas áreas de Ciências e Matemática.** especialmente nas áreas de Ciências e Matemática.** (EM – 1 ano)(EM – 1 ano)

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

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

  Estabelecer programa nacional, para assegurar que as escolas públicas de ensino Estabelecer programa nacional, para assegurar que as escolas públicas de ensino 
fundamental e médio localizadas em áreas caracterizadas por analfabetismo e baixa fundamental e médio localizadas em áreas caracterizadas por analfabetismo e baixa 
escolaridade ofereçam programas de alfabetização e de ensino e exames para jovens escolaridade ofereçam programas de alfabetização e de ensino e exames para jovens 
e adultos, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.** e adultos, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.**  (EJA - imediato) (EJA - imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

  gestão do sistema de ensino – planejamento 3gestão do sistema de ensino – planejamento 3

 Estabelecer programa nacional, para assegurar que as escolas públicas de 
ensino fundamental e médio localizadas em áreas caracterizadas por 
analfabetismo e baixa escolaridade ofereçam programas de alfabetização e 
de ensino e exames para jovens e adultos, de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais.**  (EJA - imediato)

 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.* (Educ. 
Tecnológica - imediato)

 Garantir, nas instituições de educação superior, a oferta de cursos de 
extensão, para atender as necessidades da educação continuada de 
adultos, com ou sem formação superior, na perspectiva de integrar o 
necessário esforço nacional de resgate da dívida social e educacional. (ES - 
imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

  gestão do sistema de ensino – planejamento 4gestão do sistema de ensino – planejamento 4

 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.** (EJA - imediato)

 Estabelecer, com a colaboração entre o Ministério da Educação, 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 educação tecnológica e formação profissional.** (Educação 
Tecn. - imediato)

 Transformar, gradativamente, unidades da rede de educação técnica federal em 
centros públicos de educação profissional e garantir, até o final da década, que pelo 
menos um desses centros em cada unidade federada possa servir como centro de 
referência para toda a rede de educação profissional, notadamente em matéria de 
formação de formadores e desenvolvimento metodológico.* (Educ.Tecn. – 10 
anos)



Metas do PNEMetas do PNE

  gestão do sistema de ensino – planejamento 5gestão do sistema de ensino – planejamento 5

  Assegurar que todas as escolas contem com diretores Assegurar que todas as escolas contem com diretores 
adequadamente formados em nível superior, preferencialmente com adequadamente formados em nível superior, preferencialmente com 
cursos de especialização. cursos de especialização. (Gestão - 10 anos)(Gestão - 10 anos)

  Ampliar a oferta de cursos de formação em administração escolar Ampliar a oferta de cursos de formação em administração escolar 
nas instituições públicas de nível superior, de forma a permitir o nas instituições públicas de nível superior, de forma a permitir o 
cumprimento da meta anterior.** cumprimento da meta anterior.** (Gestão - imediato)(Gestão - imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

Formação inicial 1Formação inicial 1
  Onde ainda não existam condições para formação em nível Onde ainda não existam condições para formação em nível 
superior de todos os profissionais necessários para o atendimento superior de todos os profissionais necessários para o atendimento 
das necessidades do ensino, estabelecer cursos de nível médio, em das necessidades do ensino, estabelecer cursos de nível médio, em 
instituições específicas, que observem os princípios definidos na instituições específicas, que observem os princípios definidos na 
diretriz nº 1 e preparem pessoal qualificado para a educação diretriz nº 1 e preparem pessoal qualificado para a educação 
infantil, para a educação de jovens e adultos e para as séries iniciais infantil, para a educação de jovens e adultos e para as séries iniciais 
do ensino fundamental, prevendo a continuidade dos estudos do ensino fundamental, prevendo a continuidade dos estudos 
desses profissionais em nível superior.** desses profissionais em nível superior.** (Magistério da EB - (Magistério da EB - 
imediato)imediato)

  Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos 
noturnos com propostas inovadoras, de cursos seqüenciais e de noturnos com propostas inovadoras, de cursos seqüenciais e de 
cursos modulares, com a certificação, permitindo maior flexibilidade cursos modulares, com a certificação, permitindo maior flexibilidade 
na formação e ampliação da oferta de ensino.** na formação e ampliação da oferta de ensino.** (ES - imediato)(ES - imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

Formação inicial 2Formação inicial 2
  Generalizar, nas instituições de ensino superior Generalizar, nas instituições de ensino superior 
públicas, cursos regulares noturnos e cursos modulares públicas, cursos regulares noturnos e cursos modulares 
de licenciatura plena que facilitem o acesso dos docentes de licenciatura plena que facilitem o acesso dos docentes 
em exercício à formação nesse nível de ensino. ** em exercício à formação nesse nível de ensino. ** 
(Magistério EB - imediato)(Magistério EB - imediato)
  Incentivar as universidades e demais instituições Incentivar as universidades e demais instituições 
formadoras a oferecer no interior dos Estados, cursos de formadoras a oferecer no interior dos Estados, cursos de 
formação de professores, no mesmo padrão dos cursos formação de professores, no mesmo padrão dos cursos 
oferecidos na sede, de modo a atender à demanda local oferecidos na sede, de modo a atender à demanda local 
e regional por profissionais do magistério graduados em e regional por profissionais do magistério graduados em 
nível superior. ** nível superior. ** (Magistério EB - imediato)(Magistério EB - imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

Formação inicial 3Formação inicial 3

  Promover, nas instituições públicas de nível superior, a oferta, na Promover, nas instituições públicas de nível superior, a oferta, na 
sede ou fora dela, de cursos de especialização voltados para a sede ou fora dela, de cursos de especialização voltados para a 
formação de pessoal para as diferentes áreas de ensino e, em formação de pessoal para as diferentes áreas de ensino e, em 
particular, para a educação especial, a gestão escolar, a formação de particular, para a educação especial, a gestão escolar, a formação de 
jovens e adultos e a educação infantil. **jovens e adultos e a educação infantil. ** (Magistério EB - imediato) (Magistério EB - imediato)

  Ampliar a oferta de cursos de formação de professores de Ampliar a oferta de cursos de formação de professores de 
educação infantil de nível superior, com conteúdos específicos, educação infantil de nível superior, com conteúdos específicos, 
prioritariamente nas regiões onde o déficit de qualificação é maior, prioritariamente nas regiões onde o déficit de qualificação é maior, 
de modo a atingir a meta estabelecida pela LDB para a década da de modo a atingir a meta estabelecida pela LDB para a década da 
educação.** educação.** (EI - imediato)(EI - imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

  Formação continuada 1Formação continuada 1
  Ampliar, a partir da colaboração da União, dos Estados e dos Municípios, Ampliar, a partir da colaboração da União, dos Estados e dos Municípios, 
os programas de formação em serviço que assegurem a todos os os programas de formação em serviço que assegurem a todos os 
professores a possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela professores a possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, observando as diretrizes e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, observando as diretrizes e 
os parâmetros curriculares. ** os parâmetros curriculares. ** (Magistério da EB - imediato)(Magistério da EB - imediato)
  Garantir que, no prazo de 5 anos, todos os professores em exercício na Garantir que, no prazo de 5 anos, todos os professores em exercício na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
inclusive nas modalidades de educação especial e de jovens e adultos, inclusive nas modalidades de educação especial e de jovens e adultos, 
possuam, no mínimo, habilitação de nível médio (modalidade normal), possuam, no mínimo, habilitação de nível médio (modalidade normal), 
específica e adequada às características e necessidades de aprendizagem específica e adequada às características e necessidades de aprendizagem 
dos alunos. dos alunos. (Magistério da EB – cinco anos)(Magistério da EB – cinco anos)
  Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino médio Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino médio 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que atuam. licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que atuam. (Magistério (Magistério 
da EB – dez anos)da EB – dez anos)



Metas do PNEMetas do PNE

  Formação continuada 2Formação continuada 2

  Em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de educação Em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de educação 
infantil possuam formação apropriada em nível médio (modalidade infantil possuam formação apropriada em nível médio (modalidade 
Normal) e, em dez anos, formação de nível superior. Normal) e, em dez anos, formação de nível superior. (EI - 5 anos)(EI - 5 anos)

  Em cinco anos, todos os professores tenham habilitação específica Em cinco anos, todos os professores tenham habilitação específica 
de nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação específica de de nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação específica de 
nível superior.** nível superior.** (EI - 5 anos)(EI - 5 anos)

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



Metas do PNEMetas do PNE

  Formação continuada 3Formação continuada 3
  Promover o aumento anual do número de mestres e de doutores Promover o aumento anual do número de mestres e de doutores 
formados no sistema nacional de pós -graduação em, pelo menos, formados no sistema nacional de pós -graduação em, pelo menos, 
5%.** 5%.** (ES – a cada ano)(ES – a cada ano)

  Estabelecer e assegurar a qualidade de programas contínuos de Estabelecer e assegurar a qualidade de programas contínuos de 
formação sistemática do professorado indígena, especialmente no formação sistemática do professorado indígena, especialmente no 
que diz respeito aos conhecimentos relativos aos processos que diz respeito aos conhecimentos relativos aos processos 
escolares de ensino-aprendizagem, à alfabetização, à construção escolares de ensino-aprendizagem, à alfabetização, à construção 
coletiva de conhecimentos na escola e à valorização do patrimônio coletiva de conhecimentos na escola e à valorização do patrimônio 
cultural da população atendida.** cultural da população atendida.** (Educ. Indig. - imediato)(Educ. Indig. - imediato)

  Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos, Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos, 
possuam formação específica em nível superior. possuam formação específica em nível superior. (Gestão - 5 anos)(Gestão - 5 anos)



Metas do PNEMetas do PNE

  Diretrizes para a formação 1Diretrizes para a formação 1
  Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando 
estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e 
que atendam clientelas com demandas específicas de formação: que atendam clientelas com demandas específicas de formação: 
tecnológica, profissional liberal, em novas profissões, para exercício do tecnológica, profissional liberal, em novas profissões, para exercício do 
magistério ou de formação geral.** magistério ou de formação geral.** (ES – Imediato)(ES – Imediato)

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

  Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e 
superior, conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao superior, conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao 
atendimento dos alunos especiais.** atendimento dos alunos especiais.** (Educação Especial - imediato)(Educação Especial - imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

  Diretrizes para a formação 2Diretrizes para a formação 2
  IIncentivar a generalização da prática da pesquisa como elemento ncentivar a generalização da prática da pesquisa como elemento 
integrante e modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em toda integrante e modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em toda 
a educação superior, inclusive com a participação de alunos no a educação superior, inclusive com a participação de alunos no 
desenvolvimento da pesquisa.** desenvolvimento da pesquisa.** (ES – imediato)(ES – imediato)

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

  Estimular a concessão de créditos curriculares aos estudantes de Estimular a concessão de créditos curriculares aos estudantes de 
educação superior e de cursos de formação de professores em nível médio educação superior e de cursos de formação de professores em nível médio 
que participarem de programas de educação de jovens e adultos. que participarem de programas de educação de jovens e adultos. (EJA)(EJA)  



Metas do PNEMetas do PNE

  Diretrizes para a formação 3Diretrizes para a formação 3

Modificar, dentro de um ano, as normas atuais que regulamentam a Modificar, dentro de um ano, as normas atuais que regulamentam a 
formação de pessoal docente para essa modalidade de ensino, de forma a formação de pessoal docente para essa modalidade de ensino, de forma a 
aproveitar e valorizar a experiência profissional dos formadores.* aproveitar e valorizar a experiência profissional dos formadores.* (Educ. (Educ. 
Tecn.)Tecn.)

  Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e 
superior, conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao superior, conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao 
atendimento dos alunos especiais.** atendimento dos alunos especiais.** (Educação Especial - imediato)(Educação Especial - imediato)

  Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação 
específica, em níveis de graduação e pós -graduação, para formar pessoal específica, em níveis de graduação e pós -graduação, para formar pessoal 
especializado em educação especial, garantindo, em cinco anos, pelo menos especializado em educação especial, garantindo, em cinco anos, pelo menos 
um curso desse tipo em cada unidade da Federação. ** um curso desse tipo em cada unidade da Federação. ** (Educação (Educação 
Especial - imediato)Especial - imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

Carreira 1Carreira 1

• Instituir e regulamentar, nos sistemas estaduais de ensino, a 
profissionalização e reconhecimento público do magistério indígena, 
com a criação da categoria de professores indígenas como carreira 
específica do magistério, com concurso de provas e títulos 
adequados às particularidades lingüísticas e culturais das sociedades 
indígenas, garantindo a esses professores os mesmos direitos 
atribuídos aos demais do mesmo sistema de ensino, com níveis de 
remuneração correspondentes ao seu nível de qualificação 
profissional. (Educação Indigena - imediato)

•  A partir da entrada em vigor deste PNE, somente admitir A partir da entrada em vigor deste PNE, somente admitir 
professores e demais profissionais de educação que possuam as professores e demais profissionais de educação que possuam as 
qualificações mínimas exigidas no art. 62 da Lei de Diretrizes e qualificações mínimas exigidas no art. 62 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação.Bases da Educação.  (Magistério da EB - imediato)(Magistério da EB - imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

Carreira 2Carreira 2

• A partir da vigência deste plano, somente 
admitir novos profissionais na educação infantil 
que possuam a titulação mínima em nível médio, 
modalidade normal, dando-se preferência à 
admissão de profissionais graduados em curso 
específico de nível superior.  (EI- imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

  Condições de trabalhoCondições de trabalho

•  Transformar progressivamente as escolas unidocentes Transformar progressivamente as escolas unidocentes 
em escolas de mais de um professor, levando em em escolas de mais de um professor, levando em 
consideração as realidades e as necessidades consideração as realidades e as necessidades 
pedagógicas e de aprendizagem dos alunos.pedagógicas e de aprendizagem dos alunos. (EF -  (EF - 
Imediato)Imediato)

•  Prever formas mais flexíveis de organização escolar Prever formas mais flexíveis de organização escolar 
para a zona rural, bem como a adequada formação para a zona rural, bem como a adequada formação 
profissional dos professores, considerando a profissional dos professores, considerando a 
especificidade do alunado e as exigências do meio. especificidade do alunado e as exigências do meio. (EF - (EF - 
imediato)imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

  Formação EAD 1Formação EAD 1
  Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos a distância, em nível Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos a distância, em nível 
superior, especialmente na área de formação de professores para a educação superior, especialmente na área de formação de professores para a educação 
básica.** básica.** (EAD - imediato)(EAD - imediato)

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

  Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de formação em serviço, a Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de formação em serviço, a 
oferta de cursos sobre o atendimento básico a educandos especiais, para os oferta de cursos sobre o atendimento básico a educandos especiais, para os 
professores em exercício na educação infantil e no ensino fundamental, utilizando professores em exercício na educação infantil e no ensino fundamental, utilizando 
inclusive a TV Escola e outros programas de educação a distância. inclusive a TV Escola e outros programas de educação a distância. (Educação (Educação 
Especial – 5 anos)Especial – 5 anos)

  Incentivar, especialmente nas universidades, a formação de recursos Incentivar, especialmente nas universidades, a formação de recursos 
humanos para educação a distância.** humanos para educação a distância.** (EAD - imediato)(EAD - imediato)



Metas do PNEMetas do PNE

  Formação EAD 2Formação EAD 2
Capacitar, em cinco anos, pelo menos 500.000 professores para a Capacitar, em cinco anos, pelo menos 500.000 professores para a 
utilização plena da TV Escola e de outras redes de programação utilização plena da TV Escola e de outras redes de programação 
educacional.** educacional.** (EAD – 5 anos)(EAD – 5 anos)

  Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores e 34.000 técnicos em Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores e 34.000 técnicos em 
informática educativa e ampliar em 20% ao ano a oferta dessa informática educativa e ampliar em 20% ao ano a oferta dessa 
capacitação.** capacitação.** (EAD – a cada ano)(EAD – a cada ano)

  Promover, com a colaboração entre a União, os Estados e Municípios e em Promover, com a colaboração entre a União, os Estados e Municípios e em 
parceria com as instituições de ensino superior, a produção de programas parceria com as instituições de ensino superior, a produção de programas 
de formação de professores de educação a distância de nível fundamental e de formação de professores de educação a distância de nível fundamental e 
médio.**médio.** (Educ. Indig. - imediato) (Educ. Indig. - imediato)

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



Metas do PNEMetas do PNE

  Formação EAD 3Formação EAD 3

  Capacitar, em dez anos, 12.000 professores Capacitar, em dez anos, 12.000 professores 
multiplicadores em informática da educação.** multiplicadores em informática da educação.** (EAD – (EAD – 
10 anos)10 anos)
  Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores e Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores e 
34.000 técnicos em informática34.000 técnicos em informática
educativa. educativa. (EAD – 5 anos)(EAD – 5 anos)
  Ampliar em 20% ao ano, oferta da capacitação de Ampliar em 20% ao ano, oferta da capacitação de 
professores e técnicos em informática educativa. professores e técnicos em informática educativa. (EAD – (EAD – 
a cada ano)a cada ano)



Quem são os PROFESSORES?Quem são os PROFESSORES?

 maior idade e experiência (+ 40-59 anos; 15 anos de profissão)

 feminização
 ascensão social
 maioria com + 15 anos de profissão
 pouca profissionalidade/profissionalização

a falta ou inconstância de professores já é crônica
em matemática, física e química chega a ser alarmante



Alguns discursos sobre PROFESSORESAlguns discursos sobre PROFESSORES

  Em risco de extinçãoEm risco de extinção: falta de interesse dos profissionais em : falta de interesse dos profissionais em 
dar aulas nas escolas aponta um cenário crítico para a docência nos dar aulas nas escolas aponta um cenário crítico para a docência nos 
próximos dez anos.próximos dez anos.

  O quadro se agravaO quadro se agrava: Com um número cada vez menor de pessoas : Com um número cada vez menor de pessoas 
dispostas a dar aulas, a crise na educação caminha para um cenário crítico; dispostas a dar aulas, a crise na educação caminha para um cenário crítico; 
educadores calculam que, se nada for feito, a profissão corre o risco de educadores calculam que, se nada for feito, a profissão corre o risco de 
acabar em pouco mais de dez anos.acabar em pouco mais de dez anos.

  Os professores andam assustados, desestimulados, doentes, com Os professores andam assustados, desestimulados, doentes, com 
medo. Especialmente os da rede pública.medo. Especialmente os da rede pública.

    ...muitos professores andam desiludidos com o sistema educacional. Nas ...muitos professores andam desiludidos com o sistema educacional. Nas 
escolas particulares também há indícios de que a falta de interesse, escolas particulares também há indícios de que a falta de interesse, 
valorização e de limites pode comprometer o projeto pedagógico e o valorização e de limites pode comprometer o projeto pedagógico e o 
relacionamento entre professores e alunos.relacionamento entre professores e alunos.



Avaliações sobre educação e escolasAvaliações sobre educação e escolas

Enquete Folha Sinapse Folha Sinapse (nov. 2004)(nov. 2004)

  O que define um centro de excelência em educação?O que define um centro de excelência em educação?

  
 A qualidade dos professores A qualidade dos professores 38%38% - 159 votos - 159 votos
 O estímulo à pesquisa O estímulo à pesquisa 38% 38% - 62 votos- 62 votos
 A preparação para o mercado A preparação para o mercado 14% - 14% - 59 votos59 votos
 A capacidade de se adaptar a cada aluno A capacidade de se adaptar a cada aluno 10%10%  

- - 41 votos41 votos

Total 421 votosTotal 421 votos



Avaliações sobre a educação e as escolasAvaliações sobre a educação e as escolas

Valores dos jovens de SPValores dos jovens de SP
(DE LA TAILLE & DE  LA TAILLE, ISME)(DE LA TAILLE & DE  LA TAILLE, ISME)

5.160 alunos de escolas públicas e privadas da Grande SP5.160 alunos de escolas públicas e privadas da Grande SP
  

 89,4% - a escola é importante para seu desenvolvimento pessoal89,4% - a escola é importante para seu desenvolvimento pessoal
 76.8% - um lugar onde se ensinam os problemas da sociedade e a forma de enfrentá-los76.8% - um lugar onde se ensinam os problemas da sociedade e a forma de enfrentá-los

________________________________________________________________________

 - Porque, então, a percepção de que é diferente?
 O problema é de diálogo entre gerações? Entre os jovens, suas 

famílias X  a elite e a mídia X  educadores e dirigentes
 A escola é motivo de comércio e de disputas político-partidárias. 

Para muitos, deve preparar para o vestibular...
 É muito mais  perigoso para a humanidade uma pessoa 

competente em matemática sem história de pertenecimento 
cultural e ética, do que ao contrário.



Maria Beatriz LuceMaria Beatriz Luce

                                CNE:CNE:    mbeatrizluce@mec.gov.brmbeatrizluce@mec.gov.br
                                                  http:\\www.mec.gov.br/cnehttp:\\www.mec.gov.br/cne
                              
                          UFRGS: UFRGS: lucemb@ufrgs.brlucemb@ufrgs.br

                                            http:\\ufrgs.br/faced/mblucehttp:\\ufrgs.br/faced/mbluce
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