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Palavras do autor
Caro aluno,

É com muita alegria que apresentamos a você este material 
sobre políticas públicas na educação básica. Queremos que você o 
leia, faça os exercícios, acesse os links indicados e, principalmente, 
não se satisfaça com isso. Isso mesmo. Queremos que você se 
conscientize da importância de um educador conhecedor dos 
conceitos e do fundamento do sistema educacional brasileiro. Nas 
seções, apresentamos, de forma dialógica e com problematização da 
realidade, os problemas que de fato você poderá enfrentar quando 
já estiver trabalhando na escola. Como educador e possível gestor, é 
importante esse conhecimento. Espera-se que, em sala de aula, após 
ler este material, você não seja apenas um aluno passivo, mas um 
partícipe de sua transformação. É aprendendo que se transformam as 
ideias e é com as ideias transformadas que iremos mudar, para melhor, 
o cenário educativo no Brasil.  Aproveite bem este período de estudos 
para conhecer mais e melhor a fundamentação das diretrizes que 
norteiam a educação.

O Estado representa um conjunto de instituições que compõem 
a sociedade e por isso é o responsável pela educação. Sabemos que 
não existe educação sem intencionalidade. Você já aprendeu sobre 
isso, mas não custa reforçar. Recebemos educação desde o nosso 
nascimento. Aprendemos com a família o comportamento adequado, 
a andar, falar e os hábitos de higiene, mas é na escola que aprendemos 
o conhecimento científico. Por isso, a escola oferece uma educação 
sistemática e, sim, com uma intencionalidade.

É o Estado que determina que tipo de educação será ofertada, ou, 
que tipo de cidadão se espera da instituição escolar. Atualmente, a 
educação tem por objetivo formar o cidadão para o exercício de seus 
direitos, deveres e para atuar plenamente nas forças produtivas do país. 
Por isso, o modelo educacional que norteia a metodologia de ensino 
deste material é por competência. 

Espera-se que a educação explícita neste espaço contribua de 
forma significativa à sua formação e que, ao final, você esteja capaz de 
atuar no mercado de trabalho e exercer com plenitude a sua cidadania.

Bons estudos.
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Unidade 1

Estado e políticas públicas na 
educação

Convite ao estudo

Neste espaço de aprendizagem, vamos tratar de um assunto 
que está em nosso cotidiano: educação e política. É muito 
comum conversarmos sobre esse tema em todos os espaços. 
No exercício da cidadania, queremos que o Estado assuma seu 
papel e garanta uma educação democrática e de qualidade. Por 
isso, esta disciplina apresenta um conteúdo fundamentado para 
que você aprenda mais sobre o tema e possa, de fato, exercer 
a sua cidadania refletindo e discutindo sobre o projeto político 
educacional de sua escola, de sua cidade e de seu Estado. É muito 
importante que saibamos dos nossos direitos e dos deveres do 
Estado.  No decorrer do conteúdo, vamos apresentar os conceitos 
de Política, Estado, governo e Educação. Também apresentaremos 
a relação entre política e Educação.  Além disso, refletiremos sobre 
o tema a partir de situações reais, em que teremos a oportunidade 
de pensar a teoria problematizando a realidade. Faremos isso de 
tal forma que todos seremos motivados a compreender mais e 
melhor as políticas que norteiam a nossa educação.

Para que haja um aprendizado efetivo, é muito importante 
que você esteja motivado e disposto a buscar sempre mais. Por 
isso, a leitura e os exercícios indicados ao longo do livro didático 
serão de fundamental importância para que nos apropriemos das 
competências trabalhadas nesta disciplina: conhecer os conceitos 
de Educação, política e Estado; aprender sobre as linhas teóricas 
norteadoras do projeto político educacional do Estado.

O objetivo é apresentar os fundamentos das diretrizes 
educacionais e os conceitos do projeto educacional no Brasil.

Dessa forma, a primeira unidade do livro didático irá discorrer 
sobre o conceito de Estado e as políticas públicas da Educação. 
Nessa unidade, vamos refletir a partir de problemas reais para 
que possamos compreender as teorias que fundamentam  essa 
discussão.
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A segunda unidade apresenta a organização da educação 
brasileira. Nela aprenderemos como a educação em nosso país se 
organiza e quais são as diretrizes norteadoras dessa organização. 
São questões pertinentes à forma e às razões políticas e 
econômicas que fundamentam o processo organizacional da 
educação no Brasil. A terceira unidade irá abordar o financiamento 
da educação brasileira e todas as suas implicações. A quarta e 
última unidade trata do financiamento da educação brasileira e 
suas peculiaridades.

Os temas apresentados e discutidos fazem parte da formação 
dos cursos de licenciaturas, e, com isso, esperamos que todos os 
alunos aprendam e disseminem o conhecimento aqui adquirido.

Vamos aprender mais?

Competência de fundamentos de área de conhecimento

• Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras.

Contextualização

Em 2006, o Ministério da Educação elaborou a lei, aprovada 
pelo Senado, que ampliou o ensino fundamental para nove anos. 
E, de fato, está acontecendo. A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 
2006, aumentou a duração do ensino fundamental para nove anos, 
com a matrícula de crianças de seis anos, e estabeleceu o prazo 
de implantação, pelos sistemas, até 2010. Essa decisão gerou uma 
série de discussões em todos os segmentos, porque ela impacta 
em outras inúmeras situações, ou seja, por lei, foi preciso definir 
as instâncias, as formas e os recursos financeiros para que essa 
modalidade de ensino acontecesse.

Em uma cidade do interior de Pernambuco, conhecemos Maria 
Antônia, que é gestora de uma escola e agora precisa entender a lei 
para viabilizar e atender a todas as crianças do município. A escola 
é pequena e recebe recursos financeiros da prefeitura municipal 
para manutenção do seu funcionamento e para atender a uma 
demanda de 100 crianças em período parcial e integral no ensino 
fundamental. No entanto, em razão dessa lei, a escola deverá 
receber mais 40 crianças oriundas dos CEI (centros de educação 
infantil) nas séries iniciais, que permanecerão durante 5 anos.
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A partir da situação real apresentada, iremos pensar, discutir e 
aprender com as situações-problema decorrentes da lei aprovada 
no Senado. A primeira situação-problema que nos é apresentada é 
justamente o impasse vivido por Maria Antônia no que diz respeito 
à questão de vagas. Sim, porque a escola irá receber 40 alunos 
a mais e, para isso, é necessária a disponibilização de vagas. No 
entanto, não há espaço físico para atender a essa demanda. Como 
Maria Antonia poderá cumprir a lei atendendo a esses novos alunos 
sem prejudicar os já matriculados?

A situação-problema problema decorrente da lei que determina 
nove anos para o ensino fundamental diz respeito ao pessoal 
administrativo, materiais, equipe pedagógica, merenda e pessoal 
de manutenção, ou seja, aumentando a demanda, a escola 
precisará de provisões e pessoal especializado para atender aos 
novos alunos. Lembremo-nos de que esses alunos são mais jovens 
do que os alunos já matriculados.  Para resolver essa situação, 
será preciso que compreendamos o conceito de governo, a 
estrutura e organização. A escola se organiza e distribui poder ao 
mesmo tempo que faz parte da estrutura do Estado. A escola é 
uma instituição que caracteriza o Estado, e, por isso, precisamos 
aprender com segurança o conceito de governo para resolver 
essas questões apresentadas na segunda situação.

A terceira situação-problema é a disseminação desse direito 
garantido pelo Estado a todos os cidadãos.  A escola precisará 
receber dois alunos, além de sua capacidade, para atender à 
solicitação do Conselho Tutelar, que recebeu denúncia de 
duas crianças com 6 anos fora da escola. Como cumprir essa 
determinação do Conselho tutelar com as vagas da escola 
preenchidas?  

Por último, apresentamos a quarta situação-problema. Os pais 
dos alunos sob a tutela do Conselho Tutelar, desconhecendo a 
lei, esperavam que seus filhos completassem a idade escolar para 
matriculá-los. Por este motivo, não aceitaram a determinação 
e lutam para que seus filhos aguardem mais um ano para, 
então, matriculá-los. Para resolver esse problema, precisaremos 
compreender os conceitos de educação e políticas públicas na 
educação brasileira. Compreender esses conceitos é importante 
para o nosso aprendizado, porque envolve o exercício pleno de 
cidadania. 



U1 - Estado e políticas públicas na educação10

Seção 1.1

Conceito de Estado

Diálogo aberto 

Nesta seção, começaremos nossos estudos de forma bem 
específica. Você já leu no Convite ao Estudo a nossa situação real da 
profissão, que chamaremos, daqui para frente, de SR (situação real) a Lei 
nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que amplia o ensino fundamental 
para nove anos de duração, foi sancionada e implementada. Assim, 
com a matrícula de crianças de seis anos de idade, estabeleceu prazo 
de implantação, pelos sistemas, até 2010. Essa decisão gerou uma série 
de discussões em todos os segmentos, porque ela impacta em outras 
inúmeras situações, ou seja, com a lei, foi preciso definir as instâncias, as 
formas e os recursos financeiros para que essa modalidade de ensino 
acontecesse.

A situação-problema problema que nos é apresentada, é justamente 
o impasse vivido por Maria Antônia no que diz respeito à questão de 
vagas. Sim, porque a escola irá receber 40 alunos a mais. Para isso, 
é necessária a disponibilização de vagas, porém não há espaço físico 
para atender a essa demanda. Como Maria Antônia poderá cumprir a 
lei sem prejudicar os alunos já matriculados?

Essa situação impõe algumas ações pontuais. Mas, para isso, é 
preciso que Maria Antônia conheça muito bem as funções de cada 
instância. E ela as conhece. Vamos acompanhar o desenvolvimento 
das ações começando por compreender essas funções. 

Para iniciar nossos estudos, precisamos, em primeiro lugar, aprender 
o conceito de Estado. Vamos começar.

Estado é o conjunto organizado de instituições que formam a 
sociedade. As instituições são políticas, policiais, jurídicas, administrativas, 
econômicas. Tudo isso sob um governo autônomo e ocupando um 
território próprio e independente (JAPIASSU; MARCONDES, 2001). No 

Não pode faltar



U1 - Estado e políticas públicas na educação 11

entanto, é comum confundir Estado com Governo, com Estado-nação 
e, ainda, sistema econômico. Isso acontece, porque o significado de 
Estado é impreciso. O Estado é uma estrutura da sociedade e, logo, 
o espaço público. Grave bem isso. Ao falarmos de COISA PÚBLICA, 
estamos nos referindo ao coletivo, o que indica que a população tem 
o direito e o dever de participar de todas as decisões. Mas o Estado 
é uma organização hierarquizada e burocrática e tem o poder de se 
impor com regras e leis, em função de interesses públicos. É preciso, 
no entanto, ter clareza de que essas leis e regras são elaboradas a partir 
de necessidades impostas pela sociedade. 

Por outro lado, governo é que conduz a política do Estado:

A palavra governo é plurissignificativa: (1) é o complexo 
organizatório do Estado (conjunto de órgãos) ao qual 
é reconhecida competência de direção política (ex.: 
forma de governo); (2) conjunto de todos os órgãos que 
desempenham tarefas e funções não enquadráveis no 'poder 
legislativo' e no 'poder jurisdicional' (ex.: 'poder executivo'); 
(3) órgão constitucional de soberania com competência 
para a condução da política geral do país e superintendente 
na administração pública (CANOTILHO, 1999, p. 594).

É de responsabilidade do governo a organização do Estado, e, 
nesse ponto, pode-se compreender o significado de distribuição 
de poder. Essa distribuição, feita pelo Estado, é que irá garantir 
seu funcionamento pleno. Assim, temos órgãos que são da esfera 
federal, outros da esfera estadual e outros da esfera municipal.

Portanto, a quem cabe organizar o ensino fundamental? Aqui, 
precisamos recorrer à LDB – Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 –, 
sancionada em 1996. É esse documento que norteia todas as ações 
relativas ao ensino no Brasil. No artigo 211, §2 da LDB (BRASIL, 1996), 
podemos ler: “os municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e educação infantil”. Portanto, cabe ao município ofertar 
o ensino fundamental, mas todos estão preparados para isso? Antes 
de dar continuidade ao tema, façamos uma pausa para você assimilar 
alguns conceitos que você precisa saber.

A professora Maria Antônia enfrenta o seguinte problema: o Estado, 
por meio legal, transferiu ao município a obrigação de ofertar o ensino 
fundamental em nove anos. 
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Assimile

Aqui destacamos os conceitos que você deve saber com segurança:

Estado: conjunto organizado de instituições sob um governo independente 
e ocupando um território próprio.

Governo: organismo que conduz a política do Estado.

Distribuição de poder: divisão de poder para a realização de algo. Em 
outras palavras, quem fará o quê.

Conhecendo os conceitos, podemos continuar nosso aprendizado 
sobre a implementação do ensino em nove anos por meio da Lei 
11.274/06. Vamos voltar ao passado para compreender melhor. Nos 
anos 70, o Estado implementou alguns programas fundamentados 
nas teorias compensatórias que tinham por objetivo ampliar as 
oportunidades de acesso ao ensino às crianças dos setores mais 
carentes da sociedade para que elas pudessem ir se familiarizando 
com a vida escolar e compensando suas defasagens. Assim, eram os 
municípios que deveriam atender à demanda, já que, como vimos, 
são eles os responsáveis por atender esse segmento. Dessa forma, os 
municípios passaram a ofertar um ano de pré-escola. No entanto, o 
caráter compensatório atribuído à pré-escola na década de 1970 foi se 
modificando à medida que a construção de um modelo de educação 
infantil foi surgindo. A pré-escola passou a fazer parte da educação 
básica , deixando de ser  uma medida para equalizar a aprendizagem 
do alunado. Esse modelo de escolarização tem sua legitimação na 
Constituição Federal de 1988 e na LDB 9.394/96, que reconhecem 
o direito à educação das crianças de 0 a 6 anos. Vale ressaltar que a 
Lei 12.796 de 2013, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
estabelecendo diretrizes e bases da educação nacional. Nesta lei, é 
apresentada a idade obrigatória para a educação básica (4 a 17 anos). 

O argumento do Ministério da Educação (MEC) para implementação 
do ensino fundamental em nove anos é garantir o direito à educação 
para todas as crianças de 6 anos, especialmente as carentes e excluídas 
do sistema educacional. Argumentou-se que as crianças das classes 
abastadas já estavam matriculadas em escolas da iniciativa privada, e o 
Estado teria obrigação de atender às crianças carentes. O Estado, dessa 
forma, pretendia garantir o maior número de alunos matriculados em 
escolas, de forma que haveria o efetivo direito à educação para todos. 
O documento do MEC assim expõe essa garantia:
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[...] podemos ver o ensino fundamental de nove anos como 
mais uma estratégia de democratização e acesso à escola. A 
Lei n° 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, assegura o direito 
das crianças de seis anos à educação formal, obrigando as 
famílias a matriculá-las e o Estado a oferecer o atendimento 
(BRASIL, 2007, p. 27).

Por um lado, a ampliação do ensino para nove anos oportuniza às 
crianças das camadas pobres ingressarem na escola ao mesmo tempo 
em que as crianças da classe alta, no entanto, é preciso observar que 
alguns pontos estão em dissonância com a realidade. De acordo com 
a legislação, toda criança de 6 anos teria assegurado seu direito à 
educação. Isso é sacramentado na Constituição Federal de 1988, no 
artigo 208. A legislação ainda afirma que é dever do Estado e direito 
das crianças e das famílias o acesso à educação infantil (centros de 
educação infantil). Dessa forma, há plena garantia de escolarização às 
crianças, desde o seu nascimento. De acordo com documento do 
MEC, em 2000, cerca de 80% das crianças na faixa etária dos 6 anos 
estavam matriculadas em alguma instituição. Dessas, 48% estavam em 
educação infantil, 36% no ensino fundamental e 16% em classes de 
alfabetização.

Reflita

A redação do documento disponibilizado pelo MEC sobre o tema diz que 
esse modelo de ensino garante o exercício democrático da educação.

Vamos refletir um pouco sobre essa questão. O MEC e o Senado 
modificaram e ampliaram o tempo de escolarização, mas os municípios, 
que são os responsáveis pela oferta, estão a executando-o? Qual é a 
relação, nesse caso, entre poder e dever? Houve uma democratização, 
de fato? Ou ficou apenas no papel?

Por um lado, a legislação dá plenas garantias a um modelo 
democrático de gestão escolar, mas, na prática, essa gestão não 
considera alguns elementos básicos, por exemplo, a tomada de 
decisão de forma coletiva. Geralmente, as decisões entre os atores 
interessados – professores, pais e alunos – são meramente formais; 
não há a efetiva discussão, a troca de opiniões. O que acontece na 
prática é que os interessados são informados e nunca consultados 
sobre as questões educacionais que lhes dizem respeito. Esse é um 
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ponto-chave para nossa situação real.

Nas esferas das políticas educacionais federal, estadual e municipal, 
o exercício democrático é o mais adequado na distribuição de poder e 
na efetivação do modelo escolar. Por isso, a consulta à população seria 
necessária. A população deveria acompanhar passo a passo todas as 
decisões do governo, opinar sobre elas e, somente depois, os governos 
deveriam implantar determinada política.

Pesquise mais

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Estado, sociedade civil e legitimidade 
democrática. http://www.scielo.br/pdf/ln/n36/a06n36.pdf. Acesso em: 
30 maio 2015.

Para ler a LDB, acesse o link:

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso em: 30 maio 
2015.

Para colocar em prática a gestão democrática na educação, 
é preciso abrir o debate sobre as políticas educacionais com 
os órgãos estaduais e municipais. Além disso, as organizações 
representativas da sociedade civil devem participar das discussões 
e decisões. O gestor estadual ou municipal deve abrir o debate 
sobre as políticas públicas aos interessados e envolvidos. É muito 
importante a mobilização e participação da comunidade escolar 
e das organizações que a representam. Aos gestores, cabe ouvir e 
debater, para depois, em consenso, implementar o modelo, seja ele 
qual for.

Exemplificando

"[...] uma consulta feita pela SEB/MEC em 2003 mostrou que, apesar do 
interesse de muitas secretarias em ampliar o Ensino Fundamental para 
nove anos, elas aguardavam definições sobre recursos financeiros e 
outros aspectos para tomar esta decisão" (BRASIL, 2004, p. 3).

Cabe ao Governo Federal a distribuição de verba e a sua devida 
fiscalização para garantir espaço físico adequado e condições para que 
a lei em vigor seja, de fato, cumprida.

A meta estipulada pela União era ofertar ensino ao maior número 
de crianças possível. Trata-se de ampliar o acesso à educação às 
camadas carentes da sociedade. Com o ensino fundamental em 
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nove anos expresso no PNE/2001, esperava-se, no entanto, um 
amplo debate em todos os segmentos sociais. Ocorre que, segundo 
informações divulgadas pelo MEC, os estados e os municípios não 
participaram das discussões como deveriam.

No documento "Ampliação do ensino fundamental para nove 
anos: relatório do Programa", de 2004, o MEC divulgou dados de 
sete encontros regionais com estados e municípios para discutir 
como implementar a ampliação do ensino fundamental para nove 
anos. De acordo com o documento, "[...] uma consulta feita pela 
SEB/MEC em 2003 mostrou que, apesar do interesse de muitas 
secretarias em ampliar o Ensino Fundamental para nove anos, elas 
aguardavam definições sobre recursos financeiros e outros aspectos 
para tomar esta decisão" (BRASIL, 2004, p. 3).

Faça você mesmo

Não há menção sobre a intenção ou a possibilidade de tornar obrigatório 
o último ano da educação infantil, em que grande parte das crianças de 
6 anos já estava matriculada.

Especifique a lei que amplia o ensino fundamental para nove anos.

Reflita e redija um texto sugerindo como essa lei deveria ser implementada.

Agora convido você para, juntos, buscarmos uma solução para a 
situação-problema apresentada no início da seção. Vamos fazê-lo 
considerando os conhecimentos adquiridos e transformados.

A gestora, Maria Antônia, deve chamar seus pares – todos 
os professores, pessoal administrativo e serviços gerais –, pais e 
representantes da comunidade externa. Em conjunto, devem planejar 
e orçar a expansão física da escola. Encaminhar solicitação de verba 
para a expansão.

Maria, deve compartilhar com toda a comunidade interna e 
externa esse problema. Em conjunto, redigir documento e formar 
uma comissão permanente para solicitar aos órgãos públicos (no 
caso, a prefeitura municipal).

Sem medo de errar
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Lembre-se

Nesta seção, tratamos de temas como Estado, governo e distribuição de 
poder.

Estado: o Estado é uma estrutura da sociedade e, logo, o espaço público. 
A esfera federal é um Estado que se divide em Unidades Federativas 
(Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, dentre outros Estados, os quais 
estão submetidos ao Estado Federal).

Governo: cada unidade federativa, dividido em municípios, dará condução 
às políticas públicas definidas na esfera Federal.

Conforme texto da Constituição Federal (BRASIL, 1988):

Art. 18. a organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação 
em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei 
complementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-
se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por 
lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 

Atenção

É importante que você conheça as leis que estão implementadas no 
ensino fundamental em nove anos.

Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005 – torna obrigatória a matrícula das 
crianças de seis anos de idade no ensino fundamental. Lei nº 11.274, de 6 
de fevereiro de 2006 – amplia o ensino fundamental para nove anos de 
duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade, e estabelece 
prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensfund9_perfreq.pdf>. 
Acesso em: 30 maio 2015.



U1 - Estado e políticas públicas na educação 17

plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos 
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da 
lei.

Distribuição de poder. a própria CF (Constituição Federal)  garante 
essa distribuição. Cabe às Unidades Federativas e aos municípios a 
implementação das políticas públicas, ou seja, o Estado Federal, por seus 
instrumentos legais, delega poderes às Unidades e aos municípios.

Lembre-se

A educação, pública e privada, é norteada pelas diretrizes elaboradas 
pelo Estado.

O Estado é responsável por distribuir poder e atribuições na 
implementação do modelo educacional.

No entanto, é preciso garantir amplo debate entre os envolvidos – 
professores, alunos, pais e comunidade –, representados pelos órgãos 
que compõem a sociedade.

Faça você mesmo

A lei para ampliação do ensino fundamental para nove anos foi pensada 
para dar às camadas pobres da população, mais oportunidades de ensino. 
Isso quer dizer que, em sua gênese, tinha um caráter compensatório. 
Com base no texto dessa seção, faça uma proposta de implementação 
de uma educação democrática que atenda aos interesses comuns (forças 
de produção do país e a população).

Faça valer a pena

1. A estrutura que transcende os indivíduos e as coletividades, que se 
caracteriza por sua impessoalidade e por arbitrar as regras e normas 
(convertidas, muitas vezes, em leis) estruturadoras da sociedade, refere-se 
à noção de:

a) Estado. 

b) Partido político.

c) Governo.

d) Política.

e) Eleição.
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2. Sobre a noção de Estado, considere as afirmativas a seguir:

I. É uma estrutura que depende da existência dos indivíduos e das coletividades.

II. Trata-se de uma estrutura que possui tempo determinado.

III. Essa estrutura pode ser considerada uma espécie de “elo” entre a legislação 
e os indivíduos de cada sociedade.

IV. Refere-se a uma estrutura que transcende os indivíduos e as coletividades.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) II e IV.

e) III e IV.

3. No que diz respeito à noção de Governo, está correto o que se afirma em:

a) O termo Governo não está diretamente relacionado a um determinado 
período de tempo, de modo que podemos dizer que ele é atemporal.

b) O Governo é composto por indivíduos ou grupos que, por um determinado 
período de tempo, assumem o controle do Estado.

c) A noção de Governo não pode ser relacionada a um indivíduo ou grupo 
específico.

d) É a estrutura responsável por realizar a mediação entre as leis e os sujeitos 
de uma sociedade.

e) A noção de Governo não está relacionada à noção de Estado.

4.  A noção de poder pode ser entendida como:

a) A dimensão financeira de uma política educacional.

b) O texto e o contexto de uma política educacional.

c) Capacidade ou propriedade de obrigar alguém a fazer alguma coisa.

d) O elemento mediador entre as leis e os indivíduos (ou grupos).

e) Tudo aquilo que pertence de modo exclusivo a um indivíduo ou grupo.

5. Sobre o termo política, classifique as afirmativas a seguir em verdadeiro 
(V) ou falso (F):

(   ) Trata-se de um termo que obteve diferentes significados ao longo do 
tempo.
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6. Redija um texto em 3 linhas respondendo a seguinte questão: O que é 
distribuição de poder?

7. Redija um texto em 3 linhas e explique o conceito de Estado.

(   ) Possui o objetivo único de distribuir recursos entre os diferentes setores 
da sociedade: saúde, educação, esportes, cultura, agricultura.

(  ) O termo é utilizado para referir-se ao âmbito coletivo, voltando-se para 
a análise de elementos como a relação entre o indivíduo e a administração 
pública, entre as estruturas da coletividade e os indivíduos, entre os indivíduos 
e os órgãos representativos.

(   ) Refere-se a um tema que geralmente obtém consenso social, uma vez 
que as estruturas que a constituem são consideradas pouco complexas.

(   ) A Ditadura Militar, que representa parte da história política de nosso país, 
é um exemplo de exercício de poder realizado por meio da coação.
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Seção 1.2

Estado e educação

Diálogo aberto 

No convite ao estudo, apresentamos uma situação real: A ampliação 
para nove anos do ensino fundamental. A lei está em vigor há 10 anos. 
No entanto, as polêmicas em torno dela continuam. Nesta seção 
queremos discutir e aprender sobre a relação entre política e educação 
e, também, sobre o conceito de cidadania a partir dessa lei.

As competências esperadas para esta seção é a capacidade de 
compreender com segurança e fundamentação os aspectos políticos 
que envolvem a educação e o processo de cidadania. Qual foi a 
participação direta ou indireta dos envolvidos para a elaboração da 
Lei ? Já vimos anteriormente que não houve as consultas necessárias 
à população. A Lei foi aprovada pelo Senado e implementada pelos 
municípios que são os agentes diretos responsáveis pela oferta do 
ensino fundamental. No entanto, quais são as condições para que na 
prática essa modalidade se efetive, no que diz respeito à espaço físico, 
materiais, corpo docente e administrativo?

Por se tratar de uma disciplina de fundamentos não teremos uma 
competência técnica, mas somente a geral que é a capacidade de 
interpretar o texto, fazer relações entre política e educação. Além disso, 
conhecer o conceito de cidadania.

A situação problema que neste espaço iremos resolver é a seguinte. 
Duas famílias do bairro, com filhos de 6 anos, se recusam a matricular 
seus filhos no ensino fundamental. Por um lado, existe uma necessidade 
de se cumprir a lei. Por outro, pais que desconhecem a Lei . Como 
resolver esse impasse? As famílias são obrigadas a matricular os filhos 
conforme determina a legislação? Como Maria Antônia irá resolver 
essa questão? Sim, porque o CEI- Centro de Educação Infantil – que 
oferta ensino até 6 anos, agora reduziu para a idade de 5 anos o seu 
público e não mais aceitará os alunos em questão. Por determinação 
legal, as crianças não poderão permanecer fora da escola. Temos aqui, 
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A relação entre política e educação é legítima, porque a última 
tem por fim formar o sujeito para o exercício da cidadania. A escola 
é espaço de exercício político, por ter como objetivo a transmissão 
do conhecimento universal na formação do cidadão. Sendo assim, 
está a serviço da sociedade em geral, e não de grupos de interesses 
específicos, mas é preciso estar atento para as questões econômicas 
que envolvem o processo educativo, porque aos setores que detêm 
o poder político e econômico interessa o domínio da política e, por 
consequência, as diretrizes educacionais, e é comum a educação servir 
para base de campanhas eleitorais.

Nesse sentido, é preciso discutir com seriedade os conceitos de 
política e de cidadania. Segundo o dicionário básico de Filosofia, por 
política podemos compreender “tudo aquilo que diz respeito aos 
cidadãos e ao governo da cidade, aos negócios públicos”. 

Dessa forma, a relação entre política e educação escolar é explícita 
por estar articulada a um projeto de sociedade e de sujeito. A escola 
forma o sujeito para ser inserido nas forças produtivas do país. São as 
diretrizes curriculares elaboradas pelos organismos do Estado que irão 
nortear o modelo educacional.

Mas, sendo assim, podemos nos perguntar: quem decide para 
quem, quando o tema é a educação? 

O caráter político da educação tem aparecido entre os agentes 
escolares com mais frequência nos últimos anos pela necessidade de 
delimitar os papéis da escola pública fundamental.

É papel da escola:

• dar formação adequada às crianças das camadas mais pobres;

• ofertar formação de cidadania por meio da transmissão dos 
conhecimentos produzidos pela humanidade, ou seja, os 
conhecimentos científicos.

Não pode faltar

uma situação que envolve tanto os dois seguimentos escolares quanto 
as famílias.

Vamos seguir nossos estudos e encontrar uma solução.
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Para que a educação tenha o caráter democrático, é preciso que 
os alunos da escola pública tenham acesso ao mesmo conteúdo e 
ao mesmo tempo que os alunos de classe alta e ensino da iniciativa 
privada. Para competir no mercado de trabalho, é preciso dar as 
mesmas oportunidades a todos. Por isso, a ampliação para nove anos 
do ensino fundamental, segundo os órgãos do MEC, é uma forma de 
equilibrar a educação em todos os segmentos, ofertando o ensino 
fundamental dessa forma.

Para compreender mais e melhor essa relação, é preciso que 
voltemos à Idade Moderna, quando nasceu a pedagogia como ciência. 
A Idade Moderna foi um período de grandes mudanças em todos os 
aspectos e ficou marcada pelo verbo SEPARAR. Foi nesse período 
que a Igreja se separou do Estado e, este último, passou a nortear a 
educação. A formação do homem passou a ser orientada pelos valores 
da nova sociedade emergente e industrializada: a burguesia. Assim, a 
pedagogia ganhou uma conotação social que reconhecia o homem 
como ser integrante do processo social. A educação tinha por objetivo, 
nesse período, formar o bom cidadão.

Com o Estado desvinculado da Igreja, as instituições representadas 
pela família e escola também tomaram outra direção e tornaram-se 
cada vez mais importantes na formação dos indivíduos e da sociedade. 
Foi a partir da modernidade que o Estado assumiu a responsabilidade 
da educação e o conceito de cidadania passou a ser delineado.

Assimile

Neste espaço, você poderá assimilar alguns pontos importantes do texto.

O primeiro é o conceito de política, que é tudo o que diz respeito aos 
cidadãos. Esse conceito teve sua origem, da forma como entendemos 
hoje, na Idade Moderna.

O segundo apresenta a relação entre política e educação. A educação 
escolar tem uma intencionalidade política, porque, ao ensinar os 
conhecimentos científicos, também forma para o exercício da cidadania.

O terceiro ponto que queremos que você aprenda é justamente o 
caráter de formação da cidadania explícita na prática escolar. A escola 
tem por objetivo integrar o cidadão no mercado de trabalho.
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Reflita

Se o conceito de cidadania implica na relação intrínseca entre deveres e 
direitos, todas as pessoas podem ser consideradas cidadãos? Justifique 
a resposta.

Pesquise mais

Partindo de um conceito amplo de política que transcende a mera luta 
pelo poder e se identifica com a prática humano-social, com o propósito 
de tornar possível a convivência entre grupos e pessoas, o artigo elabora 
um conceito também amplo de democracia, que, não se restringindo 
à sua conotação apenas parlamentar ou eleitoral, é entendida como 
prática social pela qual se constrói a convivência pacífica e livre entre 
indivíduos e grupos que se afirmam sujeitos históricos. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517- 
97022002000200002&script=sci_arttext>. Acesso em: 2 jun. 2015.

Reconhecer a relação entre política e educação para o exercício 
democrático da sociedade é reconhecer a importância da escola para 
a convivência social.   

Exemplificando

Com relação à SP, problemas podem ser resolvidos:

• Estado poderia promover debates entre classes (no caso, em fóruns 
educacionais) sobre a ampliação dos nove anos, antes de sua 
aprovação;

• cada unidade federativa poderia orçar e disponibilizar recurso material 
e pessoas para os municípios implementarem a Lei;

• cada região do território nacional poderia administrar essa modalidade 
dentro da realidade e necessidade.

Faça você mesmo

Coloque-se no lugar de um gestor.

1) Como o Estado promoveu esse debate? E quais foram os resultados?

2) Como você organizaria esse debate junto à comunidade?

3) Como deve ser formulada uma proposta de mudança educacional?
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Sem medo de errar

De acordo com a Emenda Constitucional nº 50/2009 em seu art. 
6º, os pais têm o dever de garantir que seus filhos estejam matriculados 
a partir dos quatro anos na educação infantil e aos 6 anos no ensino 
fundamental. Conforme texto abaixo: “É dever dos pais ou responsáveis 
efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos 
de idade” (BRASIL, 2013, p. 1-2). Sendo assim, é preciso que a gestora, 
junto aos órgãos competentes – no caso, o conselho tutelar –, informe 
aos pais da importância e necessidade da matrícula dos filhos aos 6 
anos no ensino fundamental.

A escola precisa se garantir, por meio de documentos, de que 
cumpriu com seu papel e se isentar de futuros problemas com o 
Conselho Tutelar e o Ministério Público.

Atenção

Alguns elementos do texto são relevantes para a compreensão da 
proposta.

• Conceito de política.

• Relação de política e educação.

• Conceito de cidadania.

Lembre-se

Ao tratarmos de temas relacionados às políticas públicas educacionais, 
na condição de gestor, é preciso conhecer os conceitos apresentados 
e estudados na Seção 1.1 deste material. Além disso, conhecer as leis 
que norteiam a organização escolar e a forma como essas leis são 
disseminadas.

É importante ter clareza do papel social da escola.

É preciso ter consciência do exercício de cidadania efetivado pela escola.
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Lembre-se

É preciso ter domínio dos conceitos e distribuição de poder, além do 
domínio da legislação educacional. Assim mesmo, é preciso ter plena 
articulação com as famílias e os órgãos competentes (distribuição de 
poder).

Faça você mesmo

Elabore um texto que responda à seguinte questão: Quais são as 
melhores estratégias para um gestor educacional resolver os impasses 
que ocorrem entre comunidade escolar e comunidade externa, como, 
por exemplo, o número de alunos em sala de aula e oferta de vagas?

Faça valer a pena

1. Sobre as políticas públicas de Estado, é possível afirmar:

I. Relacionam-se a um plano, ação ou programas educacionais previstos 
para durarem um longo prazo.

II. O Sistema Nacional de Educação Básica é um exemplo desse tipo de 
política.

III. A duração dessas políticas está condicionada ao período de duração de 
um mandato governamental.

IV. Correspondem a projetos educacionais intrinsecamente relacionados a 
determinada perspectiva política.

Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas:

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e III.

d) II e IV.

e) III e IV.

2. Sobre as políticas públicas distributivas, podemos afirmar:

I. Referem-se a políticas públicas que concedem acessos a bens, direitos 
ou poder, e normalmente contemplam uma parte expressiva da sociedade.

II. As cotas raciais para negros em universidades públicas são um exemplo 
desse tipo de política.
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3. Sobre a noção de privado, é correto afirmar:

a) A noção de privado não está relacionada à noção de público.

b) Trata-se de tudo aquilo que é de propriedade do coletivo, não pertencendo 
a um indivíduo ou grupo particular.

c) Universidades Federais são exemplos de instituições privadas.

d) Refere-se a tudo aquilo que pertence de modo exclusivo (como uma 
propriedade) a um indivíduo ou grupo.

e) Não existe a possibilidade de instituições pertencentes à esfera privada. 

4. A Constituição Federal corresponde a qual tipo de políticas públicas?

a) Instituintes.

b) Regulatórias.

c) Redistributivas.

d) Distributivas.

e) Regulatórias e distributivas.

III. Normalmente geram grandes debates e polêmicas.

IV. A gratuidade do Sistema Único de Saúde é um exemplo desse tipo de 
política.

Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas:

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e III.

d) II e IV.

e) III e IV.

5. O conceito de educação básica começou a ser formulado com o início 
da construção do projeto da LDB 9.394/96. Após aprovação dessa lei, foi 
dada à escola a incumbência de preparar a criança em sua totalidade, visando 
seu desenvolvimento físico, político, social, cultural, filosófico, profissional e 
afetivo. Nesse contexto, a função social da escola é:

a) Reconhecer que as diferenças culturais geram deficit linguístico e cultural.

b) Negar as diferenças e suprir as igualdades.

c) Superar a concepção de que as diferenças são deficiências, e saber trabalhar 
com as diferenças é, inclusive, dever do professor.
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6. Conceitue políticas públicas de educação.

7. Explicite qual é a relação entre Política e Educação.

d) Reconhecer as diferenças e formar turmas homogêneas.

e) Ignorar as diferenças e realizar o trabalho pedagógico.
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Seção 1.3

Políticas públicas: implicações para a educação

Diálogo aberto 

Estudamos, na seção anterior, alguns conceitos básicos para a 
compreensão da situação real que apresentamos: a ampliação para 
nove anos do ensino fundamental. Essa Lei afeta toda a população em 
todos os segmentos. Por isso, é tão importante conhecermos bem os 
conceitos de Estado, governo e distribuição de poder, os quais foram 
trabalhados na primeira seção. Discutimos e aprendemos mais sobre 
os conceitos de democracia e cidadania, porque toda lei formulada 
pelo legislativo envolve o processo democrático de uma nação e sua 
observância pelos respectivos atores.

Nesta seção, iremos aprender sobre políticas públicas e suas 
implicações para a educação. Assim, iremos problematizar as questões 
apresentadas a partir de nossa situação real – ampliação do ensino 
fundamental para nove anos. 

A gestora Maria Antônia, nossa já conhecida, enfrenta mais 
um problema. Agora diz respeito à organização curricular. Até o 
momento, o Projeto Pedagógico da escola não contemplava alunos 
na faixa etária determinada pela nova lei, ou seja, 6 anos. Além disso, 
o ensino fundamental, antes ofertado em 8 anos, agora passou a ter 
um ano a mais.

Como reorganizar a escola, adequar a estrutura pedagógica e o 
currículo para atender a essa faixa etária?

Já estudamos os conceitos de Estado, governo, distribuição de 
poder e agora iremos refletir sobre o conceito de política e, mais 
especificamente, de política educacional, para compreender melhor o 
nosso tema.

A política é uma área do conhecimento que possui significativa 
complexidade, uma vez que é permeada por controvérsias e polêmicas 
resultantes da natureza de seus temas e da estrutura das relações que a 

Não pode faltar
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constituem. A seguir, abordaremos conceitos e noções fundamentais 
à compreensão das políticas aplicadas à educação, objeto principal de 
nossa disciplina.

Tomaremos como ponto de partida a compreensão do termo 
política. Tal acepção recebeu diferentes significados no decorrer do 
tempo e, atualmente, relaciona-se ao âmbito coletivo, preocupando-se 
com os diferentes aspectos relacionados ao indivíduo e à administração 
pública, com as estruturas e órgãos representativos, os quais possuem 
caráter coletivo e, em decorrência disso, são constituídos para atender 
aos interesses dos indivíduos. 

Não podemos perder de vista que a noção de política se encontra 
diretamente relacionada ao exercício de poder em cada sociedade. 
Nesse sentido, entende-se que o poder se apresenta de diversos 
modos nas estruturas sociais e permeia, de maneira disseminada e 
ramificada, os diferentes grupos e setores. Tal concepção é baseada, 
especialmente, nas formulações do filósofo francês Michel Foucault.

Para Santos (2012, p. 2), a noção de poder também pode ser 
entendida como “[...] capacidade ou propriedade de obrigar alguém 
a fazer alguma coisa”. Dessa forma, desdobra-se a ideia de que o 
poder pode ser exercido por meio da coação e/ou da persuasão. 
Ainda cabe destacar que, ao tratar de política, ambas as opções são 
consideradas válidas, de modo que se encontram condicionadas 
aos representantes que exercem o poder e aos modos pelos quais 
esses acabam por exercê-lo.

Já para a definição do termo educação, Santos (2012) parte da 
concepção do sociólogo francês Émile Durkheim, por se constituir 
numa definição simples, precisa, que concebe a educação como algo 
que não se desvincula das questões sociais, e, portanto, cada período 
histórico exige um processo educacional que atenda às necessidades 
políticas e sociais.

Assimile

Política: termo utilizado para referir-se à dimensão coletiva, em que 
geralmente se volta para a análise de elementos como a relação entre o 
indivíduo e a administração pública, entre as estruturas da coletividade e 
os indivíduos, entre os indivíduos e os órgãos representativos.

Política educacional: toda e qualquer política desenvolvida de modo 
a intervir nos processos formativos (e informativos) desenvolvidos em 
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sociedade (seja na instância coletiva, seja na instância individual) e, por 
meio dessa intervenção, legitima, constrói ou desqualifica (muitas 
vezes, de modo indireto) determinado projeto político, visando atingir 
determinada sociedade.

Assim, Educação é entendida como “todo processo intencional 
de formação dos indivíduos (ou grupos)” (SANTOS, 2012, p. 3). Cabe 
destacar que tal processo pode estar relacionado tanto a projetos 
de manutenção, quanto à ruptura das estruturas sociais vigentes, os 
quais são viabilizados por meio da transmissão de conhecimentos 
considerados desejáveis a cada grupo ou sociedade.

Considerando os conceitos abordados anteriormente, podemos 
definir política educacional como: 

“toda e qualquer política desenvolvida de modo a intervir 
nos processos formativos (e informativos) desenvolvidos 
em sociedade (seja na instância coletiva, seja na instância 
individual) e, por meio dessa intervenção, legitima, constrói 
ou desqualifica (muitas vezes de modo indireto) determinado 
projeto político, visando a atingir determinada sociedade” 
(SANTOS, 2012, p. 3).

Nesse sentido, destacaremos algumas das características comuns 
às políticas educacionais.

Primeiramente, observaremos que toda política educacional é 
permeada por uma intencionalidade, a qual está intrinsecamente 
condicionada ao projeto social e à estrutura de poder que fundamenta 
cada sociedade. A seguir, é importante notar que a análise das políticas 
educacionais deve partir de dois aspectos: o texto e o contexto. 
O primeiro se relaciona aos documentos que regem a política 
educacional, ao passo que o último se refere às condições reais que 
motivaram a produção e formulação das políticas educacionais.

Por fim, cabe destacar que a política educacional é constituída 
a partir de três diferentes dimensões: administrativa, financeira e 
educacional ou pedagógica. Dessa forma, a implantação de uma 
política educacional depende da interação desses três âmbitos, cujo 
resultado pode ser observado na prática educacional cotidiana, das 
salas de aula, das escolas, dos sistemas ou redes de ensino. 
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Para finalizar, trabalharemos as noções de Estado e Governo. 
Estado é entendido como uma estrutura que permanece ao longo 
do tempo (transcendendo os indivíduos), e que realiza a mediação 
entre a legislação e os sujeitos de dada sociedade. 

Já a noção de Governo é compreendido como algo complementar 
à noção de Estado, na medida em que se caracteriza como uma 
estrutura composta por indivíduos que assumem o controle do 
Estado por determinado período de tempo. Como exemplo, 
podemos mencionar o governo do presidente Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), que durou de 1995 a 1998, sendo reeleito para o seu 
segundo mandato de 1999 a 2002. Vale destacar que FHC, em seu 
governo, conseguiu a aprovação de uma emenda constitucional 
que versava sobre a reeleição. Dessa forma, passou a ser possível a 
prorrogação do mandato, em caso de vitória nas eleições, por mais 
quatro anos – período máximo permitido anteriormente. Diante 
disso, FHC foi o primeiro presidente da república a ser reeleito.

O mesmo aconteceu com o presidente do Partido dos 
Trabalhadores (PT) que o sucedeu, Luiz Inácio Lula da Silva, que 
governou o Brasil de 2003 a 2006, em um primeiro mandato, e foi 
reeleito para um segundo de 2007 a 2010. 

Reflita

A política interfere diretamente em nossas vidas porque, para a 
organização da sociedade, além de regras, é preciso que existam 
políticas públicas para atender às necessidade do cidadão. O Estado 
tem o dever de cuidar e administrar tudo o que estiver dentro da esfera 
pública, portanto, não vivemos sem política.

Pensando nisso, reflita sobre o conceito de política. O que o senso 
comum dissemina como política?

Você concorda que política é um assunto que deve ser discutido, mas 
com fundamentos? 

Pesquise mais

O texto sugerido no link traz uma discussão sobre os aspectos reais e 
fantasiosos das políticas educacionais no Brasil e de como a educação 
se tornou ao longo do tempo, uma moeda de troca nas questões 
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administrativas. A alta rotatividade no comando da política educativa 
nacional trouxe como consequência a pouca valorização do posto maior 
da gestão educativa, principalmente nas últimas décadas. No vai e vem das 
composições políticas, a educação acabou sendo relegada à condição de 
moeda de compensação para alguém esquecido ou que aderiu de última 
hora ao grupo hegemônico. Exemplos desses arranjos não faltam na 
crônica brasiliense e, talvez, possa-se entender o posto de ministro como 
de expectativa para "coisa melhor", quando ocorrer a próxima reforma 
ministerial. As exceções apenas confirmam o quadro geral em que se 
move a cena educacional. Perante o jogo do poder, inclusive, o MEC é 
visto como um ministério frágil.

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0100-15741999000200010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 
jun. 2015.

Exemplificando

As  políticas públicas exercem papel intrigante na vida do cidadão. De 
um lado, há uma tentativa de formar, de fato, o sujeito para o exercício 
da cidadania. De outro, coloca, muitas vezes, a escola na contramão 
desse projeto. 

Por isso, é preciso ter conhecimento das leis, dos direitos e deveres para 
efetivar o trabalho pedagógico de forma positiva.

Faça você mesmo

Vimos, na Seção 1.1, que a ampliação para nove anos do ensino 
fundamental tem um aspecto compensatório.

Você acredita que, de fato, haverá essa compensação? Ou seja, os 
alunos menos favorecidos, que utilizam a rede pública de educação, 
terão as mesmas oportunidades de aprendizado em tempo, espaço e 
conteúdo que os alunos das classes abastadas? Redija um texto, em, 
sugerindo uma alternativa para que a Educação não se transforme em 
moeda de troca eleitoreira.

Sem medo de errar

Vamos agora resolver a situação-problema proposta no início desta 
seção com base nos conhecimentos adquiridos até aqui. 

Passos que devem ser seguidos para assegurar uma gestão 
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legítima e atender à demanda que gerou a SP: a gestora Maria Antônia, 
nossa já conhecida, enfrenta mais um problema. Agora diz respeito 
à organização curricular. Até o momento, o Projeto Pedagógico da 
escola não contemplava alunos na faixa etária determinada pela nova 
lei, ou seja, 6 anos . Além disso, o ensino fundamental, antes ofertado 
em 8 anos, passou a ter um ano a mais.

Como reorganizar a escola, adequar a estrutura pedagógica e  o 
currículo para atender a essa faixa etária?

Reunir a equipe pedagógica para:

• Realimentar o PP a partir da nova demanda.

• Reorganizar o espaço escolar e o currículo.

• Elaborar curso de formação continuada para os educadores.

• Promover ações de conscientização para o acolhimento das 
crianças com 6 anos.

• É preciso refazer o Projeto Político Pedagógico com a equipe 
competente. Atualizar o currículo para atender aos alunos com 
6 anos de idade (alfabetizados ou não). Reorganizar o espaço 
pedagógico a partir dessa nova realidade. Mas a solução 
começa pelo realinhamento do PPP.

Atenção

Reforce esta ideia, este conceito!

Política: termo utilizado para referir-se à dimensão coletiva, em que 
geralmente se volta para a análise de elementos como a relação entre o 
indivíduo e a administração pública, entre as estruturas da coletividade e 
os indivíduos, entre os indivíduos e os órgãos representativos.

Lembre-se

Já tratamos até agora do conceito de Estado  – Seção 1.1 do livro didático.

Já vimos a questão da cidadania – Seção 1.2 do LD.

Nesta seção você está em processo de aprendizado sobre o conceito de 
políticas e suas implicações na Educação.
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Faça você mesmo

Faça parte da equipe pedagógica da escola onde Maria Antônia é gestora 
e ajude-a  a realinhar o PPP à Lei 11.274/2006. Pesquise a estrutura e o 
conteúdo de um Projeto Político-Pedagógico e elabore um esboço  de 
projeto.

Faça valer a pena

1. Analise as afirmações abaixo sobre a política educacional:

I. Toda política educacional é permeada por uma intencionalidade, que está 
condicionada de maneira intrínseca ao projeto social e à estrutura de poder.

II. A análise das políticas educacionais deve partir do texto, isto é, documentos 
que regem a política educacional, e o contexto, ou seja, as condições reais 
que motivaram a produção e formulação das políticas educacionais.

III. A política educacional é constituída a partir de duas principais dimensões: 
a administrativa e a pedagógica. 

Está correto o que se afirma em:

a) I, II e III.

b) I, apenas.

c) I e II, apenas.

d) II e III, apenas.

e) III, apenas.

2. A política educacional é como toda e qualquer política desenvolvida de 
modo a intervir nos processos formativos e informativos desenvolvidos em 
sociedade. Dessa forma, são exemplos de políticas educacionais:

I. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

II. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96).

III. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

IV. Sistema Único de Saúde (SUS).

V. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Estão corretas somente as afirmações:

a) IV e V.

b) I e II.

c) II, III e IV.

d) I, II, III, V.

e) I e IV.
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3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional corresponde a qual tipo 
de políticas públicas?

a) Instituintes.

b) Regulatórias.

c) Redistributivas.

d) Distributivas.

e) Instituintes e distributivas.

4. O Ministério da Educação (MEC) é responsável pelos seguintes aspectos 
da política educacional brasileira:

I. Parâmetros Curriculares Nacionais.

II. Sistema Nacional de Avaliação Educacional. 

III. Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

IV. Conselhos Escolares das instituições de ensino fundamental dos estados 
e municípios.

Está correto apenas o contido em:

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) I, III e V.

e) I, IV e V.

5. No panorama da política educacional brasileira são exemplos de instituições 
que se encontram diretamente relacionadas à estrutura do Estado:

I.    Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep).

II.  Conselhos do Fundeb.

III. Conselhos Escolares.

IV.  Ministério da Educação (MEC).

V.   Conselho Nacional de Educação (CNE)

Está correto o contido em:

a) I, II e III.

B) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) II, III, IV.

e) II e III.

6. Destaque duas características comuns às políticas educacionais.

7. Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre Estado e Governo.
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Seção 1.4

Políticas públicas de Estado e políticas públicas de 
governo

Diálogo aberto 

Nesta última seção, iremos abordar as políticas de Estado e de 
governo a partir  da situação baseada na realidade apresentada na 
abertura da unidade.

Para resolver a situação-problema que apresentaremos, é 
imprescindível que você tenha clareza e segurança dos conceitos 
apresentados até aqui, além dos que iremos tratar nesta seção.

Pois bem, a nossa gestora Maria Antônia, além dos problemas já 
enfrentados e solucionados em seções anteriores, agora se depara 
com a questão da inclusão dos alunos com necessidades especiais. 
Entre os 40 alunos, com 6 anos que precisam ser acolhidos no 1º 
ano do ensino fundamental, estão Luiza, que é cega,  e Pedro, com 
síndrome de Down. 

Os problemas decorrentes dessa inclusão estão distribuídos 
da seguinte forma: de um lado, os pais dos alunos que não têm 
necessidades especiais não concordam com a inclusão dos dois 
alunos na mesma sala de aula, porque acreditam que o aprendizado 
das outras crianças será prejudicado. Os pais alegam que o ensino será 
nivelado abaixo da média.

Por outro lado, os professores não se veem responsáveis pela 
educação de alunos com necessidades especiais. Não se sentem 
preparados pedagogicamente. Portanto, nossa gestora, além de 
atender à Lei 11.284 – que amplia para 9 anos o ensino fundamental 
–, precisará também fazer a inclusão dos alunos com necessidades 
especiais.

Para resolver a situação-problema, você deverá rever os conteúdos 
abordados nas seções anteriores, pois assim terá condições de 
identificar os mecanismos legais que deverão ser aplicados à prática.
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A Constituição Federal de 1988 (doravante CF/1988) é a política 
instituinte por excelência que rege a configuração do Estado brasileiro 
e é responsável por conferir forma ao Estado e ao regime político. Tal 
documento, que também pode ser denominado Carta Magna, foi 
promulgado em 1988 e encontra-se subdividido em nove títulos.  

A Constituição de 1988 é considerada a oitava constituição aprovada 
no Brasil. É importante destacar que, no decorrer da história, as 
constituições brasileiras percorreram regimes políticos mais fechados 
e mais democráticos. A Constituição de 1988, por ser aprovada em um 
momento de redemocratização do país, possui uma concepção mais 
democrática. 

No que se refere à educação, nossa área de interesse, cabe destacar 
que a CF/1988 a reconhece como um setor do Estado brasileiro. Nesse 
documento, a educação está presente no Capítulo III, Seção I, a qual se 
intitula “Da Educação”, entre os artigos 205 e 214.

 Nesse momento, sugerimos que você consulte um exemplar de 
nossa Constituição Federal, uma vez que, a seguir, realizaremos uma 
interpretação de cada um dos artigos do documento supracitado que 
se relacionam à educação, partindo da análise realizada por Santos 
(2012).

No artigo 205, é possível observar que o Estado promove um duplo 
movimento em relação à educação na medida em que se coloca, 
por um lado, como provedor da educação pública e, por outro, 
responsabiliza também a família e a sociedade, deixando claro que 
a família – no que diz respeito à educação –tem o dever de partilhar 
responsabilidades. Santos (2012) revela que o artigo que abre a seção 
sobre educação possui esse teor, e que “se apresenta como um 
presságio do período que viria e que, durante vários anos, caracterizaria 
a área de Educação sob a égide dessa política de responsabilização” 
(SANTOS, 2012, p. 17). Também merece destaque o fato de a CF/1988 
vincular a educação à qualificação profissional, princípio relacionado 
à Teoria do Capital Humano, a qual concebe a educação como 
propulsora do desenvolvimento econômico.

Não pode faltar
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 O artigo 206 realiza um aprofundamento, ao longo de sete incisos, 
das diretrizes que regulamentam o ensino em nosso país. Vamos a eles.

O primeiro inciso trata da igualdade de condições no que tange ao 
acesso e à permanência na escola. Tal premissa tem sido amplamente 
questionada, uma vez que oferecer igualdade de condições a quem, 
de antemão, possui condições diferentes, pode configurar injustiça. No 
interior dessa discussão, surge o conceito de equidade, que seria “o 
oferecimento de condições de acesso e permanência diferentes para 
quem tem condições diferentes” (SANTOS, 2012, p. 17).

No segundo inciso, observa-se novamente a orientação liberal de 
nossa Constituição ao estimular a liberdade de ideias e conhecimentos. 
Já o terceiro inciso complementa o anterior e anuncia que a educação 
em nosso país será promovida tanto por instituições de ensino públicas 
quanto privadas. Diante disso, é possível observar, mais uma vez, uma 
partilha de responsabilidades no que tange à educação por parte do 
Estado.

O quarto inciso prevê a gratuidade do sistema público de educação. 
E o inciso seguinte permite, posteriormente, a criação de fundos de 
investimentos direcionados à valorização dos profissionais da educação, 
a saber: o Fundef em 1997 e o Fundeb em 2007. No entanto, cabe 
destacar que, apesar de passadas duas décadas da publicação de nossa 
atual Constituição Federal, ainda existem municípios que não possuem 
planos de carreira e de salário para seus professores.

Já o inciso VI estimula a participação popular no processo de 
gestão educacional. Por fim, o último inciso trata da questão da 
qualidade em educação, porém, nesse momento, não define o que 
se entender por qualidade. “O Estado brasileiro respondeu de forma 
consistente essa pergunta lançada de maneira subjacente pela CF/1988 
aproximadamente 20 anos depois, com a criação do PDE e, mais 
especificamente, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
– Ideb” (SANTOS, 2012, p. 19).

O artigo 207 lança as bases sobre as quais se estruturará o ensino 
superior, regulamentando tanto o funcionamento das universidades 
públicas quanto das privadas.

No artigo 208, observa-se a delimitação dos deveres do Estado 
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com o setor da educação. Subdividido em sete incisos, eles versam 
sobre a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental e a 
progressiva extensão para o ensino médio, atendimento educacional 
especializado, preferencialmente nas redes regulares de ensino aos 
deficientes, atendimento em creches e pré-escolas para crianças com 
idade entre zero e seis anos, acesso aos níveis mais elevados de ensino, 
segundo as capacidades de cada um, oferta de ensino noturno regular, 
bem como a criação de programas suplementares para atender aos 
estudantes do ensino fundamental.

Diante disso, é possível perceber que o Estado brasileiro passa 
a se comprometer com o processo educativo do público-alvo da 
Educação Especial a partir de uma perspectiva inclusiva, alinhado 
às diretrizes dos organismos internacionais, como a Unesco, por 
exemplo. Também se observa, nesse artigo, que o inciso quinto 
pode ter sua abrangência comprometida se considerarmos que 
as condições socioeconômicas podem influenciar diretamente 
naquilo que se denominou chamar de capacidade de cada um. 
Por fim, no que tange à oferta de ensino regular noturno, é possível 
destacar que a Constituição aponta para a necessidade desse tipo 
de oferta, mas não discorre sobre a existência de padrões mínimos 
de qualidade para ela, que, em muitos casos, caracteriza-se como 
um ensino superficial e de qualidade questionável. 

Por sua vez, o artigo 209 normatiza a oferta educativa por parte 
da iniciativa privada, apontando ao mesmo tempo para a liberdade de 
ensino nesse tipo de instituição e para a submissão delas à legislação 
nacional (com destaque para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional que seria criada anos depois).

Reflita

Em sala de aula há, naturalmente, uma diferença com relação ao ritmo 
de aprendizado entre os alunos, ou seja, nem todos aprendem ao 
mesmo tempo. Com a situação-problema apresentada, teremos um 
agravante, porque são crianças com necessidades especiais. Conviver 
com as adversidades, com as variáveis limitadoras também fazem parte 
do processo de formação da cidadania.
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O artigo 210 acena para a futura criação de conteúdos mínimos 
a serem ministrados no ensino fundamental, o que implica dizer que 
o Estado assume a responsabilidade de elencar os conhecimentos 
adequados para o pleno funcionamento e desenvolvimento da 
sociedade brasileira, atendendo a uma noção de currículo mínimo 
existente em outros países. Tal artigo serviu de base para a elaboração 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, bem 
como das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, nos 
anos que se seguiram.

Já o artigo 211 delimita as responsabilidades concernentes à União, 
aos estados e aos municípios para com a educação nacional, e aponta 
ainda um sistema de trabalho colaborativo entre essas entidades – fato 
que ainda não foi observado de maneira satisfatória na atualidade. 
Ainda cabe ressaltar que esse artigo teve sua redação alterada pela 
emenda constitucional de número 14 e, depois disso, pela de número 
56, permitindo assim a institucionalização do Fundef e posteriormente 
do Fundeb.

O artigo seguinte, 212, destaca-se quanto ao financiamento da 
educação. Nele, encontramos o percentual de recursos originários de 
impostos que cada entidade aplicará no setor educacional, visando ao 
processo de manutenção e desenvolvimento do ensino, a saber: 18% 
no caso da União, e 25% se considerarmos os estados e os municípios). 
Além disso, o referido artigo possui cinco parágrafos – os quais se 
relacionam diretamente ao Fundef e ao atual Fundeb – que tratam da 
área de abrangência de tais orçamentos.

O artigo 213 versa sobre o financiamento das instituições que se 
localizam fora da esfera do Estado, no caso, as instituições comunitárias 
e filantrópicas, “indicando que, para receber recursos públicos, elas 
devem comprovar o investimento de seus lucros na educação, bem 
como indicar que realizam atividade de relevância social” (SANTOS, 
2012, p. 23). 

Por fim, o artigo 214 prevê a criação de um plano, de duração 
plurianual, de educação. O plano supracitado recebeu, em 2001, o 
nome de Plano Nacional de Educação. “Esse plano tem como diretrizes 
o combate ao analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino, a 
formação direcionada para o mercado de trabalho, a universalização 
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do atendimento escolar e a promoção artística, científica, tecnológica 
e cultural do país” (SANTOS, 2012, p. 24). 

Já em 2009, esse artigo recebeu uma emenda que versava sobre 
a criação de planos nacionais de educação a cada dez anos, partindo 
da premissa de que “as estruturas políticas, financeiras e pedagógicas 
devem estar em constante transformação” (SANTOS, 2012, p. 24).

Assimile

Art. 208 da Constituição Federal

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino.

Pesquise mais

Acessando o link a seguir, você terá a oportunidade de ler um artigo 
que debate a questão da inclusão na educação. Com o artigo, você irá 
aprofundar seus conhecimentos.

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2015.

Exemplificando

Imagine-se como gestor de uma escola fundamental que receba alunos 
com necessidades especiais. Como você irá proceder com a equipe 
pedagógica e pais de alunos?

É importante que se faça com a equipe um regate das leis que 
regimentam a inclusão.

Com os pais, é preciso um trabalho de conscientização em relação à 
aceitação no processo de formação da cidadania.
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Faça você mesmo

Vamos pensar em um gestor educacional que precisa receber como 
aluno uma criança com limitações motoras provocadas por paralisia 
parcial. Quais são os aspectos que o nosso gestor precisa observar e 
qual é a conduta que deverá ser assumida?

Vocabulário

Inciso: elemento utilizado para subdividir um artigo, geralmente é 
sequenciado em algarismos romanos.

Política de responsabilização: refere-se ao movimento de transferência de 
responsabilidades da esfera estatal para a sociedade civil. Esse fenômeno é 
observado internacionalmente.

Promulgada: no caso da Constituição brasileira, isso quer dizer que ela 
foi discutida e aprovada pela maioria dos representantes eleitos pela 
população de nosso país.

Sem medo de errar

Vamos agora resolver a situação-problema proposta no início desta 
seção com base nos conhecimentos adquiridos até aqui. 

Passos que devem ser seguidos para assegurar uma gestão legítima 
e atender à demanda que gerou a SP (a inclusão de alunos com 
necessidades especiais):

• Reunir a equipe pedagógica.

• Solicitar a presença de profissional qualificado na área 
de educação especial na secretaria de educação para 
acompanhamento da discussão.

• Uma vez que a equipe se conscientize do seu papel legal e 
profissional, solicitar uma reunião com os pais.

• Apresentar os argumentos para a importância da inclusão dos 
alunos com necessidades especiais.

• Todas as reuniões deverão estar fundamentadas na legislação.
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Atenção

Você aprendeu:

• Que a Constituição Federal de 1988 norteia a LDB/96 que, por sua 
vez, norteia a educação no Brasil.

• Que o Art. 208, em seu inciso III, assegura o atendimento a alunos 
com necessidades especiais.

Lembre-se

Você aprendeu o conceito de Estado, de governo e distribuição de 
poder na Seção 1.1 do LD e em aula específica. Faça uma releitura dessa 
discussão.

• É preciso incluir sem, porém, causar conflito entre equipe 
pedagógica e pais.

• Fundamentar-se nas leis que garantem a inclusão. 

• Solicitar apoio de profissional em educação inclusiva, 
representante da secretaria de educação.

• Promover ações com equipe pedagógica, alunos e pais a fim de 
conscientizá-los para a inclusão de alunos com necessidades 
especiais.

• Equipar profissional para atendimento especializado para os 
alunos, de preferência, no contraturno.

Lembre-se

A escola é o espaço de aprendizado dos conhecimentos científicos e 
formação da cidadania. Portanto, é importante e necessário que haja 
diálogo constante e, ainda, ações que imprimam o espírito cidadão 
dentro da escola. A inclusão beneficia a todos.

Faça você mesmo

Aqui, você deverá elaborar um texto expondo as razões pelas quais a 
nossa gestora Maria Antônia deverá incluir os alunos com necessidades 
especiais na 1ª série do ensino fundamental.
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Faça valer a pena

1. A lei que reconhece a educação como um setor do Estado brasileiro 
denomina-se:

a) (LDBEN 9.394/96) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

b) (PCNs) Parâmetros Curriculares Nacionais.

c) (ECA) Estatuto da Criança e do Adolescente.

d) (DCN) Diretrizes Curriculares Nacionais.

e) (CF/88) Constituição Federal de 1988.

2. (Prefeitura de Sorocaba/SP - Concurso Público para Supervisor de 
Ensino/2012 - Adaptada)  A educação é dever do Estado e, conforme a CF 
de 1988, deverá garantir, dentre outras ações: 

a) Acesso aos níveis mais elevados de ensino, por meio de bolsas de estudo.

b) Progressiva universalização do ensino médio gratuito.

c) Atendimento aos portadores de deficiência, em escolas especiais.

d) Educação infantil às crianças de 4 (quatro) até 6 (seis) anos de idade.

e) Ensino fundamental e médio, obrigatórios e gratuitos.

3. Sobre a CF/88 pode-se afirmar: 

I. Este documento também recebe a denominação de Carta Magna.

II. É a política instituinte, por excelência, que rege a configuração do Estado 
brasileiro.

III. A educação está presente, nessa lei, no Capítulo III, Seção I, entre os 
artigos 205 e 214.

IV. É a política mais importante para o campo educacional, pois, na medida 
em que é regulatória, rege a totalidade desse setor.

Está correto o que se afirma em:

a) I, apenas.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.
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4. Tomando por base a Constituição Federal de 1988, é possível afirmar que:

I. No artigo 205, o Estado brasileiro toma para si a integralidade da 
responsabilidade sobre o setor educacional.

II. No artigo 208, inciso III, podemos observar um exemplo do alinhamento 
da legislação brasileira às políticas e diretrizes internacionais, acenando, nesse 
artigo, para a perspectiva inclusiva.

III. A CF/88 não faz considerações sobre o financiamento da educação.

IV. O artigo 209 regulamenta a oferta de ensino por parte da iniciativa privada, 
submetendo-a às premissas estabelecidas pela legislação nacional.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) II e IV.

e) III e IV.

5. (Prefeitura de Sorocaba/SP - Concurso Público para Vice-Diretor/2012 
- Adaptada) Luiza está estudando para prestar concurso público na área 
educacional e não compreendeu qual a competência dos municípios quanto 
à organização dos sistemas de ensino. Sua amiga Irene esclareceu que, de 
acordo com o artigo 211 da Constituição Federal, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, seus 
sistemas de ensino e que, de acordo com esse artigo, cabe aos Municípios: 

I. Oferecer prioritariamente, a educação infantil em creches e pré-escolas e 
o ensino fundamental.

II. Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino 
médio.

III. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e de pós-graduação.

IV. Fiscalizar os recursos destinados às escolas comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas.

Está correto o que se afirma em:

a) I, apenas.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.
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6. A Constituição de 1988 normatiza vários aspectos relacionados à 
educação e à responsabilidade do Estado. Entre o que foi explorado nesta 
aula, cite dois desses aspectos.

7. Reflita: é possível um gestor escolar tomar determinações próprias, sem 
amparo na legislação vigente? Justifique sua resposta.

8. Se a Política Educacional é um conjunto de medidas sistematizadas e 
agilizadas pelo governo, com a pretensão de tornar o sistema educacional 
mais eficiente, de modo a permitir aos cidadãos atuar mais efetivamente na 
produção, distribuição e consumo de bens já instituídos ou em constante 
renovação, como podemos interpretar a importância da Legislação, nesse 
contexto?

9. A legislação é uma das formas que a sociedade organizada se utiliza para 
apropriar-se da realidade política por meio das regras declaradas, tornadas 
públicas, que regem a convivência social de modo a suscitar o sentimento e 
a ação da cidadania. 

Com base nisso e nas aulas, redija um breve, explicitando o papel da educação 
na formação da cidadania.
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Unidade 2

Funcionamento do sistema 
educacional brasileiro

Convite ao estudo

Caro aluno,

Você tem em suas mãos mais uma unidade do material 
sobre Políticas Públicas na Educação Básica. Nas seções que 
a compõem, você terá a oportunidade de aprender a partir de 
uma situação real da profissão que gera situações-problema na 
educação. Apresentamos dois artigos da LDB 9.394/96 , de modo 
que você possa compreender os aspectos fundamentais da 
organização escolar. Esses dois artigos representam o centro de 
toda a discussão presente na agenda nacional sobre os rumos da 
educação brasileira. Por isso, escolhemos partir desse ponto. 

As seções que acompanham esta unidade darão um 
norteamento seguro para que você desenvolva as competências de 
fundamentos dessa área de ensino. Você irá estudar os elementos 
centrais da legislação e da política educacional para entender o 
funcionamento da educação básica. Também aprenderá sobre a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e verá o que ela 
diz a respeito do sistema educacional. Além disso, aprenderá sobre 
os níveis e modalidade de atendimento escolar, isto é, como o 
sistema educacional está organizado. Por fim, aprenderá sobre 
as políticas governamentais de valorização dos profissionais da 
educação, dentre os quais, futuramente, você estará.

Mas, para que você adquira um aprendizado significativo e de 
excelência, é imprescindível a leitura das seções do LD e avançar 
no aprendizado. Assim, você aumentará consideravelmente seu 
vocabulário, desenvolverá a capacidade de interpretar textos, 
aprenderá os conceitos que permeiam toda a disciplina e, 
principalmente, aprenderá com segurança sobre o funcionamento 
do sistema educacional. O LD é seu companheiro porque ele, 
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além de apresentar a parte teórica, também indica caminhos para 
você aprender mais. Com as leituras e discussões em sala de aula, 
problematizadas pelo professor, você irá aprender bem para ser 
um profissional capaz de resolver os problemas do dia a dia da 
escola. Bons estudos!
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Seção 2.1

Elementos centrais da legislação e da política 
educacional
Diálogo aberto 

Caro aluno,

Agora vamos iniciar a segunda unidade do nosso livro didático e 
avançar o aprendizado sobre políticas públicas na educação básica. 
Compreender os conceitos e as diretrizes básicas que norteiam a 
nossa educação básica é fundamental para que possamos gerir de 
forma eficiente e eficaz a escola e, também, exercer o trabalho de 
educador em sala de aula ou outro espaço pedagógico. Nosso tema 
é bem amplo e, para que possamos aprender a partir da situação real, 
apresentamos neste espaço uma situação-problema envolvendo 
novamente nossa gestora Maria Antônia. Lembremo-nos de que 
essa gestora tem sob sua responsabilidade uma escola de ensino 
fundamental e nós a ajudamos em outras situações na unidade 
anterior. Agora a questão a ser resolvida é sobre a implementação da 
Gestão Democrática no espaço escolar. Vimos que se trata de uma 
regulamentação fixada nos artigos 14 e 15 da LDB que repetimos a 
seguir para que você não se esqueça.

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto político pedagógico da escola;

II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos 
Escolares ou equivalentes.

Assim, vamos aprender mais sobre as políticas que norteiam a 
gestão democrática na escola e ajudar Maria Antônia, na tarefa da 
implementação do modelo em sua escola.

Bons estudos!
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A LDB – Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96) – é a mais 
importante política pública regulatória do setor educacional. Conforme 
estudamos anteriormente, as políticas públicas regulatórias possuem a 
função de regulamentar os diferentes setores, consubstanciando-se na 
forma de leis e decretos. Ainda vale destacar que esse tipo de política 
possui prevalência se comparada às políticas públicas distributivas e 
redistributivas.

Nas palavras de Santos (2012, p. 7) na referida lei “estão presentes a 
matéria e a forma de todo e qualquer plano, programa e ação política 
a ser desenvolvido na educação nacional”, e ainda considera que “sua 
estrutura define as relações, os acordos e os conflitos que podem 
ocorrer no âmbito da educação brasileira” (SANTOS, 2012, p.25).

Diante disso, é possível compreender a relevância da LDB 9.394/96 
para o setor educacional em nosso país, assim como a importância 
de conhecermos sua estrutura e as principais temáticas abordadas por 
esse documento. Aqui, sugerimos que você disponha de um exemplar 
dessa lei, com o intuito de consultá-lo durante a leitura desse texto. 
Nesse sentido, destacamos que esse documento integra a parte inicial 
dos anexos de nosso livro-texto.   

Ao falarmos de gestão democrática na escola, estamos nos 
referindo a uma regulamentação fixada na LDB nos artigos 14 e 15. 
Mas não basta conhecermos a lei. É preciso que conheçamos seus 
fundamentos a partir dos conceitos que a sustentam. Para isso 
comecemos por compreender o conceito de democracia escolar. A 
escola tem em sua caracterização uma ideia implícita de democracia 
porque é nela que há a preparação do sujeito para o exercício pleno de 
sua cidadania. É a partir dos conhecimentos adquiridos no processo de 
ensino  e aprendizagem que se forma para  cidadania. 

A escola que adota uma gestão democrática como modelo está, 
na prática, superando modelos e formas centralizadoras que estão “na 
contramão” de uma formação para o exercício da cidadania. Com isso, 
estamos querendo dizer que ensinar os conteúdos científicos sem os 
atrelar a um modelo de gestão democrática torna o processo de ensino 
e aprendizagem vazio em sua intencionalidade. O ensino se efetiva 

Não pode faltar
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dentro de um processo de gestão democrática  entendido “como 
uma das formas de superação do caráter centralizador, hierárquico e 
autoritário que a escola vem assumindo ao longo dos anos". (ANTUNES, 
2002, p. 131), cujo objetivo maior é garantir a participação e a autonomia 
do sujeito e das escolas. Vale  acrescentar que a “gestão da escola não 
visa apenas à melhoria do gerenciamento da escola, visa também a 
melhoria da qualidade do ensino” (ANTUNES, 2002, p. 131).

A educação apresenta limites e possibilidades, por isso Paulo Freire 
(2005, p. 30) afirma que a eficácia da educação está em seus limites 
e lembra aos educadores progressistas que a “educação não é a 
alavanca da transformação da sociedade, mas sabem também o papel 
que ela tem nesse processo”. Ressalta, ainda, que cabe a cada um de 
nós, educadores progressistas, ver o que podemos fazer competente 
e concretamente dentro de cada realidade. Os estudos de Dalberio 
(2008) afirmam que a democracia escolar só se efetiva dentro de 
um processo de gestão democrática, entendida como um modo de 
superação do autoritarismo, do caráter centralizador e hierárquico que 
a escola vem assumindo ao longo de sua história.

Assimile

Democracia: a palavra democracia tem origem no grego demokratía 
que é composta por demos (que significa povo) e kratos (que significa 
poder). 

Democracia escolar:  todas as pessoas (alunos, professores, funcionários, 
família e representantes da sociedade) que participam direta ou 
indiretamente das decisões na escola.

Gestão:  significa fazer brotar, germinar, fazer nascer.

Necessário se faz compreender a etimologia da palavra gestão, 
que tem sua gênese no verbo latino gero, gessi, gestum, gerere e 
significa gerar ou, ainda, carregar, executar, cujo significado é levar 
sobre si, carregar, chamar a si, executar. O verbo só poderá ter uma 
ação com um sujeito, e, dessa forma, devemos compreender que o 
significado da palavra “gestão” tem uma amplitude que envolve um 
sujeito que traz consigo a potência de gerir alguma coisa. Ou ainda, 
gerir o novo. Lembremo-nos da palavra gestação que tem a mesma 
origem e raiz: ger. A palavra gerar traz em si uma forte ideia de fazer 
nascer e, portanto, de inovar!  Diante disso, podemos entender que 
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a ação de gerir nos remete à ideia de fazer acontecer! Administrar 
utilizando estratégias modificadas e renovadas para atingir o objetivo.

Legalmente, observamos que a gestão democrática está amparada 
tanto pela Constituição Federal (CF 05/10/1988), quanto pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 20/12/1996) e também 
pelo Plano Nacional de Educação (PNE – Lei n. 10.127, 09/01/ 2001). 
Na CF no Cap. III que se intitula “Da Educação, da Cultura e do 
desporto”, o Art. 206, VI, destaca a “gestão democrática do ensino 
público, na forma da lei”; e ainda no item VII – “garantia de padrão de 
qualidade”.

A LDB/96, no Art. 3º, item VIII, reafirma tal ideia utilizando a 
expressão: “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei 
e da legislação dos sistemas de ensino”. E os artigos 12 a 15 da mesma 
Lei reafirmam a autonomia pedagógica e administrativa das unidades 
escolares, a importância da elaboração do Projeto Político Político-
Pedagógico da escola, acentuando a relevância da articulação com 
“as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola” (Art. 12, item VI).

Reflita

A LDB/96 é o documento que orienta o sistema educacional no Brasil. 
Esse documento tem por finalidade orientar e organizar o espaço escolar 
a partir do modelo político implementado pelo Estado. No entanto, 
como conciliar o Projeto Político-Pedagógico da escola a uma gestão 
democrática, envolvendo tantas pessoas nesse processo?

Posicionando-se sobre a gestão escolar, Padilha (2005, p. 75) 
defende que:

[...] o diretor da escola ou dirigente da unidade escolar 
e seu vice, responsáveis pela coordenação de todas as 
atividades escolares, devem ser capazes de “seduzir” os 
demais segmentos para a melhoria da  qualidade do trabalho 
desenvolvido na escola. Isso significa, por exemplo, criar 
mecanismos e condições favoráveis para envolvê-los na 
elaboração do projeto político pedagógico da unidade, 
contando para esse fim com as diversas atividades de 
planejamento.
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O exercício político, pela implementação da democracia escolar, 
está associado diretamente à participação de todos os envolvidos no 
processo de ensino. Tanto a comunidade interna como a comunidade 
externa, precisam participar da realidade, do cotidiano escolar. Não se 
pode falar em gestão democrática se família, educadores e sociedade 
não fizerem parte da gestão escolar. No ato de participar já está 
implícito o exercício democrático.

Pesquise mais

Leia mais sobre a gestão democrática no link disponível em: <http://www.
infoescola.com/educacao/gestao-democratica/>. Acesso em: 11 nov. 
2015. 

A escola é um organismo vivo e está em constante transformação. 
Para que essa transformação se efetive é preciso que haja a 
implementação de uma gestão democrática, de fato, com 
debate, troca de interações e discussões relacionadas às questões 
pedagógicas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem. 
A implementação de uma gestão democrática requer a participação 
de todos os envolvidos, e para isso é preciso reconhecer no PPP o 
instrumento mediador desse processo. O PPP é instrumento legal 
instituído pela LDB 9394/96 e ,também, figura como meta no PNE, 
Lei 10.172/2001.

Exemplificando

O PPP deve ser elaborado de forma conjunta. Ele é o retrato da escola 
e de seu contexto. Todos os envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem devem participar, e, assim, a gestão democrática será 
implementada naturalmente.

A dimensão democrática do Projeto Político-Pedagógico 
pressupõe uma construção coletiva e participativa que envolve 
ativamente os diversos segmentos escolares. Com isso, a gestão 
escolar dará maior consistência e qualidade ao PPP se for, de fato, 
uma gestão democrática e autônoma. E a escola atual precisa 
conquistar e ampliar cada vez mais seu nível de autonomia. A 
autonomia administrativa garante à escola a liberdade para elaborar e 
gerir seus próprios planos, programas e projetos, considerando a sua 
realidade, o momento histórico e, principalmente, suas necessidades. 
Assim, segundo Veiga (2001, p. 16), a direção da escola deve funcionar 
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como coordenadora de um processo que envolve relações internas 
e externas, envolvendo o sistema educativo e a comunidade na qual 
a escola está inserida.

Pesquise mais

Aqui sugerimos que você comece a “desenhar” um modelo de gestão 
democrática. Quais são seus parâmetros para isso? Quais são as leis que 
fundamentam esse exercício?

A SP apresentada nesta seção é a implementação de uma gestão 
democrática, e para isso é preciso: 

Conhecer a CF 88 – artigo 206 –, estabelece os princípios sobre 
os quais o ensino deve ser ministrado. Entre eles, destaca-se a gestão 
democrática do ensino público, na forma da lei.

Definir as normas da gestão democrática de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

a) participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola;

b) participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes (LDB - Art. 14).

Sem medo de errar

Atenção

É imprescindível que você conheça a LDB/96 e a CF 88, disponíveis em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/
Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html>.

<http://www.cpt.com.br/ldb/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-
completa-interativa-e-atualizada>.

Lembre-se

Nesta seção, tratamos de temas relacionados à LDB, gestão democrática 
e sua implementação.
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Nesta seção, você aprendeu um pouco mais sobre as políticas 
educacionais e compreendeu a importância do conhecimento sobre 
as leis que orientam os modelos de gestão implementados na escola 
a partir do Projeto Pedagógico. Agora que você já conhece bem 
esse tema, sugerimos uma nova situação-problema: o envolvimento 
dos pais na gestão democrática. Isto é, como fazer a família ter uma 
participação efetiva no processo democrático de gestão da escola? 
Lembremo-nos de que estamos falando de uma escola de periferia.

Avançando na prática 

Lembre-se

A Educação, pública e privada, é norteada pelas diretrizes elaboradas 
pelo Estado.

O Estado é responsável por distribuir poder e atribuições na 
implementação do modelo educacional.

No entanto, é preciso garantir amplo debate entre os envolvidos – 
professores, alunos, pais e comunidade – representados pelos órgãos 
que compõem a sociedade.

Faça você mesmo

Faça uma proposta de implementação de uma educação democrática 
que atenda aos interesses comuns (forças de produção do país e a 
população).

Faça valer a pena

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) se 
configura como uma política pública que possui o objetivo de: 

a) definir as relações, os acordos e os conflitos que podem ocorrer no 
âmbito da educação brasileira.

b) criar consensos na sociedade, concedendo acesso a bens, direitos ou 
poder.

c) definir conteúdos mínimos a ser ministrados no Ensino Fundamental em 
nosso país.
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2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) 
prevê como atribuições dos docentes:

I. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento.

II. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
as comunidades.

III. Estabelecer a quantidade de dias letivos e horas-aula.

IV. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino. 

V. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.

Está correto o contido em:

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) I, III e V.

e) I, IV e V.

3. (Fundunesp - Processo Seletivo para Orientador de Disciplina / 2012) 

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/96), o 
artigo 26 A estabelece o estudo obrigatório da história e da cultura afro-
brasileira e indígena para os estabelecimentos de:

a) ensino fundamental, médio e superior.

b) educação infantil, ensino fundamental e médio.

c) ensino fundamental e médio.

d) ensino médio e superior.

e) educação infantil e ensino fundamental.

4. (Prefeitura de Sorocaba/SP – Concurso Público para Vice-Diretor/2012).

Lauro está respondendo pela Direção de uma escola de ensino fundamental. 
Tomou conhecimento de que há vários alunos do curso noturno que 
estão com muitas faltas. Preocupado com a situação, resolveu aproveitar 
a reunião de pais e mestres, programada para aquela semana, e esclarecer 
aos participantes, assim como aos alunos maiores de idade, que, de acordo 

d) sistematizar avaliações a ser aplicadas nas diferentes modalidades de 
ensino.

e) definir os fundos de investimentos destinados à educação no Brasil.
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5. (Prefeitura de Sertãozinho/SP: Concurso Público para Supervisor de 
Ensino / 2012 - adaptada) 

A Lei n.º 9.394/96 estabelece que o dever do Estado com a educação 
escolar pública será efetivado, dentre outros, mediante garantia de:

I. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;

II. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um;

III. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

IV. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 
fundamental,mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia 
em que completar quatro anos de idade.

Está correto o contido em:

a) I, apenas.

b) I e II, apenas.

c) II e III, apenas.

d) II, III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV. 

com o art. 24, inciso VI, da Lei nº 9.394/96, para aprovação do aluno é 
exigida frequência mínima de:

a) 75% do total de dias letivos.

b) 70% do total de dias letivos.

c) 70% do total de horas letivas.

d) 75% do total de horas letivas.

e) 75% do total de aulas previstas.

6. Redija um texto contendo até 4 linhas explicando a importância de uma 
gestão democrática que reflita o Projeto Político Pedagógico.

7. Redija um texto contendo até 4 linhas explicando a importância da 
implementação da gestão democrática na organização curricular da 
escola.



U2 - Funcionamento do sistema educacional brasileiro60

Seção 2.2

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9.394/96
Diálogo aberto 

Caro aluno,

Vamos continuar nosso aprendizado sobre políticas públicas 
educacionais. Até aqui você aprendeu alguns conceitos importantes 
para o exercício da profissão. Você pode discutir, relacionar, analisar 
e sintetizar alguns fundamentos das políticas públicas que norteiam 
o funcionamento do sistema educacional brasileiro. Assim, vamos 
continuar nosso aprendizado a partir da situação real da profissão, que, 
no caso, é o norteamento das diretrizes explicitadas pela LDB 9.394/96 
para a organização escolar.

As políticas públicas para a educação têm o fundamento legal nas 
diretrizes que organizam o funcionamento do sistema educacional 
em todo o país. São elas que orientam toda a organização na escola, 
e por isso é imprescindível, ao educador, o conhecimento dessas leis 
e da forma de implementá-las. Elas são como bússolas norteadoras 
da organização da escola, e por isso precisamos conhecê-las bem. 

Segue o Artigo 3º da LDB/9.394/96, com algumas diretrizes que 
devem ser implementadas no sistema educativo, em especial os 
aspectos apresentados nos itens: II - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Esses itens 
representam aspectos necessários ao currículo.

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias 
e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço 
à tolerância; V - coexistência de instituições públicas e privadas de 
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ensino; VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais; VII - valorização do profissional da educação escolar; VIII 
- gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; Como a gestora Maria Antônia, que 
já conseguiu a sua ajuda para implementar uma gestão democrática, 
deve agora organizar o currículo para atender à diretriz apontada?

Bons estudos!

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio se 
constituem como políticas públicas regulatórias que possuem o 
objetivo de regulamentar o âmbito pedagógico. Dessa forma, tais 
políticas educacionais estão diretamente direcionadas aos sistemas 
de ensino, às escolas e aos profissionais da educação.  Podemos 
observar a existência de outras políticas educacionais que possuem 
propósitos similares, de acordo com a etapa de ensino a que se 
destina, como por exemplo, o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. Porém, realizaremos nesse texto a opção de Santos 
(2012), que considera que “deve ser ressaltado o fato de que serão 
abordados com mais ênfase os PCNs, para o ensino fundamental, e as 
DCNs, para o ensino médio, por entender que estes são documentos 
modelares desse aspecto da política educacional no Brasil” (SANTOS, 
2012, p. 52). Assim, partiremos da discussão sobre os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, os PCNs. 

A elaboração desse tipo de documento já estava prevista na 
Constituição Federal de 1988, no artigo 210, que estabelecia: “Serão 
fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 
a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 
e artísticos, nacionais e regionais”. Tal premissa é reafirmada pelo 
artigo 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 
9.394/96) no ano de 1996.

Não pode faltar

Assimile

Educação: meio pelo qual os conhecimentos e os hábitos, costumes 
e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a 
geração seguinte.
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Trabalho: em sentido econômico, é toda a atividade desenvolvida 
pelo homem sobre uma matéria-prima, geralmente com a ajuda de 
instrumentos, com a finalidade de produzir bens e serviços.

Práticas sociais: são as manifestações da cultura de uma nação.

Dessa forma, tais documentos surgem com o intituito de assegurar, 
conforme citado, a formação básica comum e de se apresentar como 
um “referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental 
em todo o país” (BRASIL, 1996, p. 13). Apesar disso, vale destacar que 
essa política educacional é permeada por uma série de polêmicas e 
controvérsias. 

Os PCNs foram publicados pelo Ministério da Educação (MEC), em 
1997, durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Seus volumes estão divididos em: de 1ª a 4ª série e de 5ª a 
8ª série, de modo que cada uma dessas etapas possui um total de 10 
volumes. Nessa época, o ensino fundamental ainda não possuía nove 
anos de duração, como ocorre atualmente.

No que diz respeito à temática desses documentos, observamos 
a presença das disciplinas que tradicionalmente já pertenciam ao 
currículo escolar, como Língua Portuguesa, Matemática, História e 
Geografia, e dos volumes intitulados “Temas Transversais”, que se 
apresentavam como o grande diferencial desses materiais.

Reflita

A adoção dos temas transversais nos currículos escolares representa uma 
quebra de paradigma no modelo até então utilizado com fundamentação 
no Positivismo. Quais são os aspectos positivos e negativos da adoção 
desses temas?

Assim, os PCNs vêm atender a uma necessidade de reestruturação 
curricular que emergiu na década de 1980, época na qual o sistema 
educacional era caracterizado pela ênfase na “transmissão de 
conteúdos”, o que resultava no distanciamento entre os conteúdos 
escolares (considerados saberes universais) e os conhecimentos 
trazidos pelos alunos.  

Além disso, o currículo escolar se apresentava de maneira 
fragmentada e compartimentada, o que contribuía para o 
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estranhamento de grande parte dos alunos para com o conhecimento 
trabalhado na escola, e colaborava com os altos índices de fracasso 
escolar observados na época. Nesse contexto, os “Temas Transversais” 
se revelavam uma alternativa de articulação dos conteúdos escolares.

Segundo o MEC, os PCNs prestariam um importante serviço aos 
sistemas de ensino, de maneira especial aos professores, auxiliando-
os no processo de reelaboração curricular, buscando a construção 
de um projeto político-pedagógico que se colocasse a serviço da 
cidadania do aluno.

Por sua natureza aberta, configuram uma proposta 
flexível, a ser concretizada nas decisões regionais e locais 
sobre currículos e sobre programas de transformação da 
realidade educacional empreendidos pelas autoridades 
governamentais, pelas escolas e pelos professores. Não 
configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo 
e impositivo, que se sobreporia à competência político-
executiva dos Estados e Municípios, à diversidade 
sociocultural das diferentes regiões do País ou à autonomia 
de professores e equipes pedagógicas. (BRASIL, 1997, p. 13)

Apesar disso, existem críticas aos PCNs que apontam que tais 
documentos “ao estabelecer um padrão, acabam por desconsiderar 
as diferenças regionais, os projetos pedagógicos já existentes, a 
experiência de milhares de professores, entre outros fatores” (SANTOS, 
2012, p. 53). 

Pesquise mais

Leia o artigo “Parâmetros curriculares nacionais: uma revisita aos temas 
transversais meio ambiente e saúde”, disponível em: <http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462013000100003&lng=
pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Para Santos (2012), é questionável, ainda, a forma como os PCNs 
foram elaborados, somente com a participação de alguns professores 
de escolas, sendo que as universidades ficaram à margem desse 
processo. Também é polêmico o fato de se procurar constituir 
as bases para um currículo nacional a partir de um modelo que 
foi importado da Espanha. Aqui, adentra-se na discussão de que a 
educação brasileira utiliza-se recorrentemente de políticas, diretrizes 
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e modelos internacionais, desconsiderando o distanciamento deles 
da nossa realidade.

Exemplificando

A experiência de elaboração de um currículo nacional na Espanha, na 
década de 1990, foi muito bem aceita, o que se deve a dois fatores em 
especial: a maciça adesão dos profissionais da educação espanhóis à 
proposta e o grande investimento empreendido pelo governo espanhol 
para a efetivação desse projeto.

No Brasil, a proposta final dos PCNs foi elaborada por um grupo 
pouco representativo da área educacional. E, após a publicação desses 
documentos, eles foram encaminhados às escolas. Porém, não houve 
a preocupação de realizar uma formação com os professores, para 
que despertassem para a importância deles e para os modos como 
os mesmos poderiam ser utilizados. “O governo FHC apresentou os 
PCN´s no âmbito de seu arsenal de propaganda institucional, sem, 
no entanto, definir se constituíam ‘parâmetros’ ou diretrizes para a 
educação nacional”. (SANTOS, 2012, p. 56).

Por fim, alude-se ao fato de que um currículo nacional poderia 
privilegiar, mais uma vez, os discursos dominantes, em detrimento das 
classes populares. Também se deve questionar o próprio conceito de 
currículo nacional, na medida em que, segundo Santos (2012, p. 55), 
“um currículo não pode ser vivido e experimentado nacionalmente”, 
sobretudo se levarmos em consideração as dimensões territoriais de 
nosso país e sua diversidade cultural.

Faça você mesmo

Ministério da Educação (MEC) - Foi criado em 1930 durante o governo 
de Getúlio Vargas e somente em 1995 passou a se responsabilizar 
unicamente pela educação em nosso país, dado que anteriormente a 
isso somava também outras responsabilidades. Essa instituição possui o 
objetivo de promover o ensino de qualidade em nosso país.

Como a escola pode garantir o ensino de qualidade que o MEC exige?

Quais são as formas de organização escolar para a efetivação das 
práticas sociais?

Diante disso, até mesmo a proposta de conteúdos mínimos necessita 
de maiores esclarecimentos. Assim, Santos (2012) vai dizer que: 
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Se existem diferenças socioculturais marcantes, que 
determinam necessidades de aprendizagem diversas, existe 
também aquilo que é comum, no que se refere ao conteúdo 
que um aluno de qualquer estado do Brasil, do interior ou 
do litoral, de uma grande cidade ou da zona rural deve ter 
o direito de aprender, entende-se que esse direito deve ser 
garantido pelo Estado (SANTOS, 2012, p. 56).

Assim, o currículo deverá contemplar todas essas diferenças para 
que haja uma formação educacional completa.

Ainda assim, é preciso considerar a evolução das políticas públicas 
relacionadas à educação básica, que estão em andamento. A partir 
do governo do presidente Michel Temer, foi realizada a consolidação 
de uma revisão de fundamentos e regulamentos relativos à educação 
básica. A revisão foi realizada em forma de debates, consultas e 
audiências públicas, nas quais houve a participação de grupos de 
interesse, representantes políticos, educadores e acadêmicos, bem 
como a sociedade civil. O fruto dessas rodadas de debates, bastante 
polêmico à época, foi a consolidação da chamada de Base Nacional 
Comum Curricular, o BNCC.

Agora que você já conhece a LDB e os PCNs, você deve aplicar 
seus conhecimentos da seguinte maneira:

Sempre de forma coletiva, com a equipe pedagógica e todos os 
envolvidos no processo de organização escolar, organizar o currículo 
com as disciplinas apresentadas nos PCNs.

Os temas transversais deverão ser trabalhados em conjunto com 
todas as outras disciplinas. Para que isso aconteça, os professores 
precisam receber uma formação contínua para terem clareza do que 
se espera desses temas.

Sem medo de errar 

Pesquise mais

Conheça mais a Base Nacional Comum Curricular, e as alterações 
propostas, no link a seguir:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Terceira versão aprovada. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-
dezembro/BNCCpublicacao.pdf. Acesso em: 21 dez. 2017.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-dezembro/BNCCpublicacao.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-dezembro/BNCCpublicacao.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/linha-do-tempo-2017-dezembro/BNCCpublicacao.pdf
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Atenção

O Projeto Político-Pedagógico deverá ser elaborado coletivamente e 
seguir todas as diretrizes legais. Contudo, precisa contemplar a realidade 
da escola onde está inserida geograficamente.

Lembre-se

Esta seção de estudo aborda as políticas públicas para o ensino 
fundamental e trata dos Parâmetros Curriculares Nacionais em interface 
com a prática pedagógica nas escolas.

O PPP deverá ser elaborado com essas orientações. Não se 
esqueça de que esse documento é o norteador das ações escolares.

Conhecer os PCNs e a realidade da escola.

Elaborar o PPP de acordo com as diretrizes e PCNs Equipe 
pedagógica trabalhando conjuntamente aos envolvidos na escola 
(direção, professores, funcionários administrativos, representantes de 
pais e representante da comunidade) .

No PPP deverão ser contempladas: as disciplinas que serão 
ministradas de acordo com as orientações do PCNs,obedecendo à 
carga horária. As disciplinas ministradas devem seguir as orientações 
da legislação e, também, atender à demanda das forças produtivas 
da região. Isto quer dizer, que o aluno deve aprender de forma 
significativa os saberes que lhe serão úteis no mundo do trabalho.

Lembre-se

A organização do currículo deve atender às diretrizes legais, mas não 
pode prescindir de atender à realidade regional do aluno. É importante e 
necessário que os saberes estejam devidamente atrelados ao mercado 
de trabalho, para que o aluno tenha um conhecimento significativo.

Faça você mesmo

Faça uma proposta de organização escolar, a partir da realidade da região 
onde você mora. Para isso, leia os PCN e a LDB e faça uma pesquisa das 
necessidades do mercado de trabalho.
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2. Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
PCNs, é possível afirmar que:

I. Foram publicados em 1997 pelo Ministério da Educação.

II. Os Temas Transversais se apresentam como o grande diferencial dessas 
publicações.

III. Os PCNs surgem com o objetivo de assegurar formação básica comum, 
e de se apresentar como um referencial de qualidade para a educação no 
Ensino Fundamental no Brasil.

IV. Os PCNs foram elaborados em um momento em que o sistema 
educacional brasileiro apresentava excelentes níveis de qualidade.

V. Nos PCNs não encontramos a presença de disciplinas que 
tradicionalmente constam no currículo escolar, como Língua Portuguesa 
e Matemática, por exemplo.

Está correto o contido em:

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) I, III e V.

e) I, IV e V.

3. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio possuem três 
eixos norteadores. Assinale a alternativa que apresenta corretamente tais 
eixos.

a) Estética da sensibilidade, ética da identidade, e afetividade.

b) Estética da sensibilidade, ética da identidade e política da igualdade. 

Faça valer a pena

1. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio se constituem 
como políticas públicas ______________, que possuem o objetivo de 
regulamentar o âmbito ______________ da educação brasileira.

Assinale a alternativa que completa as lacunas de maneira correta:

a) regulatórias, administrativo.

b) instituintes, pedagógico.

c) instituintes, administrativo.

d) regulatórias, pedagógico.

e) distributivas, pedagógico.
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4. Sobre a estética da sensibilidade, um dos três eixos norteadores das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNs), é possível 
afirmar que:

c) Ética da identidade, política da igualdade, e seletividade.

d) Afetividade, seletividade e estética da sensibilidade.

e) Política da igualdade, afetividade e obrigatoriedade.

5. (Fundunesp - Processo Seletivo para Orientador de Disciplina / 2012)

Os temas transversais propõem uma nova organização dos conteúdos na 
estrutura do sistema educacional nacional atual, num caminho que busca 
transformar a educação escolar.

Sobre os temas transversais, é correto afirmar que:

a) delimitam diferentes campos de observação que podem permitir 
uma avaliação inicial inadequada quanto a elementos fundamentais no 
processo de ensino e aprendizagem.

b) são conteúdos que podem levar a novos conhecimentos, a propor e 
resolver problemas, proporcionando interrogações e respostas em relação 
às finalidades para as quais esses conteúdos apontam.

c) devem ser integrados aos conteúdos curriculares. A teia resultante 
de ambos é o suporte que torna possível a construção de um projeto 
curricular e um programa de conteúdos coerentes e significativos.

d) servem para desenvolver uma série de atividades que, por sua vez, são 
fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem. Devem ser 
trabalhados em separado das disciplinas curriculares, especificamente por 
meio de projetos.

e) quando são tomados como fios condutores dos trabalhos da aula, as 
disciplinas curriculares giram somente em torno deles e transformam-se 
em uma nova opção metodológica.

a) Constitui-se no único eixo norteador das DCNs que retoma os 
pressupostos pedagógicos de John Dewey.

b) Busca estimular a curiosidade, o espírito inventivo e a curiosidade pelo 
inusitado.

c) Essa proposta já havia surgido com outras palavras e em outro nível de 
ensino nos anos 1950, representando, assim, um retrocesso no que diz 
respeito à inovação pedagógica.

d) Constitui-se no único eixo norteador das DCNs que não está relacionado 
à formação profissional.

e) Essa proposta tem por princípio básico o reconhecimento dos direitos 
humanos e dos deveres e direitos da cidadania.
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6. Redija um texto com, no máximo 4 linhas, respondendo à questão: 
de que forma os temas transversais devem fazer parte do currículo? 
Justifique sua resposta.

7. As políticas educacionais, utilizadas para intervir nos processos 
formativos (e informativos) desenvolvidos em sociedade, possuem 
intencionalidade ligada sempre ao projeto de poder que a fundamenta, e 
podem ser analisadas a partir de dois componentes – o texto e o contexto 
– e possuem três dimensões. Quais são essas dimensões? Redija um texto 
de 3 a 5 linhas explicando as três dimensões.
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Seção 2.3

A avaliação para garantir a qualidade de ensino

Diálogo aberto 

Chegamos à nossa terceira aula da segunda unidade. Você já 
aprendeu muito sobre as políticas públicas da educação básica. Nesta 
seção, iremos avançar mais um pouco resolvendo mais uma situação-
problema enfrentada pela gestora Maria Antônia. Como base para a 
resolução da situação, veja a seguir um trecho da LDB (Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996).

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 3º O 
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino 
público em estabelecimentos oficiais; VII - valorização do profissional 
da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de 
padrão de qualidade; X - valorização da experiência extraescolar; XI - 
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Agora, a gestora Maria Antônia tem o desafio de implementar no 
PPP um modelo de avaliação que garanta a qualidade do processo 
de ensino e aprendizagem. Mais uma vez, ela precisa encontrar 
meios para inserir nas práticas docentes uma metodologia que seja 
aderente às diretrizes do MEC e, também, forme a cultura avaliativa 
no processo de ensino.

Assim, os conteúdos ensinados deverão ser constantemente 
avaliados com o aproveitamento dos alunos. Eis a SP. Como ela fará 
isso?
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O Sistema Nacional de Avaliação foi desenvolvido com o objetivo 
de atender ao artigo 9º, inciso VI, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), que determina: “assegurar processo nacional 
de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 
superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a 
definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”. Para 
Santos (2012) cabe destacar no interior dessa política que: 

Não pode faltar

[...] na medida em que são assumidas as propostas da 
Conferência de Jomtien (UNESCO, 1990), a avaliação passa 
a ser o principal elemento de regulação dessa lei, seja no 
âmbito administrativo (no que compete à avaliação de 
rendimento escolar e desempenho dos sistemas de ensino), 
seja no que se refere à normatização pedagógica implantada 
de “cima para baixo”, com a criação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais em 1997, e que se constituem em 
elementos de normatização pedagógica em todo o país 
[...]”(SANTOS, 2012, p. 52).

As avaliações que compõem esse sistema são elaboradas pelo 
Ministério da Educação (MEC), de modo que este se coloca como 
um avaliador externo desde o 1990, com o objetivo de condicionar os 
sistemas e as instituições de ensino a adotarem o padrão de qualidade 
almejado para o nosso país. Essa ação política gera uma grande 
quantidade de dados que são armazenados pelo Instituto Nacional de 
Educação e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação, o Inep. 
Considera-se que a partir da síntese desses dados é possível obter um 
retrato, relativamente preciso, da situação educacional brasileira. 

Assim, Saeb, Prova Brasil, Enem e Sinaes são exemplos de avaliações 
que constituem o sistema nacional de avaliação, de modo que as três 
primeiras avaliações contemplam a Educação Básica e a última abrange 
o Ensino Superior.

Iniciaremos essa discussão pelas avaliações destinadas à Educação 
Básica. Dessa forma, vale destacar que o Saeb e a Prova Brasil são 
avaliações aplicadas a cada dois anos, possuem caráter complementar 
e avaliam as habilidades em Língua Portuguesa, com foco no ensino da 
leitura, e em matemática, priorizando a resolução de problemas. 
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O Saeb avalia o final de cada segmento da Educação Básica, 
compreendendo alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 
também o 3º ano do Ensino Médio.  Constituiu-se como uma avaliação 
amostral, contemplando 21% de escolas da rede pública e privada 
brasileiras. Dada sua natureza amostral, os resultados são apresentados 
em escala global, perpassando cada unidade da Federação, região, ou 
até mesmo representando o Brasil como um todo. Já a Prova Brasil 
avalia todas as escolas públicas, estaduais, municipais e federais que 
não foram avaliadas pelo Saeb, abrangendo alunos do 5º e 9º anos 
do Ensino Fundamental. Nesse caso, os dados são apresentados de 
modo mais detalhado, partindo dos resultados obtidos pelas escolas e 
municípios, contemplando também as Unidades da Federação e o país 
em sua totalidade.

É importante destacar que os dados obtidos por meio de tais 
avaliações participam da composição do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), iniciativa criada pelo Inep em 2007 e que 
em sua concepção possui o objetivo de contemplar em um único 
indicador o fluxo escolar e a média de desempenho nas avaliações 
nacionais referentes à Educação Básica. Diante disso, almeja-se que o 
Ideb atinja média 6.0, até o ano de 2021.

A partir de 2009 a Prova Brasil também passou a ser aplicada a 
alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, denominada Provinha Brasil, 
avaliando a proficiência em leitura. 

Santos (2012) realiza uma importante observação sobre esse 
sistema de avaliação, ressaltando que tais avaliações tendem para 
uma uniformização dos currículos escolares, já que todas as escolas 
são submetidas ao mesmo mecanismo avaliativo e mensuradas pelo 
mesmo tipo de índice, o Ideb. Para ele “há uma pressão exercida 
pelo poder central para conformar e uniformizar a educação básica, 
examinada, por sua vez, pelos instrumentos avaliativos gerenciados 
pelo Inep” (SANTOS, 2012, p. 76).

Assimile

Avaliação diagnóstica: realizada no início do período letivo, tem o 
objetivo de verificar o conhecimento prévio de cada aluno, realizando um 
diagnóstico do que ele já aprendeu e do que ainda deve ser trabalhado 
para que ele possa se preparar para a nova etapa de aprendizagem.
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Avaliação formativa: tem como função verificar, gradativamente, por 
meio de atividades diversas (leitura, escrita, resolução de exercícios, 
trabalho em grupo etc.), se os alunos estão alcançando os objetivos 
educacionais propostos para aquela etapa. Não tem caráter probatório 
(aprovar ou reprovar o aluno).

Soares (2012) destaca ainda que a pressão imposta pelos resultados 
dessas avaliações implica um movimento no qual os (as) professores 
(as) passam a se dedicar unicamente ao preparo de seus alunos para 
elas, o que se constitui como apenas uma parte do que a criança 
necessita em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.

“Então, o ensino acaba ficando apenas nos limites da avaliação, o 
que significa: aquilo que se pode reduzir a resultados quantitativos, 
redução que é uma imposição em avaliações que são aplicadas a 
milhares de pessoas”. (SOARES, 2012, p. 12).

Reflita

Ao avaliar, o professor também se autoavalia.  É a partir da avaliação 
que ele tem a oportunidade de rever suas metodologias (de ensino e de 
avaliação). No entanto, é comum os professores aplicarem apenas um 
instrumento com avaliação diagnóstica para mensurar o aproveitamento 
em sala de aula. Como superar essa prática?

A seguir, abordaremos a avaliação destinada ao Ensino Médio, 
denominada Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa avaliação, 
aplicada anualmente, surgiu em 1998 com o objetivo de se tornar 
uma avaliação nacional para essa etapa de ensino. Cabe observar 
que embora tenham se passado 14 anos desde a data de sua criação, 
o referido objetivo ainda não se concretizou e ainda não substituiu 
inteiramente o vestibular como forma de acesso às universidades. 

Nesse sentido, atualmente o MEC criou o Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU), para universidades públicas interessadas em adotar 
o Enem como processo de seleção. Os candidatos inscritos nesse 
sistema têm a possibilidade de consultar as instituições participantes, 
os cursos e o número de vagas e, desse modo, concorrer às vagas 
disponíveis a partir da nota obtida no Enem.
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Pesquise mais

O artigo analisa a relação entre a prática da avaliação escolar e o 
processo de conhecimento do aluno com base em relatos escritos por 
390 universitários, formandos dos anos de 1991 a 1994. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
25551997000100015&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Exemplificando

A implementação de um modelo de avaliação para garantir a qualidade 
do ensino, determinado pelas diretrizes do MEC, deve ser contemplada 
no PPP. A avaliação FORMATIVA e processual deve ser utilizada pelos 
professores, por se tratar de um modelo de avaliação abrangente por 
avaliar o processo, e não apenas o resultado.

Faça você mesmo

Agora, caro aluno, convido-o a resolver a seguinte situação:

Determinado aluno do 9º ano mostra-se inapto em disciplinas pontuais: 
Português e História. No entanto, tem excelentes notas em Matemática. 
Cabe ao conselho de classe sua aprovação ou reprovação. Em reunião 
e votação houve o empate. Cinco votos a favor da reprovação e cinco 
votos a favor da aprovação. Cabe ao gestor resolver o impasse. Como 
você resolveria tal situação?

Agora podemos resolver a SP sem medo de errar! 

A nossa gestora, Maria Antônia, deverá convocar todos os 
envolvidos no processo avaliativo e, na semana que antecede as 
aulas (semana de formação pedagógica). As provas instituídas pelo 
MEC devem ter os temas contemplados durante todo o ano letivo. 
Para isso, devem-se contemplar, no planejamento, os conteúdos que 
serão ensinados em cada turma. 

Esses conteúdos deverão ser avaliados de forma contínua para que 
o professor e a equipe pedagógica possam ter uma visão completa 
do rendimento dos alunos.

Sem medo de errar 
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Atenção

Saeb, Prova Brasil, Enem e Sinaes são exemplos de avaliações que 
constituem o sistema nacional de avaliação, de modo que as três 
primeiras avaliações contemplam a Educação Básica e a última abrange 
o Ensino Superior.

O Saeb e a Prova Brasil são avaliações aplicadas a cada dois anos, 
possuem caráter complementar e avaliam as habilidades em Língua 
Portuguesa, com foco no ensino da leitura, e em matemática, priorizando 
a resolução de problemas. O Saeb avalia o final de cada segmento da 
Educação Básica, compreendendo alunos do 5º e 9º anos do Ensino 
Fundamental e também o 3º ano do Ensino Médio.

Lembre-se

Você, como futuro professor, deverá utilizar, no processo de ensino-
aprendizagem em sala de aula, para avaliar tanto o aluno como também 
a eficiência de seu trabalho pedagógico, as avaliações do tipo diagnóstica 
e formativa.

Lembre-se

Os conteúdos ensinados devem ser organizados conforme orientações 
das diretrizes curriculares e PCNs.

Maria Antônia deverá convocar toda a equipe pedagógica e, junto 
com os professores, elaborar no plano de aula propostas de ações 
de metodologia de ensino e avaliação para contemplar a adoção, no 
PPP e nos planos de ensino, de uma avaliação formativa e contínua, 
atender à demanda exigida pelo MEC.

• Conteúdos ministrados em cada série – os mesmos que serão 
avaliados.

• Instrumentos de avaliação devem ser diversificados (objetivos, 
discursivos, entre outros).
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Faça você mesmo

Agora você está convidado a realizar uma tarefa: redija um texto 
explicando a importância da avaliação no processo de ensino e 
aprendizagem, discutindo também os limites de um instrumento e 
metodologia de avaliação que visa apenas resultados, e não o processo 
de ensino-aprendizagem.

Faça valer a pena

1. Sobre o Saeb, a Prova Brasil, o Enem e o Sinaes, é possível afirmar que: 

I. São exemplos de avaliações que constituem o Sistema Nacional de 
Avaliação Educacional.

II. Saeb, Prova Brasil e Sinaes possuem como foco avaliativo as instituições 
de ensino.

III. Saeb, Prova Brasil, Enem e Sinaes são avaliações que possuem como 
foco avaliativo o aluno.

IV. Essas avaliações possuem objetivos de promoção entre as diferentes 
modalidades educativas.

V. Entre essas avaliações, Saeb e Prova Brasil participam da constituição 
dos índices do Ideb.

Está correto o contido em:

a) I, II e III.

b) I, II e V.

c) I, III e IV.

d) II, III e V.

e) II, IV e V.

2. No interior do Sistema Nacional de Avaliação Educacional, é possível 
afirmar sobre o Saeb e a Prova Brasil:

I. O Saeb avalia o final de cada segmento da Educação Básica – 5º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.

II. O Saeb é uma avaliação que abrange 21% das escolas públicas no Brasil.

III. O Saeb é uma avaliação amostral que abrange 21% das escolas brasileiras 
(públicas e privadas).

IV. A Prova Brasil avalia as escolas públicas que não foram avaliadas pelo 
Saeb.
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V. A Prova Brasil avalia o 5º e 9º anos das instituições de ensino brasileiras 
(públicas e privadas).

Está correto o contido em:

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) I, III e V.

e) I, IV e V.

3. Sobre o Sistema Nacional de Avaliação Educacional, é possível afirmar que:

a) O Sistema Nacional de Avaliação Educacional é constituído por avaliações 
elaboradas pelas instituições de ensino.

b) O Sistema Nacional de Avaliação Educacional possui o objetivo de 
promover os alunos de uma modalidade de ensino para a modalidade de 
ensino seguinte.

c) As avaliações que constituem o Sistema Nacional de Avaliação Educacional 
ocorrem em instituições de ensino públicas.

d) As avaliações que constituem o Sistema Nacional de Avaliação Educacional 
são optativas.

e) Suas premissas encontram-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.

4. As avaliações do Sistema Nacional de Avaliação Educacional são 
elaboradas _______________.

a) pelo Ministério da Educação (MEC).

b) pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

c) pelos Conselhos Estaduais de Educação (CEEs).

d) pelas Secretarias Estaduais de Educação (SEEs).

e) pelos Conselhos do Fundeb.

5. No que diz respeito ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
(Sinaes), é possível afirmar que:

I. O Sinaes possui o objetivo de avaliar os estudantes das Instituições de 
Ensino Superior.

II. Os instrumentos de avaliação do Sinaes possuem tanto natureza externa 
quanto interna às Instituições de Ensino Superior.
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III. O Sinaes conta com o Conceito Preliminar de Cursos (CPC), com base 
no qual os cursos de graduação são credenciados e/ou recredenciados.

IV. As avaliações internas do Sinaes atribuem conceitos aos cursos de 
graduação e pós-graduação.

V. O processo de avaliação dos cursos de graduação respeita o ciclo 
avaliativo do Sinaes.

Está correto o contido em:

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) II, III e V.

e) II, IV e V.

6. (ENADE, 2011)

A avaliação da aprendizagem ganhou um espaço tão amplo nos processos 
de ensino que nossa prática educativa escolar passou a ser direcionada 
por uma “pedagogia do exame”. Qual é o foco desse modelo de avaliação? 
Justifique sua resposta.

7. Avaliação que abrange o 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, bem como 
o 3º ano do Ensino Médio. Além disso, é caracterizada como uma avaliação 
amostral, que contempla 21% de todas as escolas brasileiras. Que tipo de 
avaliação o texto se refere? Discorra sobre o tipo de avaliação implícita 
neste enunciado. e explique em quais níveis da educação essas avaliações 
são aplicadas.
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Seção 2.4

A valorização do profissional da educação

Diálogo aberto 

Caro aluno,

Estamos na última seção de nossa segunda unidade, que foi 
desenvolvida com base na situação real da profissão a partir das 
diretrizes estipuladas pela LDB 9.394/96. 

Nesta unidade, escolhemos como ponto de partida uma situação 
real da profissão: a implementação da LDB 9.394/96 no sistema 
educacional, para que você aprenda mais sobre o funcionamento do 
sistema de educação no Brasil. A LDB é um documento que apresenta 
as diretrizes da organização escolar para que a educação atenda às 
necessidades da população. 

Para isso, discutimos até agora sobre a implementação da gestão 
democrática, a organização curricular, questões sobre avaliação de 
ensino e institucional e, para finalizar, discutiremos a valorização do 
profissional da educação. Todos esses temas estão previstos na LDB e 
por isso foram abordados nesta unidade.

Agora vamos conhecer mais um pouco sobre o tema desta seção 
a partir da SP que figura no artigo 2º da LDB, que em seu texto orienta 
para a necessidade da valorização do profissional da educação escolar.

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 3º O 
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino 
público em estabelecimentos oficiais; VII - valorização do profissional 
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da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de 
padrão de qualidade; X - valorização da experiência extra-escolar; XI - 
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
Esses princípios e fins da educação determinam a valorização do 
profissional da educação. Nesse sentido, precisamos entender como 
esse profissional terá o seu valor garantido no espaço escolar. 

A situação-problema, vivida pela nossa gestora Maria Antônia, é 
justamente resgatar e fazer com que os profissionais se sintam partícipes 
do processo educativo e recebam para isso, a formação continuada 
adequada.

As reformas no âmbito da Educação provocam mudanças 
significativas no trabalho do profissional de educação, mais 
especificamente, no trabalho do professor. Essas reformas tiveram 
início na última década do século passado e promoveram grandes 
alterações diretas na educação. A rotina do professor na escola 
foi alterada profundamente porque outras atribuições lhe foram 
acrescidas. O trabalho docente tem passado por diversas mudanças 
em decorrência das reformas educacionais iniciadas na última década 
do século XX, trazendo implicações diretas para a educação escolar. 
As novas atribuições da escola e dos professores ficaram diretamente 
relacionadas às grandes mudanças impulsionadas pela globalização, 
que têm reconfigurado a sociedade que vê a Educação como um 
mecanismo de ascensão social. 

Essas cobranças não estão acompanhadas, principalmente por 
parte do Estado, de uma oferta de melhorias nas condições de 
trabalho e no aprimoramento de sua formação. Há, sim, um aumento 
significativo das demandas atribuídas ao professor, colocando em 
risco a qualidade do ensino. Para Oliveira (2004) muitos são os 
fatores que demonstram a nova regulação das políticas educacionais 
advindas a partir das reformas, dentre os quais a autora destaca:

Não pode faltar

[...] a centralidade atribuída à administração escolar nos 
programas de reforma, elegendo a escola como núcleo do 
planejamento e da gestão; o financiamento per capita, com 
a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF), por meio da Lei nº 9.424/96; a regularidade e a 
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ampliação dos exames nacionais de avaliação (SAEB, ENEM, 
ENC), bem como a avaliação institucional e os mecanismos 
de gestão escolares que insistem na participação da 
comunidade (OLIVEIRA, 2004, p. 1130).

Dessa forma, o professor tem seu trabalho para além do campo 
pedagógico, limitando seu tempo para estudos e preparação das 
aulas. Os professores, de uma forma geral, agregam ao trabalho 
pedagógico outras funções e responsabilidades para responder às 
exigências impostas pela comunidade e órgãos do sistema. É preciso 
que as condições de trabalho do professor sejam compatíveis com 
as exigências por qualidade tão pretendidas pelas diretrizes e pela 
sociedade. É preciso que o Estado adote medidas que caminhem 
juntas com as metas esperadas e melhorias nas condições de trabalho 
do professor.

Assimile

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é uma ferramenta 
gerencial que auxilia a escola a realizar melhor seu trabalho: focalizar 
sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe para atingir os mesmos 
objetivos e avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em 
constante mudança.

É considerado um processo de planejamento estratégico desenvolvido 
pela escola para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.

O PDE-Escola constitui um esforço disciplinado da escola para produzir 
decisões e ações fundamentais que moldam e guiam o que ela é, o que 
faz e por que assim o faz, com um foco no futuro. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=176:apresentacao>. Acesso em: 11 nov. 2015.

No período de 2003-2010, foi criado o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE) e lançado em 2007 pelo MEC com repercussão 
positiva entre os docentes por se tratar de um plano em busca de 
qualidade e valorização profissional. A característica principal do  PDE 
é seu caráter agregador de todos os programas em desenvolvimento 
pelo MEC,  em todos os níveis e modalidades da educação. Para Oliveira 
(2005, p. 764), “os programas de reforma que se propõem a organizar 
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a educação básica, de caráter geral, com o papel de formar a força 
de trabalho adequada às exigências últimas do capitalismo, também 
objetivam disciplinar a pobreza”.

Reflita

Como modificar as condições de trabalho docente e, ao mesmo tempo, 
oferecer formação continuada se as políticas de governo não estiverem 
afinadas com o ideal educativo proposto pelas políticas de Estado?

São muitos os problemas relacionados às condições de trabalho. 
Entre eles podemos destacar a superlotação em salas, a temperatura, 
o excesso de ruído, a longa jornada desgastante e os baixos salários, a 
falta de recursos materiais. Além disso, há os problemas sociofamiliares 
dos alunos, que muitas vezes refletem no cotidiano escolar. 

Pesquise mais

O texto discute as questões envolvidas na definição de um novo perfil 
para os professores de educação infantil e das quatro primeiras séries 
do Ensino Fundamental. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301999000300007&lng=pt&nrm
=iso>. Acesso em: 11. nov. 2015.

Dessa forma, podemos compreender que nesse contexto há um 
aumento significativo das tarefas dos profissionais da docência. Essas 
novas demandas, além de comprometer a saúde desses profissionais, 
podem também pôr em risco a qualidade da educação, haja vista a 
constante solicitação, sobrecarga e crescentes demandas a que são 
submetidos diariamente.

Exemplificando

Na elaboração do Projeto Político-Pedagógico e na organização escolar, 
deve ser prevista carga horária para professores em formação continuada.

Ainda com relação às políticas públicas de Estado e programas de 
formação, é importante destacar o PARFOR – Plano Nacional de Formação 
dos Professores da Educação Básica. Trata-se de programa implementado 
pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) em parceria com as Secretarias de Educação dos Estados, do 
DF e dos municípios e com as IES – Instituições de Ensino Superior –, para 
atender aos professores em formação continuada. Esse programa tem 
por objetivo garantir ao professor da educação básica a formação exigida 
pela LDB. Os cursos oferecidos aos participantes do PARFOR são de três 
tipos: primeira licenciatura, segunda licenciatura e formação pedagógica.
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Agora que você já aprendeu quais são os fundamentos dos 
programas educacionais ofertados pelo Estado para a formação e 
valorização dos profissionais da educação, já pode solucionar a SP 
apresentada no início da seção:

A situação-problema, vivida pela nossa gestora Maria Antônia, 
é justamente resgatar e fazer que os profissionais se sintam partícipes do 
processo educativo e recebam para isso, a formação continuada 
adequada.

Elaborar um plano de estratégia para dar condições ao professor 
na busca de formação.

• Contemplar os aspectos da formação no PPP.

• Organizar grupos de estudos.

• Convidar professores de outras escolas para formação.

Sem medo de errar

Atenção

No campo das políticas de formação de professores, também é preciso 
destacar o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 
Básica (PARFOR), que é um programa nacional implementado pela 
CAPES em regime de colaboração com as secretarias de educação dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios e com as Instituições de 
Ensino Superior (IES). O programa tem como principal objetivo garantir 
que os professores em exercício na rede pública de educação básica 
obtenham a formação exigida pela LDB, por meio da implantação de 
turmas exclusivas para os professores em exercício.

Faça você mesmo

Um dos maiores desafios do gestor é motivar os professores na constante 
busca pela formação. Elabore um plano de estratégias com desafios para 
o professor se sentir motivado em sua formação continuada.

Concluindo, é preciso que haja políticas públicas de Estado que 
adotem medidas que contemplem, na integralidade, um plano 
de valorização dos professores e todos os outros profissionais da 
educação. O PDE, embora represente um grande avanço, ainda está 
longe de atender à real demanda para a formação desses profissionais.
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Lembre-se

Aprendemos, na unidade anterior, os conceitos de Estado, governo e 
distribuição de poder. Nesta seção é preciso resgatar esses conceitos 
para a melhor compreensão sobre a valorização do profissional da 
educação. Quem oferta e como são ofertadas essas formações? Essa é 
uma questão pela qual você transita com facilidade com os conteúdos 
aprendidos anteriormente.

Lembre-se

Nesta unidade, apresentamos a LDB. Releia sempre, pois ela é a lei máxima 
que norteia as demais leis e políticas educacionais em nosso país.

Conhecer esse documento é fundamental para o exercício profissional, e 
para isso indicamos as leituras sugeridas na Seção 2.4 do LD e na webaula 
2.4.

Faça você mesmo

Redija um plano de formação continuada para os professores da escola.

Faça valer a pena

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) se 
configura como uma política pública que possui o objetivo de: 

a) definir as relações, os acordos e os conflitos que podem ocorrer no 
âmbito da educação brasileira.

b) criar consensos na sociedade, concedendo acesso a bens, direitos ou 
poder.

c) definir conteúdos mínimos a ser ministrados no Ensino Fundamental em 
nosso país.

d) sistematizar avaliações a ser aplicadas nas diferentes modalidades de 
ensino.

e) definir os fundos de investimentos destinados à educação no Brasil.

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) 
prevê como atribuições dos docentes:

I. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento.
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II. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
as comunidades.

III. Estabelecer a quantidade de dias letivos e horas-aula.

IV. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino. 

V. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.

Está correto o contido em:

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) I, III e V.

e) I, IV e V.

3. (Fundunesp - Processo Seletivo para Orientador de Disciplina / 2012) 

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), o 
artigo 26 A estabelece o estudo obrigatório da história e da cultura afro-
brasileira e indígena para os estabelecimentos de:

a) ensino fundamental, médio e superior.

b) educação infantil, ensino fundamental e médio.

c) ensino fundamental e médio.

d) ensino médio e superior.

e) educação infantil e ensino fundamental.

4.(Prefeitura de Sorocaba/SP – Concurso Público para Vice-Diretor/2012).

Lauro está respondendo pela Direção de uma escola de ensino fundamental. 
Tomou conhecimento de que há vários alunos do curso noturno que 
estão com muitas faltas. Preocupado com a situação, resolveu aproveitar 
a reunião de pais e mestres, programada para aquela semana, e esclarecer 
aos participantes, assim como aos alunos maiores de idade, que, de acordo 
com o art. 24, inciso VI, da Lei nº 9.394/96, para aprovação do aluno é 
exigida frequência mínima de:

a) 75% do total de dias letivos.

b) 70% do total de dias letivos.

c) 70% do total de horas letivas.

d) 75% do total de horas letivas.

e) 75% do total de aulas previstas.
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5. (Prefeitura de Sertãozinho/SP: Concurso Público para Supervisor de 
Ensino / 2012 - adaptada) 

A Lei nº 9.394/96 estabelece que o dever do Estado com a educação 
escolar pública será efetivado, dentre outros, mediante garantia de:

I. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;

II. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um;

III. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

IV. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, 
mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que 
completar quatro anos de idade.

Está correto o contido em:

a) I, apenas.

b) I e II, apenas.

c) II e III, apenas.

d) II, III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

6. O trabalho docente é parte integrante do processo educativo mais global 
e se relaciona com as questões mais amplas da sociedade. Atualmente 
parece existir certo consenso a respeito de que a prática educativa não se 
limita à transmissão e à apreensão do conhecimento. Explique a postura 
ideal do gestor diante dessa realidade.

7. A legislação vigente no país respalda o princípio da gestão democrática 
da educação. Tanto a Constituição Federal de 1988 como a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação – Lei n. 9.394/96 – trazem artigos que 
sugerem uma gestão participativa, colegiada e dialógica envolvendo os 
diversos segmentos dispostos no processo de ensino e aprendizagem.

Justifique a importância de uma gestão democrática ,para um ensino 
eficiente.
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Unidade 3

Financiamento da educação 
brasileira

Convite ao estudo

Para a maioria das pessoas, discutir sobre as finanças públicas 
traz certo desânimo, desconforto e desinteresse. No entanto, 
o aumento das discussões acerca do dinheiro público e da 
transparência da sua aplicação nos leva a procurar entender como 
ocorre o financiamento da nossa Educação e como as escolas 
públicas conseguem gerir o dinheiro que recebem. Com base 
nesse convite à reflexão, apresentamos a você a competência 
geral que teremos que desenvolver nesta disciplina e os objetivos 
específicos que devemos alcançar ao final desta unidade de 
ensino. Confira no quadro a seguir:

Competências 
de 
fundamentos 
de área:

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras.

Objetivo 
geral de 
aprendizagem:

Conhecer o financiamento da Educação e as políticas 
educacionais.

Objetivos 
específicos de 
aprendizagem:

• Analisar o financiamento da educação, de forma crítica.
• Entender o sistema de avaliação atrelado aos 
financiamentos.
• Conhecer a distribuição de recursos.

Para desenvolver tais competências e alcançar os objetivos 
descritos, recortamos uma cena comum relacionada ao 
financiamento da educação brasileira. Veja a seguir:

Júlia é uma menina de 15 anos que estuda em uma escola 
pública, no município de Vale Feliz. Ela chega à escola e se depara 
com um cartaz na porta do banheiro explicando que os alunos 
deverão trazer papel higiênico e demais produtos de higiene 
pessoal de casa, porque a escola não tem recursos para comprá-
los. Quando chega em casa, Júlia conta para os pais sobre o aviso 
e pergunta a eles por que a escola não tem dinheiro. 
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No dia seguinte, o pai de Júlia, Luís Gustavo, vai à escola 
e pede para falar com a diretora da unidade, Maria Graça. Ele 
se apresenta e relata o que a filha lhe contou sobre o cartaz e 
pergunta para a diretora por que a escola não tem dinheiro e 
quem seria o responsável por isso. Além do mais, explica para 
a diretora que tem outro filho de 7 anos, Felipe, que estuda 
em outra escola, essa de ensino fundamental, e que ali nunca 
houve problemas de gerenciamento de verbas, muito menos 
algum problema de manutenção de produtos básicos para o 
atendimento dos alunos e professores.

Por sua vez, a diretora responde que o dinheiro vem do Estado, 
e, por conta dos ajustes fiscais do governo, a verba destinada para 
as escolas está atrasada. Assim, a escola não tem recursos próprios 
para suprir as necessidades atuais e tem que esperar a liberação do 
dinheiro. 

Luís Gustavo, indignado, questiona que ele e todos os outros 
pais pagam os impostos e que não consegue entender por que 
o Estado não repassa para a escola a verba destinada a ela com 
pontualidade. Além disso, ele se predispõe a estudar a gestão 
pública dos recursos destinados à educação em seu município, 
para entender como são aplicadas as políticas públicas da 
educação básica. A partir deste cenário, podemos depreender as 
seguintes questões:

• De onde vem os recursos da escola?

• O que é FUNDEB? Para que serve?

• Quais são os parâmetros para a distribuição dos recursos?

• Como é a política de distribuição dos recursos?

Como solucionar esse impasse? Ao longo das seções desta 
Unidade, exploraremos esse problema, de modo a compreendê-lo 
em sua complexidade, relacionando o financiamento da Educação 
às políticas educacionais, bem como à forma da distribuição dos 
recursos destinados às escolas. 

Então, vamos aos estudos para respondê-las! 
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Seção 3.1

O financiamento da educação e as políticas 
educacionais

Diálogo aberto 

Nesta seção, começaremos nossos estudos de forma bem 
específica. Você já leu no Convite ao Estudo nossa Situação Geradora 
de Aprendizagem.  Como nas outras aulas, a cada unidade você irá se 
deparar com uma situação vivida por muitos gestores educacionais 
e que você também poderá vivê-la quando estiver atuando 
profissionalmente. 

O Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
foi criado em 2006, com a previsão de duração de 14 anos (mais 
exatamente, até 31 de dezembro de 2020), a fim de corrigir as falhas 
apontadas no FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério –, 
como a exclusão da Educação Infantil, EJA e Ensino Médio e de seus 
profissionais.

A primeira situação-problema que se apresenta é justamente o 
impasse vivido pelo pai de Júlia, Luís Gustavo, a respeito dos recursos 
da escola. Agora temos o desenrolar da situação, quando a escola 
recebe os recursos e deve aplicá-los. Sua primeira dúvida incide sobre 
como funciona o processo que financia a área de Educação em seu 
município, Vale Feliz. 

Para isso, é preciso conhecer bem como funciona o Fundeb e o 
FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –, para 
que ele, juntamente com a escola e a comunidade, possa saber de 
fato como funciona a destinação dos recursos específicos para a sua 
escola.

Para iniciar nossos estudos, precisamos, em primeiro lugar, 
entender o que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Não pode faltar
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), que está em vigor desde janeiro de 2007 e que se estenderá 
até 2020. Este fundo atende toda a Educação Básica, da creche 
ao ensino médio, e veio para substituir o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef), que vigorou de 1997 a 2006. 

Com a implantação do Fundeb, a União assumiu importante 
compromisso com a educação básica, uma vez que aumentou 
em dez vezes o volume anual dos recursos federais. Além disso, o 
FUNDEB financia todas as etapas da educação básica e ainda prevê 
recursos para os programas direcionados a jovens e adultos. A 
distribuição dos recursos leva em consideração o desenvolvimento 
social e econômico das regiões, ou seja, o Fundeb tem como 
principal objetivo promover a redistribuição dos recursos vinculados 
à educação. 

Os investimentos são realizados de acordo com o número de 
alunos da Educação Básica, com base em dados do censo escolar do 
ano anterior; para acompanhar as ações da distribuição dos recursos, 
foram criados conselhos em nível federal, estadual e municipal, e o 
Ministério da Educação promove a capacitação dos integrantes dos 
conselhos.

O Fundeb não é uma conta única, mas 27 fundos – um para 
cada estado e o Distrito Federal. É composto por nove impostos e 
transferências. Cada Estado brasileiro é obrigado a depositar 20% 
dessa arrecadação em uma conta específica para o Fundo. A União 
complementa quando esse repasse não atinge o valor mínimo 
estabelecido para cada aluno ao ano. Hoje, nove entes federados 
recebem essa complementação: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

É importante saber que o valor que cada município e estado 
vai receber depende, portanto, da arrecadação e do número de 
matrículas da rede. Ao final de cada ano, o FNDE, que é responsável 
pela administração do Fundeb, divulga as previsões de recursos para 
o próximo período. Você sabe quanto seu município e seu Estado 
arrecadam com os impostos? 
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Reflita

Confira a seguir a orientação dada por César Callegari, membro do 
Conselho Nacional de Educação – CNE:

"O que a gente enfatiza é que é indispensável que os secretários, assim 
como os professores e as famílias, conheçam isso. Todas as outras 
coisas que a gente sonha para a educação dependem da base de 
sustentação financeira. Não adianta só soltar a legislação e os números, 
temos de educar os gestores para ter melhor controle e boa utilização 
desse dinheiro", aponta.

Todos pela Educação. Perguntas e Respostas: O que é e como 
funciona o Fundeb? Brasília: 3 jan. 2011. Disponível em: http://www.
todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/12813/perguntas-e-
respostas-o-que-e-e-como-funciona-o-fundeb/. Acesso em: 08 jan. 2018.

A lei do Fundeb determina que, pelo menos, 60% do dinheiro 
deve ser gasto com pagamento de professores. O restante pode ser 
investido na "manutenção e desenvolvimento da Educação Básica". 
A população deveria acompanhar passo a passo todas as decisões 
do governo, opinar sobre elas para entender o funcionamento das 
precariedades da Educação.

Pesquise mais

Leia o artigo de Luiz de Sousa Junior, que analisa o fundo em 2006, ou 
seja, na ocasião de seu lançamento:

SOUSA JR., Luiz de. Fundeb: Avanços, limites e perspectivas. EcoS 
– Revista Científica, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 275-290, jul./dez. 2006. 
Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/715/71580202.pdf>. 
Acesso em: 11 nov. 2015.

Devemos reconhecer que o Fundeb garante uma política de 
financiamento para a Educação Básica, assegura aporte dos recursos 
da União e reconhece tanto a diversidade do sistema educacional 
como a necessidade de ponderar os custos dessas ofertas. E como 
esse modelo de financiamento se traduz em melhorias para o trabalho 
escolar e o planejamento pedagógico? Os governos estaduais e 
municipais têm a obrigatoriedade de repassar esses recursos para 
suas respectivas áreas de gestão da educação (isto é, suas secretarias 
executivas de Educação, conforme a organização adotada em cada 
governo). Apesar disso, o modo como esses recursos serão aplicados 

http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/12813/perguntas-e-respostas-o-que-e-e-como-funciona-o-fundeb/
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/12813/perguntas-e-respostas-o-que-e-e-como-funciona-o-fundeb/
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/12813/perguntas-e-respostas-o-que-e-e-como-funciona-o-fundeb/
http://www.redalyc.org/pdf/715/71580202.pdf
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na rede é livre. Em outras palavras, determinado governo pode 
analisar as demandas de sua área de atuação e definir suas próprias 
prioridades, como investimento em:

• Construção de novos estabelecimentos de ensino, se houver 
demanda pela população.

• Melhorias na infraestrutura dos estabelecimentos já existentes 
(abertura de novas salas de aula, reformas, expansão de espaços 
coletivos, quadras e aparelhos esportivos e de multiuso etc.).

• Instalação de materiais multimídia para uso de alunos e de 
professores.

• Instalação de espaços e recursos para possibilitar a inclusão 
digital dos alunos.

• Contratação e/ou capacitação do corpo docente e de corpo de 
técnicos auxiliares da educação, entre outros.

Já alguns tipos de financiamento para a área educacional são 
específicos para determinadas áreas (como saúde, transporte 
escolar, material didático etc.), sobre os quais trataremos mais 
pormenorizadamente nas próximas seções.

Exemplificando

Uma escola na periferia de um grande centro urbano tem problemas em 
manter-se, já que o caso de invasões pontuais e de depredação por parte 
de alguns alunos e de indivíduos não pertencentes ao corpo escolar é 
frequente. 

Algumas formas de se tentar solucionar esta questão seriam: implementar 
medidas educativas para conscientização dos estudantes; integrar ainda 
mais a presença da comunidade no entorno da escola em suas ações 
sociais e eventos; e aplicar recursos para melhorar a infraestrutura 
de monitoramento e segurança nas dependências da escola. Ações 
punitivas são necessárias, contudo são pontuais e paliativas. É preciso 
trazer a comunidade de pais dos alunos e vizinhos para utilizar a escola 
como uma extensão dos equipamentos públicos de que a comunidade 
necessita e usufrui. Para tanto, o Conselho Escolar pode deliberar a 
aplicação de recursos para estas ações.
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Estes são somente alguns exemplos mais amplos das possibilidades 
de aplicação destes investimentos, possíveis tanto em uma esfera 
maior, quanto no âmbito do poder executivo dos governos, como 
em um contexto mais pontual, como a direção de uma escola.

Assimile

Confira a seguir o dispositivo legal-chave para compreender esta 
questão:

DECRETO n. 6.253 de 13/11/07. Art. 3º, §2º (Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm>. 
Acesso em: 11 nov. 2015). 

“Os recursos dos Fundos poderão ser aplicados indistintamente entre 
etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação 
básica, observados os âmbitos de atuação prioritária previstos nos incisos 
I a III do caput deste artigo”.

Os âmbitos de atuação prioritária são os seguintes, nesta disposição:

I - Municípios: educação infantil e ensino fundamental.

II - Estados: ensino fundamental e ensino médio.

III - Distrito Federal: educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio.

Faça você mesmo

É muito importante que você reflita sobre os benefícios e desacertos 
trazidos pela Lei nº 11.494 de 20/06/2007, que regulamenta o Fundeb: 

BRASIL. Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamentação do 
FUNDEB. Presidência da República. Brasília, v. Único, p. 1-1, jun. 2007. 
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11494.htm>. >. Acesso em: 11 nov. 2015.

Leia o dispositivo legal. Faça uma reflexão crítica a respeito da Lei, 
considerando o que você já conhece sobre o Fundeb e o FNDE.
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Você sabe quanto seu município e seu Estado arrecadam com 
os impostos, e como estas instâncias aplicam os valores arrecadados 
educação?

Pesquise mais

Consulte os dados de arrecadação e de alocação de recursos de seu 
município para a Educação ao longo dos últimos cinco anos, e compare 
os valores investidos a cada ano.

Para tanto, consulte o Portal da Transparência Brasil, do Governo 
Federal, ou o portal de transparência de seu município, acessível por 
meio da página inicial do site da cidade (ex.: <www.NOMEDACIDADE.
SIGLADOESTADO.gov.br>).

BRASIL. Portal de Transparência. Controladoria-Geral da República. 
Disponível em: <http://transparencia.gov.br/>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Vocabulário

Distribuição dos recursos: distribuição de verbas aos estados da 
federação ou aos municípios ou a ambos pelo Governo Federal, de 
acordo com os dados do censo escolar do ano anterior.

Fundeb: sigla para designar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

FNDE: sigla para Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Nesta seção, tratamos de temas como: Financiamento-Estado, 
Educação Básica. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (o 
Fundeb) está em vigor desde janeiro de 2007 e será estendido até 
2020. Atende toda a Educação Básica, da creche ao ensino médio.

Agora convido você a juntos buscarmos uma solução para a 
situação-problema apresentada no início da seção. Vamos fazê-lo, 
considerando os conhecimentos adquiridos e transformados. Vamos 
retomá-la rapidamente:

A primeira situação que se apresenta é justamente o impasse 
vivido pela direção ao ser questionada pelo pai de Júlia, Luís Gustavo, 

Sem medo de errar
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a respeito dos recursos da escola. Agora temos o desenrolar da 
situação, quando a escola recebe os recursos e deve aplicá-los. Sua 
primeira dúvida incide sobre como funciona o processo que financia 
a área de Educação em seu município, Vale Feliz. 

Para isso, é preciso conhecer bem como funciona o Fundeb e 
o FNDE, para que ele, juntamente com a escola e a comunidade, 
possa saber de fato como funciona a destinação dos recursos 
específicos para a escola. Os recursos do Fundeb chegaram para a 
escola. E agora, como distribuí-los? Inicialmente, deve-se saber que 
a população deveria acompanhar passo a passo todas as decisões 
do governo, opinar sobre elas para entender o funcionamento das 
precariedades da Educação.

Nas escolas, existe uma instância em que os pais e a comunidade 
em geral podem se pronunciar: o Conselho Escolar, órgão deliberativo 
que determina as ações da escola, e a APMF – Associação dos Pais 
e Funcionários –, destinada a gerir o dinheiro da escola. Assim, a 
diretora da escola pode dizer para o pai de Júlia, Luís Gustavo, que, 
quando os recursos vindos do Fundeb não são suficientes para suprir 
as necessidades da escola, a APMF, com o Conselho Escolar, pode 
criar ações para arrecadação de dinheiro, como promoções, festas, 
bazares etc.

Além disso, esse órgão pode se organizar de modo a realizar 
uma solicitação de vistas aos investimentos repassados pela área de 
gestão do município, como a Secretaria de Educação, bem como 
ao Poder Executivo do próprio município, para esclarecer e justificar 
formalmente o planejamento das ações desta gestão, bem como a 
aplicação destes recursos.

Atenção

É importante que você conheça a legislação sobre o financiamento 
da Educação Básica. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 – que 
regulamentou o Fundeb.

Lembre-se

Segundo o artigo 212 da Constituição Federal de 1988, "A União aplicará, 
anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
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os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino” (BRASIL, 1988).

Além disso, o FUNDEB determina que a União deve complementar essa 
quantia, quando esse repasse não atinge o valor mínimo estabelecido 
para cada aluno.

O valor mínimo para cada aluno é estabelecido anualmente por meio 
de portarias normativas publicadas pelo MEC, que podem ser acessadas 
no seguinte site: <http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/
institucional/legislacao>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Avançando na prática 

Pratique mais
Instrução
Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos 
para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as 
atividades e depois as compare com as de seus colegas. 

“Minha escola: orgulho da cidade”

1. Competência 
de fundamentos 
de área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras, especialmente o Fundeb.

2. Objetivos de 
aprendizagem

Conhecer o conceito do Fundeb.

3. Conteúdos 
relacionados

Lei de Diretrizes e Bases – LDB que norteia a educação. Lei 
que institui o Fundeb e o FNDE.

4. Descrição 
da SP

No município de Morro Novo, com uma população de 20 mil 
habitantes, a única escola da cidade, o Colégio D. Pedro II, que 
atende tanto aos alunos de nível fundamental como do ensino 
médio, apresenta problemas de infraestrutura. 
O prédio onde funciona a escola é antigo e, embora tenha um 
valor cultural de grande importância para os moradores do 
município, já que praticamente todos estudaram ali e onde todos 
têm grande parte de suas lembranças, nunca houve um repasse 
de recursos adequado para se realizar uma ampla reforma. Além 
disso, os alunos atualmente se ressentem da falta de acesso à 
internet, por meio da qual gostariam de complementar seus 
estudos e atividades. Isso é apoiado pelos professores, que 
também gostariam de ter acesso a dispositivos multimídia 
adequados para tornar as aulas mais dinâmicas e atraentes. 
A escola recebeu os recursos do Fundeb, que são imprescindíveis, 
mas insuficientes para essas necessidades. A diretora da escola, 
Jane Mahalem, como presidente do Conselho Escolar do colégio, 
convoca uma reunião para que ela e os demais membros possam 
responder à seguinte questão: 
Como aplicar os recursos do Fundeb já existentes e angariar 
outros, para suprir essas demandas do colégio?

http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao
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5. Resolução 
da SP

Como foi mencionado anteriormente, a população deveria 
acompanhar passo a passo todas as decisões do governo, 
opinar sobre elas para entender o funcionamento das 
precariedades da Educação. No caso do Colégio D. Pedro II, o 
Conselho Escolar decide realizar, por meio de assembleias, a 
destinação de recursos.
Com os recursos repassados pelo Fundeb, o Conselho decide 
priorizar a manutenção do funcionamento da escola, ou 
seja, cobrir os gastos fundamentais, como o pagamento 
dos funcionários, o pagamento estimado de contas como 
luz e água, compra de materiais de limpeza e higiene, além 
de materiais escolares mais genéricos, como giz de lousa, 
materiais de papelaria, entre outros. Mesmo com a cobertura 
destes gastos, o dinheiro restante será insuficiente para o 
plano de melhorias do colégio, tão sonhado pelos moradores.
Sabendo disso, a Associação de Pais e Funcionários decide 
promover uma série de eventos ao longo do ano, como: 
venda mensal de pizzas; uma festa junina; e dois grandes 
festivais de música com músicos convidados – ex-alunos 
– além de comidas típicas, para convidar os moradores da 
cidade e da região. 
O planejamento destes eventos prevê a arrecadação de 
recursos para aplicar nas demandas estipuladas por alunos, 
professores e funcionários do Colégio.

Lembre-se

Você pode acessar a página oficial do Ministério da Educação, que trata 
especificamente a respeito do Fundeb. Ali são publicados os dados que 
orientam os cálculos para definir os valores de recursos repassados a 
cada Estado, Município e, inclusive, escolas.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundeb - sobre o Fundeb. Brasília: MEC, 
s/d. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/
sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb. Acesso em 22 dez. 2017.

Faça você mesmo

Com base na leitura da situação-problema desta seção, bem como na 
situação-problema exposta no “Avançando na Prática”, elabore uma lista 
de prioridades (entre recursos humanos e materiais) comuns de que as 
escolas necessitam para suprir suas necessidades.

Faça valer a pena

1. O Fundeb não é uma conta única, mas conta com 27 fundos – um para 
cada estado e o Distrito Federal. É composto por: 

4. Descrição 
da SP

membros possam responder à seguinte questão: 
Como aplicar os recursos do Fundeb já existentes e angariar 
outros, para suprir essas demandas do colégio?

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb
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a) 10 impostos.

b) 05 impostos.

c) 09 impostos.

d) 15 impostos.

e) 07 impostos.

2. Sobre o Fundeb, assinale a alternativa correta:

a) Com a implantação do Fundeb, a União assumiu importante compromisso 
com a educação básica, uma vez que aumentou em dez vezes o volume 
anual dos recursos federais. Além disso, financia todas as etapas da educação 
básica e ainda prevê recursos para os programas direcionados a jovens e 
adultos.

b) Com a implantação do Fundeb, o Município assumiu importante 
compromisso com a educação básica, uma vez que aumentou em dez vezes 
o volume anual dos recursos federais. Além disso, financia todas as etapas 
da educação básica e ainda prevê recursos para os programas direcionados 
a jovens e adultos.

c) Com a implantação do Fundeb, a União assumiu importante compromisso 
com a educação superior, uma vez que aumentou em dez vezes o volume 
anual dos recursos federais. Além disso, financia todas as etapas da educação 
básica e ainda prevê recursos para os programas direcionados a jovens e 
adultos.

d) Com a implantação do Fundeb, a União assumiu importante compromisso 
com a educação básica, uma vez que aumentou em duas vezes o volume 
anual dos recursos federais. Além disso, financia todas as etapas da educação 
básica e ainda prevê recursos para os programas direcionados a jovens e 
adultos.

e) Com a implantação do Fundeb, a União assumiu importante compromisso 
com a educação básica, uma vez que aumentou em dez vezes o volume 
mensal dos recursos federais. Além disso, financia todas as etapas da 
educação básica e ainda prevê recursos para os programas direcionados a 
jovens e adultos.

3. O Fundeb tem a duração prevista de:

a) 05 anos.

b) 10 anos.

c) 08 anos.

d) 13 anos.

e) 20 anos.

4. Leia o trecho a seguir:

A lei de regulamentação do Fundeb determina que ao menos _____ dos 
recursos sejam obrigatoriamente alocados para a remuneração dos docentes. 
Os recursos restantes podem ser investidos para o desenvolvimento e a 
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manutenção da Educação Básica. 

Assinale a alternativa que preenche adequadamente a lacuna no trecho 
apresentado:

a) 50%.

b) 45%.

c) 60%.

d) 75%.

e) 25%.

5. Leia o texto a seguir:

“Os recursos dos Fundos poderão ser aplicados indistintamente entre etapas, 
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, 
observados os âmbitos de atuação prioritária previstos nos incisos I a III do 
caput deste artigo” (In: Decreto n. 6.253 de 13/11/07. Art. 3º, §2º. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/
D6253.htm>. Acesso em: 2 set. 2015).

Assinale a alternativas que discrimina os âmbitos de atuação prioritária:

a) I - Municípios: educação infantil e ensino fundamental;

II - Estados: ensino fundamental e ensino médio; e

III - Distrito Federal: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

b) I - Municípios: educação infantil e ensino fundamental;

II - Estados: ensino médio, somente; e

III – Distrito Federal: ensino superior somente.

c) I - Municípios: educação infantil, somente;

II - Estados: ensino fundamental e ensino médio; e

III - Distrito Federal: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

d) I - Municípios: educação infantil e ensino fundamental;

II - Estados: ensino médio somente; e

III - Distrito Federal: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

e) I - Municípios: educação infantil, somente;

II - Estados: ensino fundamental e ensino médio; e

III - Distrito Federal: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e 
ensino superior.

6. O Fundeb é um instituto que beneficia qual nível da Educação?

7. Quais são os mecanismos para a aplicação do Fundeb?
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Seção 3.2

O financiamento da educação em crítica

Diálogo aberto 

Caro aluno, estamos dando início a mais uma etapa de estudos. 
Esta seção nos levará a fazermos, juntos, algumas reflexões acerca do 
financiamento da educação, de forma clara e crítica. Juntos vamos 
analisar a realidade da nossa educação e compartilhar os aspectos 
teóricos que embasam nossa temática. Vamos pôr mãos na massa! 
Prepare-se!! E não se esqueça de fazer anotações de todas as suas 
dúvidas.

Para reforçar o aprendizado, vamos rever brevemente o tema que 
gerou nossa SR. 

O FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – foi 
criado com a previsão de duração de 14 anos (até 31 de dezembro 
de 2020), a fim de corrigir as falhas apontadas no FUNDEF- Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais do Magistério –, como a exclusão da Educação Infantil, 
EJA e Ensino Médio, a precariedade do sistema de avaliação e controle 
de seus recursos, bem como a inexpressiva valorização do Magistério.

Ideologicamente, o FUNDEB reafirma a continuidade da política 
neoliberal, mantendo os investimentos/gastos educacionais em relação 
ao PIB bem abaixo do percentual mínimo de 8,0% a 10% necessários 
para a garantia de uma educação de qualidade para todos.

Imaginemos agora uma situação-problema que se apresenta na 
realidade brasileira:

O município de Vale Feliz recebeu recursos do FUNDEB para a 
compra de computadores e impressoras para as escolas. No entanto, 
o prefeito de Vale Feliz usou o dinheiro para comprar computadores 
e impressoras para a Secretaria do Idoso, deixando as escolas sem 
os equipamentos. O pai de Júlia, Luís Gustavo, em seu desejo de 
promover o acesso a um ensino de qualidade à sua filha, procura 
meios de averiguar como isso pôde ocorrer. Em suma, a questão a ser 
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respondida é: a alocação de recursos para a educação é flexível? O que 
o prefeito fez é permitido pela legislação?

Para iniciar nossos estudos, precisamos, em primeiro lugar, 
entender que o financiamento da Educação, além de ser um 
instrumento para a implementação das políticas sociais, constitui-
se em um determinante do padrão de intervenção do Estado nas 
políticas educacionais. Segundo Davies (2008, p. 9), o Fundeb:

Não pode faltar

É um mecanismo com traços neoliberais, pois propõe 
basicamente uma redistribuição, entre governo estadual 
e as prefeituras, de uma parte significativa (20%) dos 
recursos já vinculados constitucionalmente à educação, 
com base nos critérios de número e tipo de matrículas na 
educação básica, com pouco acréscimo de recursos novos 
(a complementação federal), equivalente a 5% do total da 
receita do FUNDEB em 2007. Em outras palavras, o FUNDEB 
é mais uma proposta de racionalização dos gastos públicos 
segundo uma lógica quantativista e se baseia no pressuposto 
de que os recursos são suficientes, porém mal distribuídos 
entre os governos.

Quando olhamos para a história da legislação pertinente à educação 
no Brasil, podemos ver como o financiamento público da educação 
está diretamente relacionado à garantia do acesso e da gratuidade da 
educação como um direito constitucional à cidadania. Dessa forma, 
a garantia da educação como um direito está intimamente ligada ao 
financiamento por parte do poder público. A vinculação de recurso, 
historicamente, só acontece em períodos ditos democráticos: 
1934-1937, 1946-1964, 1983, 1988..., e a desvinculação de recursos 
acontece em períodos autoritários: 1937-1945, 1964-1985, o que, 
sem dúvida, comprometeu a garantia do direito e da gratuidade da 
educação (DAVIES, 2004). Interessante, não é mesmo? Isso comprova 
a relação financiamento X política. Além disso, devemos ter em mente 
que essa relação transcende seu entendimento com um dispositivo 
de financiamento que funcionaria somente em um regime neoliberal 
de economia, pois o aumento de recursos alocados para a educação 
também aumentou durante regimes de governo com tendências 
mais intervencionistas na economia.
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Assim, para compreender o financiamento da educação básica no 
Brasil, devemos conhecer o processo orçamentário e sua execução, 
analisar a responsabilidade dos estados e do Distrito Federal, a 
importância do regime de colaboração entre esses e o papel que os 
fundos destinados à educação básica representam, bem como as 
fontes adicionais de recursos. Vamos entender o mecanismo.

Você sabe o que é orçamento? O orçamento é uma fase 
do planejamento, é uma lei que orienta a execução dos planos 
governamentais. Na Lei Orçamentária são previstas todas as receitas 
e todas as despesas públicas correspondentes a um ano. Isso significa 
que no orçamento, seja da União, do Estado, do Distrito Federal 
ou do Município, devem estar previstas todas as fontes de receitas 
destinadas à educação (impostos, transferências, salário-educação e 
outras) e todas as despesas que serão realizadas, compreendendo os 
gastos com pessoal, material, serviços, obras, equipamentos e outros. 
Viu como é fácil entender?

E receita, você sabe o que é? Receita é o conjunto dos rendimentos 
de um Estado, de uma entidade ou de uma pessoa, destinados a 
pagar os gastos necessários. A receita pública é composta por receitas 
correntes e receitas de capital.

Assimile

A despesa pública pode ser classificada ou definida como todo e 
qualquer desembolso “efetuado pela Administração Pública, nos 
termos da legislação financeira, licitatória e orçamentária, subordinado 
à classificação e aos limites dos créditos orçamentários, com vistas a 
realizar suas competências constitucionais” (UNICEF, s. d, p. 30 apud 
OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2015).

As despesas correntes são aquelas efetuadas pela administração 
pública no sentido de promover a execução e a manutenção da ação 
governamental. Essas despesas desdobram-se em despesas de custeio 
e transferências correntes.   

Já as despesas de capital são aquelas “realizadas pela Administração 
Pública destinadas a formar um bem de capital ou adicionar valor a um 
bem já existente, assim como transferir, por compra ou outro meio de 
aquisição, a propriedade entre entidades do setor público ou do setor 
privado para o primeiro” (UNICEF, s.d., p. 31 apud OLIVEIRA; MORAES; 
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DOURADO, 2015). Essas despesas são classificadas em: investimentos, 
inversões financeiras e transferências de capital. Exemplo: aquisição de 
terreno, construção ou ampliação da escola.

Reflita

Se entendermos o orçamento como o cálculo da receita que se deve 
arrecadar em um exercício financeiro e das despesas que devem ser 
feitas pela administração, podemos concluir que o planejamento das 
ações da educação e da escola deve ser meticulosamente pensado, 
considerando que pôr essas ações em prática depende, em grande parte, 
das condições objetivas (condições financeiras, materiais e humanas) do 
poder central e local.

Para o sucesso do planejamento, é necessário que haja 
compromisso, seriedade e responsabilidade para a sua execução e, 
acima de tudo, cuidado com a administração da verba pública.   

Podemos definir planejamento como uma “metodologia mediante 
a qual estabelecem-se e decidem-se os objetivos visando à solução de 
problemas identificados, especificando, com antecedência, as ações 
e os recursos materiais, humanos e financeiros necessários” (PÓLO, 
2000, p. 443, apud MARTINS, s.d.). É preciso que haja uma sintonia 
entre as instâncias da administração (governo, secretarias e escolas) 
para, juntas, definirem as diretrizes, estratégias e os objetivos globais 
da administração, de forma que possam implementar propostas que 
tornem possível a realização das metas estabelecidas.

Pesquise mais

Leia o seguinte artigo que analisa o processo de formulação e 
implantação do FUNDEB.

MENDES, Danielle Cristina de Brito. Fundeb: avanços e limites no 
financiamento da educação básica no Brasil. Revista Eletrônica de 
Educação, v. 6, n. 2, nov. 2012. Disponível em: <http://www.reveduc.
ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/464/208>. Acesso em: 11 
nov. 2015.

A LDB, além de confirmar a Constituição Federal quanto ao sistema 
de colaboração dos entes federados no que se refere à organização, 
à oferta e ao financiamento da educação e do ensino, também 
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define o que se constitui como despesas com MDE – Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – (art. 70) e o que não se constitui (art. 71), 
com a intenção de impedir que esses recursos sejam utilizados para 
financiar serviços que muitas vezes não se configuram como serviços 
educacionais, vinculados diretamente ao ensino, tais como: pagamento 
de combustível utilizado pela frota de veículos dos estados e municípios, 
sem que estes estejam a serviço das secretarias de educação, ou 
construção de quadra de esportes nos bairros, asfaltamento das ruas 
que passam na porta das escolas, entre outros.   

Essas ações muitas vezes são realizadas de forma equivocada, o 
que reafirma a necessidade de os gestores conhecerem a forma da Lei.

Exemplificando

Imagine a seguinte situação:

O Secretário de Educação de um município deixou de receber o repasse 
destinado à sua escola, e isso causou impactos no andamento das 
aulas, como o atraso no pagamento de professores e de funcionários, 
na compra de materiais didáticos, reposição de insumos para limpeza, 
manutenção e escritório, entre outros.

Para solucionar o problema, ele acionou o gabinete do Prefeito de seu 
município, para sinalizar o não recebimento dos recursos, além dos 
problemas que se originaram disso.

O prefeito, a quem ele responde, por sua vez respondeu que houve um 
problema na captação de alguns dos recursos municipais. Esse impasse 
seria resolvido, já que estava ciente dos problemas, e houve uma data 
para a regularização da situação, o que foi cumprido posteriormente. 
Para esclarecer os pais, professores e funcionários dos Conselhos 
Escolares das escolas, o secretário informou o que havia acontecido por 
meio de reunião com os diretores de escolas, seus comandados.

É fundamental a participação da comunidade no acompanhamento e 
na fiscalização dos recursos destinados à educação e, especialmente, 
à manutenção e ao desenvolvimento no ensino. É princípio da 
administração pública a publicação de seus atos.

A peça orçamentária está disponível para qualquer cidadão, basta 
procurar as instituições do poder legislativo ou executivo para obter tais 
informações.
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Nesta seção, tratamos do financiamento da educação em crítica, 
lembrando que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB) está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 
2020, atendendo a toda a Educação Básica, da creche ao ensino 
médio.

Faça você mesmo

É muito importante que você reflita sobre como funciona o regime 
de colaboração entre a União e os entes federados. Para isso, leia e 
Constituição Federal – artigos 211 e 212 – e a LDB – arts. 9º e 10º, e faça 
uma comparação reflexiva sobre os textos legais.

Agora, convido-o para juntos buscarmos uma solução para a 
situação-problema apresentada no início da seção. Vamos fazê-lo, 
considerando os conhecimentos adquiridos e transformados. Para 
isso, vamos retomar a situação-problema desta seção:

O município de Vale Feliz recebeu recursos do FUNDEB para a 
compra de computadores e impressoras para as escolas. No entanto, 
o prefeito de Vale Feliz usou o dinheiro para comprar computadores 
e impressoras para a Secretaria do Idoso, deixando as escolas sem 
os equipamentos. O pai de Júlia, Luís Gustavo, em seu desejo de 
promover o acesso a um ensino de qualidade à sua filha, procura 
meios de averiguar como isso pôde ocorrer. Em suma, a questão a 
ser respondida é: a alocação de recursos para a educação é flexível? 
O que o prefeito fez é permitido pela legislação?

Segundo as diretrizes estabelecidas pelo Fundeb, os recursos 
destinados à Educação devem ter destinação exclusiva, até mesmo 
para sua destinação exata. Assim, é preciso sinalizar ao Poder 
Executivo, representado na figura do prefeito, para a necessidade de 
retificar a alocação incorreta deste orçamento. 

Tanto educadores como os gestores devem conhecer o processo 
orçamentário e sua execução, analisar a responsabilidade dos Estados 
e do Distrito Federal, a importância do regime de colaboração 
entre esses e o papel que os fundos destinados à educação básica 
representam, bem como as fontes adicionais de recursos. 

Sem medo de errar
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Atenção

É importante que você conheça a legislação sobre o financiamento 
da Educação Básica. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que 
regulamentou o FUNDEB, a Constituição Federal e a LDB!

BRASIL. Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamentação do 
FUNDEB. Presidência da República. Brasília, v. Único, p. 1-1, jun. 2007. 
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11494.htm>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Lembre-se

Confira um artigo de Paulo Sena, que analisa a legislação do Fundeb, de 
maneira crítica:

SENA, Paulo. A legislação do Fundeb. Cadernos de Pesquisa, v. 38, n. 
134, maio/ago. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/
v38n134/a0438134.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Avançando na prática 

Pratique mais

Instrução
Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos 
para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as 
atividades e depois as compare com as de seus colegas. 

“O Fundeb e as contas do município”

1. Competência 
de fundamentos 
de área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras, especialmente o FUNDEB.

2. Objetivos de 
aprendizagem

Conhecer como funciona o financiamento e a aplicação dos 
recursos para a Educação.

3. Conteúdos 
relacionados

Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases – LDB que 
norteia a educação. Lei que institui o FUNDEB e o FNDE.

4. Descrição 
da SP

No município de Margens Claras, a associação dos Conselhos 
Escolares, de todas as escolas do ensino público da localidade, 
reuniu-se para averiguar inconsistências na alocação de 
recursos do Fundeb no município. Algumas escolas estavam 
sem o repasse necessário para realizar a compra de materiais 
de limpeza e higiene, além de material escolar em geral.
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Para tanto, procedeu-se a uma análise das contas do 
município, relacionadas à pasta da educação, para estudar 
a extensão destas inconsistências. O que se pôde evidenciar 
foi a ausência de alguns dos recursos de responsabilidade do 
município, que não foram depositados no Fundo, mas que 
foram alocados na pasta da Secretaria de Obras. A alegação 
do Poder Executivo do município foi o fato de que o recurso 
foi aplicado na construção de novas escolas, para atender à 
demanda cada vez maior.
A pergunta que se faz sobre o caso é: o governo do município 
aplicou corretamente os benefícios do FUNDEB?

5. Resolução 
da SP

O Tribunal de Contas do município é o órgão fiscalizador 
responsável pela análise da aplicação dos recursos. 
O Tribunal de Contas do município, por sua vez, deve 
oficialmente aprovar ou não os relatórios finais disponibilizados 
pelo Poder Executivo. 
Ainda, outras instâncias podem ser acionadas, como o 
Ministério Público, os Conselhos de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb, ou ainda os parlamentares do 
Poder Legislativo, para evitar um direcionamento político de 
todas estas instâncias.
Assim, a Associação de Conselhos Escolares do município de 
Margens Claras deve redigir um documento que evidencie a 
inadequação na alocação de recursos realizada pelo Poder 
Executivo do Município. O governo do município pode 
retificar estes dados, justificando erros das informações, ou 
de fato assumir a responsabilidade pela alocação indevida, 
ainda que indiretamente ligada à Educação, e corrigir o erro, 
regularizando o repasse do Fundeb.

Lembre-se

A população deve acompanhar passo a passo todas as decisões 
do governo, opinar sobre elas para entender o funcionamento das 
precariedades da Educação.

O órgão que pode auxiliar o acompanhamento da alocação correta de 
recursos corresponde aos Conselhos de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundeb, também chamados de CACS. Conheça mais seu 
funcionamento por meio do site: <ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundeb/
controle_social.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Faça você mesmo

Elabore um texto, entre 10 e 20 linhas, que descreva como os recursos 
alocados para a Educação em seu município podem ser controlados 
pela sociedade.
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Faça valer a pena

1. Ideologicamente o FUNDEB reafirma a continuidade de qual política?

a) Neoliberal.

b) Liberal.

c) Marxista.

d) Tradicional.

e) Administrativa.

2. Assinale a alternativa correta:

a) O FUNDEB é mais uma proposta de racionalização dos gastos privados, 
segundo uma lógica quantativista, e se baseia no pressuposto de que os 
recursos são suficientes, porém mal distribuídos entre os governos.

b) O FUNDEB é mais uma proposta de racionalização dos gastos públicos, 
segundo uma lógica qualitativa, e se baseia no pressuposto de que os 
recursos são suficientes, porém mal distribuídos entre os governos.

c) O FUNDEB é mais uma proposta de racionalização dos gastos públicos, 
segundo uma lógica quantativista, e se baseia no pressuposto de que os 
recursos não são suficientes, porém mal distribuídos entre os governos.

d) O FUNDEB é mais uma proposta de racionalização dos gastos públicos, 
segundo uma lógica quantativista, e se baseia no pressuposto de que os 
recursos são suficientes, porém bem distribuídos entre os governos.

e) O FUNDEB é mais uma proposta de racionalização dos gastos públicos, 
segundo uma lógica quantativista, e se baseia no pressuposto de que os 
recursos são suficientes, porém mal distribuídos entre os governos.

3. MDE significa:

a) Medida para o Desenvolvimento da Educação.

b) Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

c) Medida de Destinação do Ensino.

d) Manutenção e Desenvolvimento da Educação.

e) Ministério do Desenvolvimento da Educação.

4. Leia a afirmação a seguir:

É um colegiado cuja função principal é proceder ao acompanhamento 
e controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos 
recursos do fundo, no âmbito de cada esfera municipal, estadual e federal.  

Assinale a alternativa que indica o nome do órgão relacionado ao Fundeb, 
descrito na afirmação: 
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a) Centro de Auxílio aos Conselheiros Sociais.

b) Conselho de Assistência e Controle Social.

c) Centro de Assistência e de Controle Social.

d) Conselho de Acompanhamento e Controle Social.

e) Conselho de Assessorias Contábil e Securitária.

5. Analise as afirmações a seguir:

I. O orçamento orienta a execução dos planos governamentais. 

II. No orçamento estão previstas todas as receitas e todas as despesas 
públicas correspondentes ao período de um ano. 

III. Receita é o conjunto dos rendimentos de um Estado, de uma entidade ou 
de uma pessoa, destinados a pagar os gastos necessários. 

Estão corretas as afirmações:

a) I, somente.

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III.

e) I, II e III.

6. Explique o que é despesa corrente.

7. Explique o que é despesa de capital.
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Seção 3.3

O sistema de avaliação atrelado aos 
financiamentos

Diálogo aberto 

Caro aluno, nós já estudamos a respeito da base do financiamento 
da Educação, discutimos sobre o FUNDEB e os critérios da distribuição 
dos recursos, ou seja, temos elementos suficientes para levarmos 
adiante nossas reflexões e iniciarmos o estudo sobre a forma como 
os financiamentos estão vinculados ao sistema de avaliação. Vamos 
continuar com nossas reflexões, agora, especialmente, com relação 
ao sistema de avaliação. 

Nesta seção, estudaremos os sistemas de avaliação que permitem 
estabelecer os dados que orientaram o valor exato dos repasses 
do Fundeb. Estes sistemas são o SAEB e o SINAES. Ambos são um 
conjunto sistematizado de avaliações externas que são utilizados 
também com outra função importante: avaliar a qualidade do ensino 
da Educação Básica e no Ensino Superior.

Para tanto, vamos retomar pontualmente nossa situação baseada 
na realidade.

Júlia é uma menina de 15 anos que estuda em uma escola pública 
estadual, no município de Vale Feliz. Ela chega à escola e se depara 
com um cartaz na porta do banheiro explicando que os alunos 
deverão trazer papel higiênico e demais produtos de higiene pessoal 
de casa, porque a escola não tem recursos para comprá-los. Quando 
chega em casa, Júlia conta para os pais sobre o aviso e pergunta a 
eles por que a escola não tem dinheiro. 

No dia seguinte, o pai de Júlia, Luís Gustavo, vai à escola e pede 
para falar com a diretora da unidade, Maria Graça. Durante a mesma 
conversa em que ele se apresenta e relata o que a filha lhe contara 
sobre o cartaz, este pai aproveita para perguntar sobre o rendimento 
escolar de Júlia. Explica para a diretora que tem outro filho de 7 
anos, Felipe, que estuda em uma escola municipal e que ali nunca 
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houve problemas de gerenciamento de verbas, muito menos algum 
problema de manutenção de produtos básicos para o atendimento 
dos alunos e professores. Além disso, o rendimento de Felipe e de 
outros alunos daquela escola é substancialmente melhor (a nota foi 
6,2), comprovado por meio de uma notícia de que o município em que 
residem apresenta ótimos resultados em avaliações governamentais. 
Isso não ocorre em instituições como a de Júlia, em que a gestão é 
de âmbito estadual, como ocorre em grande parte do Brasil (a nota 
ali foi 5,7).

Nesta seção, as perguntas que orientam esta situação-problema 
são as seguintes: 

• Por que duas escolas na mesma cidade têm avaliações diferentes 
do desempenho de seus estudantes?

• Afinal, o que são estas avaliações do ensino?

• Como elas contribuem para a melhoria do desempenho de 
estudantes e de escolas?

Para iniciar nossos estudos, precisamos, em primeiro lugar, entender 
o histórico do SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica. O SAEB 
é um conjunto de avaliações externas em larga escala que tem por 
objetivo diagnosticar o sistema educacional brasileiro e apontar alguns 
fatores que interferem no desempenho do estudante, apresentando 
um indicativo sobre a qualidade do ensino oferecido. As informações 
estabelecem a formulação, reformulação e o monitoramento das 
políticas na área educacional nas esferas municipal, estadual e federal, 
tendo em vista a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino.

O SAEB foi aplicado pela primeira vez em 1990, com a participação 
de uma amostra de escolas públicas da rede urbana que ofertavam as 
1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino Fundamental. Foram avaliadas as áreas 
de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. As 5ª e 7ª séries também 
foram avaliadas em redação. Este formato foi mantido até 1993.

Em 1995, foi adotada uma nova metodologia de construção do teste 
e análise de resultados, a Teoria de Resposta ao Item (TRI), possibilitando 

Não pode faltar
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a comparação entre os resultados das avaliações ao longo do tempo. 
Neste ano, foi decidido que a avaliação aconteceria nas etapas finais 
dos ciclos de escolarização: 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (que 
correspondem ao 5º e 9º ano atualmente) e 3º ano do Ensino Médio. 
Além da amostra da rede pública, em 1995 foi acrescentada uma 
amostra da rede privada. Os testes em Ciências não foram aplicados 
neste ano. De acordo com os dados oficiais, nas edições de 1997 e 
1999, os estudantes matriculados nas 4ª e 8ª séries foram avaliados em 
Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, e os estudantes de 3º ano 
do Ensino Médio em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História 
e Geografia. Em 1990 e 2003, as provas foram aplicadas nas escolas 
que foram sorteadas em caráter amostral, levando a resultados para 
unidades da federação, região e Brasil.

A partir de 2001, o SAEB passou a avaliar apenas as áreas de Língua 
Portuguesa e Matemática, o que aconteceu também nas edições de 
2003, 2005, 2007, 2009 e 2011. Em 2005, o SAEB foi reestruturado pela 
Portaria Ministerial nº 931, de 21 de março de 2005, compondo duas 
avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova 
Brasil.

A ANEB utiliza da avaliação amostral (atendendo aos critérios 
estatísticos de no mínimo 10 estudantes por turma), das redes públicas 
e privadas, focando na gestão da educação básica que até então vinha 
sendo realizada no Saeb. A ANRESC (Prova Brasil) passou a avaliar tanto 
de acordo com o censo das escolas como também em conformidade 
à quantidade mínima de estudantes na série avaliada, apresentando 
então resultados por escola.

A ANRESC (Prova Brasil) foi pensada para atender à demanda dos 
gestores públicos, educadores, pesquisadores e da sociedade em geral 
por oferecer dados sobre o ensino oferecido em cada município e 
escola. Seu objetivo é auxiliar os gestores nas decisões e na busca de 
recursos técnicos e financeiros, assim como a comunidade escolar, 
na definição de metas e na implantação de ações pedagógicas 
e administrativas, buscando a melhoria da qualidade do ensino e 
permitindo o levantamento do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB). 
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Este Índice foi criado pelo Ministério da Educação, a partir do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Leva-se também em 
consideração a taxa de aprovação de cada escola e de cada município, 
considerada como o tempo médio que o aluno leva para terminar uma 
série. O que exatamente é o IDEB? Ele é um indicador da qualidade 
educacional, composto pelo SAEB, a Prova Brasil.

O SAEB tem como foco principal avaliar o rendimento dos alunos, 
e seu principal instrumento é o teste de rendimento em Língua 
Portuguesa e Matemática. Apresenta três eixos de avaliação: qualidade 
do ensino, valorização do magistério e democratização da gestão, a 
partir de indicadores.

Em 2007, as escolas públicas rurais que ofertavam os anos iniciais 
(4ª série/5º ano) e que tinham o mínimo de 20 estudantes matriculados 
nesta série passaram a participar da Prova Brasil, que começou a ser 
realizada em conjunto com a aplicação da ANEB – a aplicação amostral 
do SAEB – utilizando os mesmos instrumentos. Em 2009, os anos finais 
(8ª série / 9º ano) do Ensino Fundamental de escolas públicas rurais 
que atendiam ao mínimo de alunos matriculados também passaram a 
ser avaliados.

Na edição de 2013, com a Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013, a 
Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), prevista no Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), passou a compor o SAEB. 
Outra novidade foi a inclusão da avaliação de Ciências, realizada com 
os estudantes da 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental e da 3º série 
do Ensino Médio.

Assimile

O SAEB contempla três tipos de avaliações:

• A Aneb – Avaliação Nacional da Educação Básica.

• Anresc/Prova Brasil – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar.

• ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização.

Para o sucesso dos objetivos das avaliações, todos – gestores, 
educadores, alunos e a sociedade em geral – devem considerar que 
seus resultados podem ser os indicadores reais da educação brasileira, 
e devem levar à tomada de decisões por parte dos nossos governantes.
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Pesquise mais

Consulte o texto a seguir, de Silvana Mesquita, sobre a utilização dos 
dados do IDEB para o planejamento e implementação de melhorias 
dos desempenhos de alunos, na educação básica, que foi baseado em 
dados relacionados ao Rio de Janeiro: 

MESQUITA, Silvana. Os resultados do Ideb no cotidiano escolar. 
Ensaio: aval. pol. públ. educ., Rio de Janeiro, v. 20, n. 76, p. 587-606, 
set. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0104-40362012000300009&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em: 11 nov. 2015.

Hoje, todas as etapas e níveis de ensino, exceto a Educação Infantil, 
têm avaliação padronizada, organizada e centralizada pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, 
órgão ligado ao Ministério da Educação. 

Reflita

Você deve pensar criticamente sobre os resultados das avaliações, pois 
podemos fazer uma leitura de que eles podem levar ao aprimoramento 
das políticas educacionais rumo à universalização da qualidade do 
ensino, como também podem  levar a uma simplificação do significado 
da qualidade de ensino, incentivando uma lógica meritocrática e 
competitiva entre as unidades e redes de ensino.

É importante saber que o Brasil faz acordos e convênios 
intergovernamentais, sendo que o acordo mais importante hoje na 
política educacional brasileira, especialmente quanto seu sistema 
de avaliação, é o Compromisso Todos pela Educação, organização 
formada por empresas, com atuação predominante no setor 
financeiro nacional e internacional. Podemos citar: grupo Gerdau, 
grupo Suzano, Banco Itaú, Banco Bradesco, organizações Globo, 
entre outras.

Em consonância com órgãos públicos e/ou representativos das 
gestões educacionais centrais e locais, tal organização elaborou 
um plano de metas para a política educacional brasileira, entre elas 
a criação do IDEB, e com a aprovação do Decreto-Lei nº 6.094, 
de abril de 2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em 
regime de colaboração com municípios, Distrito Federal e estados, e 
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a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e 
ações de assistência técnica e financeira, visando à mobilização social 
pela melhoria da qualidade da educação básica (BRASIL, 2007).

Vale ressaltar que o principal destaque dos resultados do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica é o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica.

Podemos citar outra organização que tem ganhado destaque 
em parcerias com mais de 500 gestões municipais de educação do 
Brasil: o Instituto Ayrton Senna com seus programas: Gestão nota 
10, Acelera Brasil, Se liga, Educação pelo esporte, Superação jovem, 
Escola conectada, Circuito campeão e Comunidade conectada.

Pesquise mais

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), conforme estabelece 
a Portaria nº 931, de 21 de março de 2005, é composto por dois 
processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). 

Consulte o portal do INEP e confira como o SAEB funciona: 

BRASIL. INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. MEC. SAEB: Sistema de Avaliação da Educação. 
Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb>. 
Acesso em: 11 nov. 2015.

É importante destacar e enfatizar que a avaliação da educação 
básica é criada, aplicada e organizada pelo INEP, bianualmente, 
verificando o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática nos 
últimos anos de cada etapa da educação básica. Cabe apontar que 
o Instituto não faz todo o processo sozinho, já que recebe assessoria 
de empresa especializada na elaboração da base de dados e na 
produção das escalas de proficiência, que é contratada por meio de 
licitação internacional.

Exemplificando

Imagine a seguinte situação:

Uma escola de ensino fundamental, localizada em uma cidade com 25 
mil habitantes, conta com 800 alunos matriculados no total. Naquela 
localidade, o IDEB averiguado a partir dos resultados aferidos por meio 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
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das avaliações dos alunos foi o seguinte, por anos:

• 2013: 5,1;

• 2014: 5,7;

• 2015: 6,2.

Em comemoração ao aumento nos índices, a Secretaria municipal 
de Educação daquela cidade informou oficialmente que a avaliação é 
feita com os estudantes dos quintos anos. No entanto, os excelentes 
resultados somente foram possíveis, devido ao cuidadoso planejamento 
pedagógico e ao plano de alfabetização aplicado pelos educadores 
desde a Educação Infantil. Outras questões apontadas pela Secretaria 
de Educação para o aumento na nota do IDEB foram os investimentos 
feitos pelo governo daquela localidade, para a capacitação e formação 
continuada dos professores, além dos projetos governamentais de 
incentivo à leitura e à alfabetização, ou seja, uma cuidadosa análise dos 
indicadores pôde proporcionar ao governo daquele município uma 
gestão adequada junto ao sistema de ensino como um todo, o que 
incluiu docentes, alunos e funcionários.

Agora vamos tratar de outra avaliação, que certamente mudou 
concretamente os rumo das políticas de avaliação institucional 
implementadas pelo Governo Federal: o SINAES – Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior. De acordo com o site oficial, são 
seus objetivos

1. Identificar mérito e valor das instituições, áreas, cursos e 
programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, 
gestão e formação.
2. Melhorar a qualidade da educação superior, orientar a 
expansão da oferta.
3. Promover a responsabilidade social das IES, respeitando a 
identidade institucional e a autonomia (BRASIL, 2015).

Como forma de atingir as instituições de ensino superior na sua 
totalidade, o SINAES possui três componentes principais: a avaliação 
das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. É 
importante destacar que este modelo de avaliação tem como objeto 
a avaliação institucional, que inclui a avaliação externa e a avaliação 
interna, com destaque para a autoavaliação.
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Assimile

O SINAES propõe uma avaliação institucional integrada por diversos 
instrumentos complementares:

• Autoavaliação.

• Avaliação externa.

• Censo.

• Cadastro. 

Consulte o portal do INEP e confira como funcionam os instrumentos 
de avaliação do SINAES: 

BRASIL. INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. MEC. SINAES – Instrumentos de Avaliação. Disponível 
em: <http://portal.inep.gov.br/superior-sinaes-instrumentos>. Acesso 
em: 11 nov. 2015.

Faça você mesmo

Reflita sobre como funciona a política de avaliação da educação no 
Brasil. Para tanto, pesquise no endereço eletrônico do INEP e faça um 
pequeno texto (entre 15 e 25 linhas) que explique a composição das 
avaliações.

BRASIL. INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Portal Oficial. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/>. 
Acesso em: 11 nov. 2015.

Agora vamos juntos buscar uma solução para a situação-problema 
apresentada no início da seção.

O pai de Júlia, Luís Gustavo, vai à escola e relata o que a filha lhe 
contara sobre o cartaz. Aproveita para perguntar sobre o rendimento 
escolar de Júlia. Explica para a diretora que tem outro filho de 7 
anos, Felipe, que estuda em uma escola municipal e que ali nunca 
houve problemas de gerenciamento de verbas, muito menos algum 
problema de manutenção de produtos básicos para o atendimento 
dos alunos e professores. Além disso, o rendimento de Felipe e de 
outros alunos daquela escola é substancialmente melhor. 

Sem medo de errar
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A partir desta situação, elaboramos a seguinte pergunta: por que 
duas escolas na mesma cidade têm IDEBs diferentes?

Nesta seção, após a leitura  “Não pode faltar”, já sabemos que duas 
escolas na mesma cidade têm avaliações diferentes do desempenho 
de seus estudantes, devido ao fato de que a gestão educacional aplicada 
a cada uma, bem como a inserção de programas governamentais 
que auxiliam os alunos, podem proporcionar diferentes efeitos sobre 
o rendimento dos alunos.

Assim, ações como melhorar a taxa de aprovação, diminuir os 
índices de evasão e reprovação, investir no ensino e na aprendizagem, 
estimular os professores a se capacitar e ter uma gestão democrática, 
com a participação de professores e comunidade, podem possibilitar 
melhorias efetivas do rendimento dos alunos. No caso de Luís 
Gustavo, certamente a gestão que se aplica na escola municipal em 
que seu filho de 7 anos estuda não é a mesma realizada na escola 
estadual de ensino médio onde Júlia estuda. Isso deve ser levado 
em consideração, bem como os tipos de avaliação aplicados e os 
resultados aferidos em cada um destes níveis.

Atenção

Você precisa entender que o SAEB tem como objetivo apoiar os 
municípios, Estados e a União na elaboração de políticas que visam à 
melhoria da qualidade do ensino.

Lembre-se

Nesta seção, tratamos do atrelamento das políticas educacionais ao 
sistema de avaliação.

O SAEB tem como foco principal da avaliação o rendimento dos alunos e 
seu principal instrumento é o teste de rendimento em Língua Portuguesa 
e Matemática.

Apresenta três eixos de avaliação: a qualidade do ensino, valorização do 
magistério e a democratização da gestão, a partir de indicadores.

Para saber mais, navegue no site oficial do IDEB, para conhecer mais o 
cálculo e a aplicação dos dados deste indicador:

BRASIL. INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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Anísio Teixeira. MEC. IDEB e o Censo Escolar na Educação Básica. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/programas-e-acoes?id=180>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Avançando na prática 

Pratique mais

Instrução
Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para 
novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as ativi-
dades e depois as compare com as de seus colegas. 

“O SAEB na minha escola”

1. Competência 
de fundamentos 
de área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras.

2. Objetivos de 
aprendizagem

Conhecer como funcionam as avaliações oficiais.

3. Conteúdos 
relacionados

O SAEB, Prova Brasil, ENEM. SINAES.

4. Descrição 
da SP

Vejamos a seguinte situação-problema:
Paulo Novaes é um professor que foi nomeado recentemente 
coordenador de ensino da rede estadual do município de Vale Calmo.
Ao iniciar o planejamento escolar para o próximo ano, Paulo 
quis iniciar esse trabalho com a análise dos resultados dos 
alunos nas avaliações institucionais promovidas pelo MEC. 
A partir daqueles dados, ele pôde constatar que os alunos 
apresentaram, por meio dos resultados no ENEM dos 
formandos de 3º ano (Nota: 5,3) e do IDEB dos formandos 
do 9º ano do ensino fundamental (Nota: 5,1), um rendimento 
mediano. Ele, como gestor almeja que seus alunos possam 
alcançar a meta estipulada pelo MEC (Nota 6,0) e superá-la. 
Em suma, o que Paulo precisa responder pode ser traduzido 
pela seguinte questão: o que uma escola do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio precisa fazer para ter seu IDEB 
superior ao anterior?

5. Resolução 
da SP

Após avaliar cuidadosamente a situação, evidentemente 
Paulo notou quais são as ações que devem ser promovidas 
para melhorar a qualidade do ensino e, consequentemente, o 
desempenho dos alunos.
Ele estabeleceu os seguintes objetivos: melhorar a taxa de 
aprovação; diminuir os índices de evasão e reprovação; investir 
no ensino e na aprendizagem; estimular os professores; e ter 
uma gestão democrática.
Para atingir estas metas, Paulo planejou as seguintes ações:

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes?id=180
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes?id=180
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- Para melhorar a taxa de aprovação no IDEB e no ENEM, reuniu 
os professores da rede para estabelecer um planejamento 
escolar direcionado especialmente para preparar os alunos 
para essas avaliações, com atenção tanto ao conteúdo 
estabelecido pelas diretrizes, como também ao formato e 
metodologia destas avaliações.
- Promover ações de reforço escolar, com auxílio de alunos 
com alto rendimento, para ajudar os colegas com dificuldades. 
Além disso, mapear os casos de alunos em situação de evasão 
iminente para encaminhá-los, conforme o caso, a um serviço 
público que possa auxiliá-los a se dedicar exclusivamente aos 
estudos.
- Estimular os professores, por meio de capacitações 
periódicas (como palestras, oficinas, workshops etc.) e pelo 
incentivo à busca por qualificação (seja por cursos de curta 
duração, como também titulações). Além disso, Paulo, 
com ajuda da Secretaria de Educação, quer promover uma 
premiação com as melhores práticas escolares no município.
- Estimular uma gestão democrática, com a participação de 
professores, funcionários e comunidade.

Lembre-se

Quanto maior for o IDEB, mais incentivos a escola terá. Para conhecer o 
IDEB, acesse o site oficial:

BRASIL. INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira/MEC. IDEB. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/
resultado/>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Segue também o site oficial do INEP sobre o ENEM:

BRASIL. INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira/MEC. ENEM. Disponível em: <https://enem.inep.gov.
br/#/antes?_k=za8g1y>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Faça você mesmo

Analise o melhor e o pior IDEB da sua cidade e compare-o com o de 
outras cidades da região. Para isso, acesse o painel de resultados de 
desempenho no link a seguir:

BRASIL. INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira/MEC. IDEB – Painel de Desempenho. Disponível em: <http://
idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica>. Acesso em: 11 nov. 2015.

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
http://ideb.inep.gov.br/resultado/
https://enem.inep.gov.br/#/antes?_k=za8g1y
https://enem.inep.gov.br/#/antes?_k=za8g1y
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Faça valer a pena

1. Assinale a alternativa correta:

I. A ANRESC (Prova Brasil) passou a avaliar de acordo com o censo das 
escolas, em conformidade à quantidade mínima de estudantes na série 
avaliada, apresentando, então, resultados por escola.

II. A ANRESC (ENEM) passou a avaliar de acordo com o censo das escolas, 
em conformidade à quantidade mínima de estudantes na série avaliada, 
apresentando, então, resultados por escola da política liberal.

III. A ANRESC (Prova Brasil) passou a estudar de acordo com o censo das 
escolas, em conformidade à quantidade mínima de estudantes na série 
avaliada, apresentando, então, resultados por escola da política tradicional.

Estão corretas as afirmações:

a) I, somente.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

2. PDE significa:  

a) Plano de Desenvolvimento da Educação.

b) Princípios de Desenvolvimento da Educação. 

c) Programa de Desenvolvimento Estadual.

d) Plano Descentralizado da Educação.

e) Projeto de Desenvolvimento da Educação.

3. A respeito do IDEB, analise as afirmações a seguir:

I. Em 2007, o INEP criou o IDEB que, em uma escala de zero a dez, indica o 
desempenho dos estudantes no ensino fundamental no Brasil.

II. O IDEB condensa em si dois aspectos importantes para a qualidade da 
educação: a aprovação e a média de desempenho dos estudantes em 
Língua Portuguesa e Matemática. 

III. Este indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, 
obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep 
para o ensino fundamental, que são o Saeb e a Prova Brasil.

Estão corretas as afirmações:
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a) I, somente.

b) I e II. 

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

4. Analise cada uma das afirmações a seguir e, em seguida, assinale 
Verdadeiro (V) ou Falso (F):

(   ) O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 com a 
finalidade de avaliar o desempenho do estudante no fim da educação básica 
(ou seja, no fim do Ensino Médio), de modo a contribuir para a melhoria da 
qualidade desse nível de escolaridade.

(   ) A partir de 2009 o Enem passou a ser utilizado também como mecanismo 
de seleção para o ingresso no ensino superior. 

(  ) Foram implementadas mudanças no Enem que contribuem para a 
democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica 
e para induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio.

(    ) Respeitando a autonomia das universidades, a utilização dos resultados 
do Enem para acesso ao ensino superior pode ocorrer como fase única de 
seleção ou de modo combinado com seus processos seletivos próprios.

(   ) O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo 
Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos – ProUni.

A partir de sua análise, assinale a alternativa correta:

a) F, F, F, F, F.

b) V, V, V, V, V.

c) V, F, V, F, V.

d) F, V, F, V, F.

e) V, V, V, F, F.

5. Leia atentamente as afirmações a seguir a respeito do SINAES:

I. Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes) é formado por três componentes 
principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 
estudantes. 

II. O Sinaes avalia somente os aspectos que giram em torno desses três 
eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão. 

III. Ele possui uma série de instrumentos complementares: autoavaliação, 
avaliação externa, Enade, avaliação dos cursos de graduação e instrumentos 
de informação (censo e cadastro). 
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a) I, somente.

b) I e II. 

c) I e III.

d) II e III. 

e) I, II e III.

6. Redija um texto explicando quais são as avaliações oficiais do SAEB.

7. Redija um texto explicando por que o SINAES é importante.
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Seção 3.4

A distribuição dos recursos

Diálogo aberto 

Olá, caro aluno! Estamos chegando ao fim desta unidade e vamos 
continuar com nossas reflexões, especialmente, com relação à 
distribuição dos recursos do FUNDEB. Sabemos que o assunto é foco 
de muitas discussões, pois, onde há dinheiro envolvido, há conflitos e 
discussões. Esperamos que você mergulhe no nosso diálogo e faça 
os apontamentos e questionamentos que se fizerem necessários.

Nós já vimos a respeito da base do financiamento da Educação, 
discutimos sobre o FUNDEB e os critérios da distribuição dos recursos, 
porém, agora, vamos nos aprofundar na forma como os recursos são 
distribuídos, lembrando que vimos também como os financiamentos 
estão vinculados ao sistema de avaliação.

Para melhor aprender a teoria, nada melhor que irmos à prática. 
Por isso, vamos conhecer a situação-problema desta aula, baseada na 
situação que temos acompanhado ao longo desta unidade.

Como já sabemos, o pai de Júlia, Luís Gustavo, vai à escola e 
pede para falar com a diretora da unidade, Maria Graça, e a questiona 
sobre o pedido de materiais gerais de limpeza e higiene aos alunos, 
feito pela escola. Por sua vez, a diretora responde que o dinheiro 
vem do Estado e, por conta dos ajustes fiscais do governo, a verba 
destinada para as escolas está atrasada. Assim, a escola não tem 
recursos próprios para suprir as necessidades atuais, e tem de esperar 
a liberação do dinheiro. 

Segundo a diretora, o motivo de este impasse ter ocorrido 
se deve ao fato de que a escola tinha em 2013, 300 alunos. No 
entanto, com a mudança de gestão promovida por ela, houve um 
redimensionamento das ações da escola, em que o Conselho Escolar 
promoveu uma forte campanha junto à comunidade para efetivar o 
máximo de matrículas que fosse possível. Como resultado disso, a 
escola teve efetivamente 455 alunos matriculados em 2014. Veja que 
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diferença! Pois é nesta diferença que reside o problema: sobre qual 
dado a escola recebeu recursos? 

Em outras palavras: Luís Gustavo deve responder à seguinte 
questão, em seus estudos: como foi a aplicação dos recursos no seu 
município?

A origem da ideia da criação de fundos para financiamento 
da educação brasileira remonta à década de 1930, período em 
que surgiram as leis mais fundamentais da educação nacional e 
que inspirou a elaboração do FUNDEB (LIMA; DIDONET, 2006). O 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação foi criado pela Emenda 
Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 
e pelo Decreto nº 6.253/2007 (posteriormente alterado pelo Decreto 
nº 6.278/2007).

Não pode faltar

Exemplificando

Imagine a seguinte situação, baseada em um fato verídico:

O calendário escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Três Lagoas (MS) será encerrado antes do previsto devido 
à redução de 20% da carga horária de 25 professores cedidos pelo 
governo do Estado. As aulas, que aconteceriam até o dia 18 de 
dezembro, serão encerradas no dia 20 de novembro para reduzir os 
gastos com a folha de pagamento dos professores, que atualmente é 
de 20 mil por mês, o equivalente a R$ 240 mil por ano.

Com essa decisão, 330 alunos ficarão sem aulas a partir do final 
de novembro. Várias mães entraram em contato com o Jornal do 
Povo, preocupadas com essa situação. O diretor da Apae, Luiz Fausto 
Rodrigues, porém, garante que os alunos não serão prejudicados, já 
que os 200 dias letivos serão cumpridos. Os alunos estão indo para a 
escola aos sábados e feriados para cumprir o calendário.

De acordo com Fausto, o governo estadual solicitou que todas as 
secretarias reduzam os gastos em 25%; a situação, portanto, não 
atinge apenas a Apae de Três Lagoas, mas as demais Associações 
do Estado. Segundo o diretor, a Apae não dispõe de receita própria 
e sobrevive de convênios com os governos e de contribuições da 
sociedade. “Infelizmente, a Apae não tem condições de assumir essa 
carga financeira de 25 professores. Mas vamos entrar em contato 
com o governo do Estado e com a prefeitura, com nossos deputados 
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e senadora para acharmos um caminho para dar continuidade no 
trabalho da Apae que é muito importante ”, adiantou.

Em suma, o que se pode depreender desta situação é o fato de que 
os recursos alocados são fundamentais para os estabelecimentos de 
ensino em várias esferas. Nesse caso, como a Apae é comumente 
uma entidade sem fins lucrativos, que conta com convênios com o 
setor público, sua dependência é maior e frágil. 

O plano de ações anunciado pelo gestor daquela entidade pode 
ser uma solução para o impasse que se apresenta: buscar junto à 
sociedade, bem como às representações políticas, uma forma de 
viabilizar recursos.

Leia a notícia na íntegra:

SANTOS, Ana Cristina. Falta de recursos obriga Apae a encerrar ano 
letivo um mês antes do previsto. JP News, 9 set. 2015. Disponível em: 
<https://www.jpnews.com.br/brasilmundo/falta-de-recursos-obriga-
apae-a-encerrar-ano-letivo-um-mes-antes-do-pr/80134/>. Acesso 
em: 11 nov. 2015. 

A distribuição dos recursos é feita pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios que oferecem atendimento na educação básica. São 
estas instâncias que distribuem os recursos de seu próprio fundo, 
considerando o número de estudantes matriculados em sua rede de 
Educação Básica, ou seja, de acordo com os dados do Censo Escolar 
do ano anterior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep/MEC).

Esse método serve para distribuir melhor os recursos pelo país, já que 
leva em consideração o tamanho das redes de ensino. Quanto maior 
for o número de alunos, maior os recursos destinados. Se o Estado 
não atingir o valor mínimo fixado para investimentos por estudante da 
rede pública, ele recebe do Governo Federal o dinheiro necessário para 
completar o valor do seu fundo. Os alunos considerados, portanto, são 
aqueles atendidos (BRASIL, 2007, p. 10-11):

• Nas etapas de educação infantil (creche e pré-escola), do 
ensino fundamental (de oito ou de nove anos) e do ensino 
médio;
• Nas modalidades de ensino regular, educação especial, 
educação de jovens e adultos e ensino profissional integrado;
• Nas escolas localizadas nas zonas urbana e rural; 

https://www.jpnews.com.br/brasilmundo/falta-de-recursos-obriga-apae-a-encerrar-ano-letivo-um-mes-antes-do-pr/80134/
https://www.jpnews.com.br/brasilmundo/falta-de-recursos-obriga-apae-a-encerrar-ano-letivo-um-mes-antes-do-pr/80134/
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• Nos turnos com regime de atendimento em tempo integral 
ou parcial (matutino e vespertino ou noturno).

Assimile

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, por meio do artigo 211, 
estabelece as áreas de ação prioritária de cada ente governamental: 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em 
matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a 
garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo 
de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil; 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio;

 § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de 
modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório; 

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino 
regular.

Uma pesquisa bastante frequente sobre o assunto é saber como 
é calculado o valor dos repasses a cada Estado ou Município. De 
acordo com as informações oficiais, o valor a ser repassado resulta do 
quanto foi arrecadado. Relembrando o que já dissemos em seções 
anteriores, o Fundeb é um fundo constituído, em sua maior parte, um 
percentual de 80%, por receitas de impostos recolhidos pelos estados 
e municípios. Tal direcionamento de recursos ao setor educacional 
já estava previsto no artigo 212 da Constituição Federal. Partindo 
disso, cabe destacar que esse fundo de investimentos educacionais 
é financiado por um processo de transferências de impostos, a saber 
(SANTOS, 2012): 

• 20% do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
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• 20% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

• 20% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

• 20% do Imposto de desoneração sobre Produtos Industrializados 
proporcional às exportações (IPIexp), Desoneração das Exportações (LC 
nº 87/96).

• 20% do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações 
(ITCMD).

• 20% do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (Ipva).

• 50% do Imposto Territorial Rural (ITR) devido aos municípios. 

• Receitas arrecadadas de dívidas ativas.

• Multas e juros sobre os impostos supracitados.

Santos (2012, p. 67) ainda complementa: "Se a receita de impostos for 
insuficiente para cobrir o custo por aluno, a União poderá complementar 
em até 10% o valor suficiente para compor tal despesa".

Reflita

Reflita criticamente sobre a lógica de distribuição de recursos, 
considerando que em um ano (Censo Escolar anterior) o número de 
alunos matriculados em uma escola difere – e muito – no próximo ano.

Como a arrecadação das receitas que compõem o Fundo varia 
conforme o comportamento da própria atividade econômica, 
as oscilações de valores são comuns e, normalmente, não são 
significativas. De qualquer modo, o valor arrecadado, a ser distribuído 
às contas específicas do Estado e seus municípios, em uma 
determinada Unidade Estadual, é multiplicado por um coeficiente de 
distribuição de recursos, calculado para vigorar em cada ano, em cada 
Estado e em cada Município, obtendo-se, com esse cálculo, o valor 
devido a cada governo, proveniente daquele montante de recursos a 
ser distribuído. Esse procedimento é repetido a cada vez que se tem 
um valor a ser distribuído. 
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Assimile

Assimile

Os repasses do Fundeb podem também ser acompanhados a 
partir do site oficial do FNDE: BRASIL. FNDE – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Consultas: orientações para repasse 
de recursos. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/financiamento/
fundeb/fundeb-consultas/repasse-de-recursos-do-fundeb>. Acesso em: 
11 nov. 2015.

Os créditos nas contas específicas do Fundeb de cada governo ocorrem 
na mesma periodicidade em que são creditados os valores das fontes-
mãe (ICMS, FPE, FPM, IPIexp, ITRm, LC/87, IPVA e ITCMD) alimentadoras 
do Fundeb. O total repassado em determinado mês, portanto, resulta 
da soma de todos os créditos realizados no decorrer daquele mês. A 
periodicidade dos créditos varia, em função da origem dos recursos que 
compõem o Fundo, ocorrendo da seguinte forma:

Os repasses do Fundeb podem também ser acompanhados a 
partir do site oficial do FNDE: BRASIL. FNDE – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Consultas: orientações para repasse 
de recursos. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/financiamento/
fundeb/fundeb-consultas/repasse-de-recursos-do-fundeb>. Disponível 
também no link: <ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundeb/repasses_e_
movimentacao_de_recursos.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Fonte: Fundeb: manual de orientações (2013).

Fonte: Fundeb: manual de orientações (2013).
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Pesquise mais

O Manual do Fundeb é o documento que orienta gestores da área de 
Educação de Estados e Municípios sobre os critérios, o cálculo do valor, 
além do modo de captação e distribuição destes repasses. Este material 
serve como apoio para nossa disciplina. Confira!

BRASIL. INEP/MEC. Fundeb: manual de orientação. Coordenação-Geral 
de Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento e Distribuição 
do Salário-Educação. 2013. Disponível em:  <http://mpeduc.mp.br/
mpeduc/www2/controle_social/arquivos/manual_fundeb_2013.pdf>. 
Acesso em: 11 nov. 2015.

Faça você mesmo

É muito importante que você reflita sobre como funciona a distribuição 
de recursos do FNDE. 

BRASIL. FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Pesquise no portal oficial deste mecanismo e faça um pequeno texto 
(um parágrafo de até 15 linhas), explicando brevemente o processo de 
distribuição dos recursos para os municípios.

Agora vamos juntos buscarmos uma solução para a situação-
problema apresentada no início da seção. Para isso, vamos retomar 
rapidamente a situação-problema tratada nesta seção:

Luís Gustavo, vai à escola e questiona a diretora sobre o pedido 
de materiais gerais de limpeza e higiene aos alunos, feito pela escola.  

Segundo a diretora, o motivo deste impasse com verbas ter 
ocorrido se deve ao fato de que a escola tinha em 2013, 300 alunos. 
No entanto, com a mudança de gestão promovida por ela, houve um 
redimensionamento das ações da escola, em que o Conselho Escolar 
promoveu uma forte campanha junto à comunidade para efetivar o 
máximo de matrículas que fosse possível. Como resultado disso, a 
escola em 2014 teve efetivamente 455 alunos matriculados em 2014. 
Veja que diferença! Pois é nesta diferença que reside o problema: 
sobre qual dado a escola recebeu recursos? Em outras palavras: Luís 

Sem medo de errar



U3 - Financiamento da educação brasileira132

Gustavo deve responder à seguinte questão, em seus estudos: como 
foi a aplicação dos recursos no seu município?

Sabemos que os recursos provenientes do Fundeb são 
fundamentais para a manutenção e melhoria dos serviços educacionais 
disponibilizados pela rede de ensino, de várias localidades do país. 
Sabemos também que nem sempre uma determinada cidade 
consegue recolher em forma de impostos recursos suficientes para 
complementar o fundo, tendo em vista que o valor mínimo por aluno 
deva ser o critério obrigatório para a alocação de recursos. Quando 
isso ocorre, o governo federal aumenta a porcentagem do Fundo 
para aquela localidade. 

Sabendo disso, o ideal no caso de nossa situação-problema 
é orientar a gestão deste repasse pelo município. Um plano de 
ações pode ser implementado, de modo a encontrar as demandas 
imediatas e urgentes, para que os alunos não sejam prejudicados. 
Outra ação seria considerar que todas as ações de planejamento 
devem ser baseadas na quantidade de alunos da rede de ensino 
daquela localidade.

Atenção

Entenda um pouco mais como se dá a distribuição dos recursos para a 

Educação, bem como suas consequências, no artigo a seguir:

MILITÃO, Sílvio Cesar Nunes. Fundeb: Mais do mesmo? Nuances: 

estudos sobre Educação, Presidente Prudente, SP, v. 18, n. 19, p. 124-

135, jan./abr. 2011. Disponível em: <http://revista.fct.unesp.br/index.php/

Nuances/article/viewFile/351/386>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Lembre-se

Nesta seção, aprendemos qual é a origem e como são aplicados os 
recursos do FUNDEB.

A aplicação está diretamente vinculada ao número de matrículas do 
município / Estado e ao montante arrecadado. Confira o que ocorre em 
seu município:

BRASIL. FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
Consultas: orientações para repasse de recursos. Disponível em: <http://
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www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-consultas/repasse-de-
recursos-do-fundeb>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Avançando na prática 

Pratique mais

Instrução
Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos 
para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as 
atividades e depois as compare com as de seus colegas. 

“O Fundeb na minha cidade”

1. Competência 
de fundamentos 
de área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras.

2. Objetivos de 
aprendizagem

Conhecer os critérios de distribuição de recursos do Fundeb.

3. Conteúdos 
relacionados

• Fundeb
• FNDE
• Gestão educacional.

4. Descrição 
da SP

Vejamos a seguinte situação-problema, baseada em fato 
verídico:
Mais da metade dos recursos federais repassados a municípios 
pelo programa Brasil Carinhoso, voltado à educação infantil, 
está parada nas contas das prefeituras. O montante equivale a 
cerca de R$ 800 milhões.
Os dados, referentes aos últimos três anos, foram divulgados 
pela ministra do Desenvolvimento Social (MDS), Tereza 
Campello, no 15º Fórum da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime). O evento reúne gestores 
de todo país na cidade de Mata de São João, na Bahia.
“De tudo o que repassamos de 2012 a 2104, 55% está parado 
em conta. É grave. É alimentação que não se compra, fraldas, 
pequenos consertos”, disse Tereza, ao cobrar os secretários.
O Brasil Carinhoso é uma parceria do MDS com os Ministérios 
da Educação (MEC) e da Saúde que repassa 50% a mais de 
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb) por vaga ocupada por crianças 
beneficiárias do Bolsa Família em creches públicas.
Além disso, o MEC antecipa os valores do Fundeb para 
vagas em novas turmas de educação infantil abertas pelos 
municípios e pelo Distrito Federal. Com isso, as prefeituras 
não têm de esperar pela divulgação do Censo Escolar da 
Educação Básica para receber a verba.
A ministra ressaltou, entretanto, que 1,2 mil municípios não 
matricularam novas crianças beneficiadas pelo Bolsa Família 
desde 2012, quando o programa foi criado.
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Confira a notícia na íntegra:
SALDAÑA, Paulo. 55% da verba federal para a educação infantil 
está parada. Estadão.com.br: Seção Educação. 10 jun. 2015. 
Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/noticias/
geral,mais-da-metade-da-verba-federal-para-a-educacao-
infantil-esta-parada,1707679>. Acesso em: 11 nov. 2015. 

5. Resolução 
da SP

Para resolver esta situação, tenha em mente que a 
maioria dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil 
habitantes. Frequentemente as secretarias de educação 
destas localidades não contam com equipe técnica com 
o conhecimento apropriado, para gerir adequadamente 
os recursos provenientes do Fundeb e de seus programas 
associados.
Assim, é preciso que os gestores procurem utilizar efetivamente 
bem este repasse de recursos dado ao município. Um plano 
de ações pode ser implementado, de modo a encontrar as 
demandas imediatas e urgentes, para que os alunos não 
sejam prejudicados. Outra ação seria considerar que todas as 
ações de planejamento devem ser baseadas na quantidade 
de alunos da rede de ensino daquela localidade.

Lembre-se

Quanto maior for a arrecadação dos impostos, maior serão os recursos 
disponíveis para aplicação.

Essas e outras orientações e esclarecimentos estão disponíveis para 
consultas em um FAQ (Perguntas frequentes), disseminado pelo MEC a 
respeito da gestão de recursos do Fundeb. Confira!

BRASIL. Gestão de Recursos do Fundeb – Perguntas frequentes. 
Disponível em: <ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundeb/repasses_e_
movimentacao_de_recursos.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2015.

Além disso, você pode consultar o site oficial da Undime – União Nacional 
dos Dirigentes Municipais da Educação, que contém informações, 
notícias e orientações para auxiliar gestores educacionais a planejar e 
utilizar adequadamente os recursos. Confira!

Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Site 
Oficial). Disponível em: <http://undime.org.br/>. Acesso em: 11 nov. 
2015.

Faça você mesmo

Faça o levantamento de quanto foi a arrecadação de ICMS do seu Estado 
no último ano e procure saber como os recursos foram aplicados em 
especial na educação. Será um belo exercício, que pode ser realizado 
em forma de um texto, entre 10 e 20 linhas. Tabelas e quadros também 
podem ser utilizados.
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1. Assinale a alternativa correta:

a) A distribuição dos recursos é feita pela média de cada Estado, que distribui 
os recursos de seu próprio fundo, considerando o número de estudantes 
matriculados em sua rede de Educação Básica, ou seja, de acordo com os 
dados do Censo Escolar do ano anterior.

b) A distribuição dos recursos é feita por cada Estado, que distribui os 
recursos de seu fundo municipal, considerando o número de estudantes 
matriculados em sua rede de Educação Básica, ou seja, de acordo com os 
dados do Censo Escolar somente do ano anterior.

c) A distribuição dos recursos é feita por cada Estado, que distribui os recursos 
de seu próprio fundo, além do repasse recebido pelo Fundeb, considerando 
o número de estudantes matriculados em sua rede de Educação Básica, ou 
seja, de acordo com os dados do último Censo Escolar realizado.

d) A distribuição dos recursos é feita por cada Estado, que distribui os 
recursos de seu próprio fundo, considerando o número de professores em 
sua rede de Educação Básica, ou seja, de acordo com os dados do Censo 
Escolar somente do ano anterior.

e) A distribuição dos recursos é feita por cada Estado, que distribui os 
recursos de seu próprio fundo, considerando o número de estudantes 
matriculados em sua rede de Educação Básica, ou seja, de acordo com os 
dados do Censo Escolar dos últimos 10 anos.

2. Analise as afirmações a seguir:

I. Quanto maior for o número de alunos, maior o valor dos recursos 
destinados.

II. Se o Estado não atingir o valor máximo fixado para investimentos por 
estudante da rede pública, ele recebe do Governo Federal o dinheiro 
necessário para completar o valor do seu fundo. 

III. A distribuição dos recursos é feita por cada Estado, que distribui os 
recursos de seu próprio fundo.

IV. Se o Estado não atingir o valor mínimo fixado para investimentos por 
estudante da rede pública, ele recebe do Governo Federal o dinheiro 
necessário para completar o valor do seu fundo. 

V. A origem da ideia da criação de fundos para financiamento da educação 
brasileira remonta à década de 1930.

Estão corretas as afirmações:

Faça valer a pena
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3. Assinale a alternativa correta:

a) O valor arrecadado, a ser distribuído às contas específicas do Estado e 
seus Municípios, em determinada Unidade Estadual, é multiplicado por um 
coeficiente de distribuição de recursos, calculado para vigorar em cada ano.

b) O valor arrecadado, a ser distribuído às contas genéricas do Estado e 
seus Municípios, em determinada Unidade Estadual, é multiplicado por um 
coeficiente de distribuição de recursos, calculado para vigorar em cada ano.

c) O valor gasto, a ser dividido entre as despesas específicas do Estado e seus 
Municípios, em uma determinada Unidade Estadual, é multiplicado por um 
coeficiente de distribuição de recursos, calculado para vigorar em cada ano.

d) O valor arrecadado, a ser distribuído às contas específicas do Estado e seus 
Municípios, em determinada Unidade Estadual, é dividido por um divisor de 
distribuição de recursos, calculado para vigorar em cada ano.

e) O valor gasto, a ser dividido entre as contas específicas do Estado e seus 
Municípios, em determinada Unidade Estadual, é multiplicado por um divisor 
de distribuição de recursos, calculado para vigorar em cada ano. 

4. Quem deve ser o responsável pela movimentação ou execução dos 
recursos do Fundeb? 

a) Secretário de Educação (ou o responsável por órgão equivalente) do 
respectivo governo (municipal, estadual ou do Distrito Federal).

b) Prefeito ou Governador, chefes do poder executivo do respectivo governo 
(municipal, estadual ou do Distrito Federal).

c) Somente os prefeitos de cada município, chefes do poder executivo do 
respectivo governo.

d) Somente os governadores de cada estado, chefes do poder executivo do 
respectivo governo.

e) O Tribunal de Contas do Estado onde se localiza o respectivo governo.

5. Leia com atenção as afirmações a seguir:

I. Os recursos do Fundeb são distribuídos de forma automática (sem 
necessidade de autorização ou convênios para esse fim) e periódica. 

II. A distribuição é realizada com base no número de alunos da educação 
básica pública. 

a) I e II.

b) I e III.

c) I, II, IV e V.

d) I, II, III e V.

e) I, II, III, IV e V.
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III. O número de alunos da educação básica pública é aferido de acordo com 
dados do último Censo Escolar.

Estão corretas as afirmações:

a) I, somente.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

6. Qual a periodicidade dos créditos dos recursos nas contas do Fundeb? 

7. De acordo com o Manual do Fundeb (BRASIL. INEP/MEC. Fundeb: manual 
de orientação. Coordenação-Geral de Operacionalização do Fundeb e de 
Acompanhamento e Distribuição do Salário-Educação. Disponível em:  
<http://mpeduc.mp.br/mpeduc/www2/controle_social/arquivos/manual_
fundeb_2013.pdf>. Acesso em: 10 set. 2015.), explique como é calculado o 
valor dos repasses a cada Estado ou Município.
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Unidade 4

Plano Nacional de Educação

Convite ao estudo

Olá! Seja bem-vindo à quarta e última Unidade de Ensino da 
disciplina Políticas Públicas na Educação Básica. Na Unidade 1, 
você pôde conferir os conceitos de Estado e as Políticas Públicas 
na Educação. Na Unidade 2, o assunto foi o Funcionamento do 
Sistema Educacional Brasileiro. Já na Unidade 3, você aprendeu 
sobre o Financiamento da Educação Brasileira. Nesta Unidade 4, 
trataremos do Plano Nacional de Educação, um documento em 
forma de lei fundamental para o entendimento pleno do sistema 
educacional brasileiro.

Nesta unidade, desenvolveremos as seguintes competências e 
objetivos:

Competência 
Geral/por 
Fundamento 
de Área da 
Unidade

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras

Objetivos 
Gerais da 
Unidade

• Conhecer a definição do PNE;
• Conhecer a legislação relacionada ao PNE;
• Conhecer os Problemas e desafios da Educação Básica;
• Apresentar as metas relacionadas pelo PNE;
• Apresentar os programas de apoio a estados e municípios 
para a melhoria da educação básica.

Estes conteúdos serão desenvolvidos por meio da Situação 
Geradora de Aprendizagem, transcrita a seguir:

Sílvia Oliveira é pedagoga e professora da educação básica, na 
Escola Municipal de Educação Infantil "Sítio do Pica-Pau-Amarelo", 
na cidade de Lousano, um município de 30 mil habitantes. A 
Secretaria de Educação deste município, que não conta com 
uma equipe técnica de suporte às ações de planejamento e de 
gestão, recorre com frequência aos seus próprios docentes para 
realizar esse trabalho de suporte, sob o ponto de vista pedagógico. 
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O secretário de Educação, Paulo Henrique Souza, também 
pedagogo, preocupa-se com o fato de que, para que isso ocorra, é 
preciso capacitar esses docentes que são, de fato, parceiros. 

Tendo em vista, a aprovação recente do Plano Nacional de 
Educação no ano de 2014, o planejamento demandará muito do 
órgão como um todo. Para tanto, ele decidiu contratar uma empresa 
especializada em cursos de capacitação na área educacional. 
Assim, o curso inicial, dividido em 4 módulos, terá como tema o 
Plano Nacional de Educação (PNE). Ao longo das próximas seções 
desta Unidade 4, acompanharemos Sílvia e seus colegas docentes 
durante este curso, cujo objetivo – que também é o objetivo geral 
desta unidade – será apresentar e conhecer o Plano Nacional de 
Educação de maneira efetiva, além de programas governamentais 
de auxílio à melhoria da qualidade da Educação Básica. A questão 
que orienta nossas discussões é a seguinte:

Quais são as possíveis implicações da implantação das metas 
do atual Plano Nacional de Educação nas escolas?

Como forma de colaborar com o contexto de seu município, 
os professores de Lousano ajudarão a compor uma versão 
preliminar do Plano Municipal de Educação, o que é uma exigência 
do próprio PNE para os Estados e Municípios, que devem se basear 
no documento nacional para determinar as diretrizes em cada 
unidade federativa.

Portanto, a Seção 4.1 tratará de parte das metas propostas para a 
melhoria da educação básica, além de contextualizar brevemente a 
importância do PNE no cenário educacional brasileiro. Já na Seção 
4.2, serão abordadas as metas da educação básica não trabalhadas 
na seção anterior, bem como aquelas relacionadas a políticas de 
combate à desigualdade, a políticas afirmativas, à efetivação da 
gestão democrática e à ampliação dos investimentos na educação. 
Na Seção 4.3, as metas a serem discutidas são relacionadas à 
valorização da formação dos professores e ao ensino superior. Por 
fim, mas não menos importante, na Seção 4.4, serão apresentados 
os projetos e programas governamentais voltados à melhoria da 
Educação Básica.

Bons estudos!
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Seção 4.1

O PNE: metas da educação básica

Diálogo aberto 

Como vimos na introdução desta unidade, acompanharemos 
Sílvia Oliveira, uma professora de ensino fundamental do município 
de Lousano, que realizará – como aluna – um curso de capacitação 
oferecido pela Secretaria de Educação daquela cidade. O curso, a ser 
ministrado pela Profa. Dra. Graça Almeida, consultora responsável por 
essa capacitação, será dividido em 4 módulos. Para tanto, a Prof.ª Dr.ª 
Graça preparou uma série de referências que deverão ser consultadas 
previamente nos quatro encontros semanais.

Como discussão inicial, ela propõe que Sílvia e suas colegas 
realizem uma pesquisa preliminar do contexto educacional brasileiro, 
o que inclui conhecer os problemas mais comuns da educação básica 
no país, e apresentar adequadamente o Plano Nacional de Educação 
(PNE), que foi criado como uma resposta a esse cenário. No fim deste 
encontro, bem como nos próximos, Sílvia e os outros colegas deverão 
realizar análises dos conteúdos expostos a cada encontro, a serem 
entregues a cada etapa, com foco nas estratégias estabelecidas pelo 
próprio PNE.

Com esta atividade de cunho analítico e reflexivo, você, juntamente 
com Sílvia e os demais professores, desenvolverá as seguintes 
competências e objetivos nesta seção:

Competência Geral/
por Fundamento de 
Área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras

Objetivos Específicos 
de Aprendizagem da 
Seção

• Conhecer a definição de PNE 2014-2024, bem como a 
legislação relacionada.
• Apresentar os problemas e desafios da Educação 
Básica. 
• Apresentar as metas estruturantes para a garantia do 
direito à educação básica com qualidade.

O exercício de Sílvia, com a orientação de Graça, será também 
formalizar várias demandas que ela mesma experimenta em sua 
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prática docente e no cotidiano escolar. Assim, ela deverá se posicionar 
e aplicar os conceitos disseminados pelo curso, de modo a promover 
a melhoria da qualidade do ensino em sua escola e, de maneira mais 
abrangente, em sua cidade com a formulação do Plano Municipal de 
Educação.

Não pode faltar

1. PNE: definição 

O PNE não é um documento recente, embora sua última versão 
tenha sido promulgada em forma de Decreto-Lei em 2014 e tem 
vigência para seu cumprimento até 2024. Inicialmente concebida 
para ser uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB – Lei nº 9.394/1996), o PNE, que tem periodicidade 
decenal, passou a ser o articulador do Sistema Nacional de Educação, 
com previsão de que haja o percentual do Produto Interno Bruto 
(PIB) destinado ao seu financiamento. Logo, o Plano deve embasar a 
elaboração dos planos dos estados, municípios e no Distrito Federal, 
que, ao serem aprovados em lei, devem prever recursos orçamentários 
para a sua execução. O alinhamento dos planos de educação nas 
unidades federativas é um importante passo para a estruturação do 
Sistema Nacional de Educação (SNE), que possibilita firmar acordos 
nacionais que tornarão consolidada a articulação federativa no campo 
da política pública educacional.

2. O PNE 2014-2024: conhecendo a Lei

O atual Plano Nacional de Educação, aprovado em junho de 
2014 com vigência para os próximos dez anos, é fruto do intenso 
debate entre MEC, sociedade civil, unidades federativas, entre outras 
representações, na Conferência Nacional de Educação (CONAE), 
realizada em Brasília em 2010, cuja ênfase foi ajustar o novo PNE para 
tratar as lacunas de articulação entre os responsáveis pela Educação, 
definidos pela LDB. Com isso, espera-se estabelecer o primeiro esboço 
de um Sistema Nacional de Educação efetivamente unificado em todas 
as suas esferas.

O PNE discrimina suas diretrizes, a responsabilidade de órgãos 
relacionados por seu cumprimento, bem como suas atribuições e, 
além disso, as metas e suas subsequentes estratégias a serem aplicadas 
no contexto educacional brasileiro.
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Assimile

É fundamental que você conheça o PNE em sua versão integral, que 
contém suas diretrizes, a identificação dos órgãos responsáveis por seu 
cumprimento, além do anexo que lista completamente as metas deste 
plano e suas respectivas estratégias:

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dá outras providências. Lex. Presidência da República. 
Brasília, DF, Diário Oficial da União, 26 jun. 2014. p. 1-15. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/
L13005.htm>. Acesso em: 23 set. 2015.

3. PNE: conhecendo as metas e estratégias

O PNE pode ser encarado como mais uma importante etapa de 
um esforço ininterrupto para eliminar as desigualdades que, se sabe, 
são históricas no Brasil. Por isso, as metas descritas têm o objetivo de 
enfrentar os obstáculos para o acesso e a permanência dos alunos na 
escola; as desigualdades educacionais em cada localidade, enfatizando 
as especificidades de sua população; a formação profissional, ao 
explorar as potencialidades locais; e o exercício da cidadania. Além disso, 
o PNE incorpora em si os “princípios de respeito aos direitos humanos, 
à sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e da 
inclusão e à valorização dos profissionais que atuam na educação de 
milhares de pessoas todos os dias” (BRASIL, 2014a, p. 9).

Para facilitar o entendimento da estrutura do PNE, o MEC instituiu 
uma cartilha de orientações chamada Planejando a Próxima Década: 
Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação.

Assimile

Uma indicação bibliográfica fundamental para o devido conhecimento 
do PNE em suas nuanças é a cartilha Planejando a Próxima Década: 
Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação, que será 
referência básica nesta unidade.

BRASIL. Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 metas do 
Plano Nacional de Educação. Brasília: Presidência da República / Ministério 
da Educação / Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino. 
Brasília: MEC/SASE, 2014. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/images/
pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf>. Acesso em: 23 set. 2015.
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A Lei nº 13.005/2014, que aprovou o PNE, estabelece ao todo 20 
(vinte) metas, acompanhadas de suas respectivas estratégias para que 
sejam alcançadas. Para possibilitar o estudo, a apresentação e análise 
destas metas serão diluídas entre esta e as próximas seções. 

Reflita

Cada uma das metas aqui descritas é acompanhada por um conjunto de 
estratégias estabelecidas no PNE. Para a realização das atividades e de 
todas as Situações-Problema desta unidade, é imprescindível que você 
conheça estas metas e suas respectivas estratégias. 

Ao longo das seções, questione-se: qual(is) a(s) estratégia(s) mais 
adequada(s) para o cumprimento daquela meta, no contexto sobre o 
qual vou refletir?

Nesse sentido, serão apresentadas aqui primeiramente 7 das 9 metas 
relacionadas diretamente à garantia do direito à Educação Básica com 
qualidade.

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PNE.

Segundo a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 17), destacam-se algumas estratégias da Meta 1, como:

• O levantamento da demanda por creche para a população de 
até 3 anos, também de forma colaborativa, como forma de 
planejar a oferta e verificar o seu atendimento (Estratégia 1.3);

• A garantia do acesso dos estratos mais pobres da população 
à educação infantil, por meio de programas complementares 
de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das 
áreas da educação, saúde e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de 
idade (Estratégia 1.12);

• O fortalecimento do acompanhamento e o monitoramento 
do acesso e da permanência das crianças na educação infantil, 
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em especial dos beneficiários de programas de transferência 
de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância 
(Estratégia 1.14).

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para 
toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 
menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.

Segundo a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 20), destacam-se algumas estratégias da Meta 2, como:

• Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado 
dos alunos do ensino fundamental (Estratégia 2.3); 

• Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, 
da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários 
de programas de transferência de renda, bem como das 
situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, 
visando ao estabelecimento de condições adequadas para o 
sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as famílias e 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, adolescência e juventude (Estratégia 2.4); 

• Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de 
maneira articulada, a organização do tempo e das atividades 
didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando 
as especificidades da educação especial, das escolas do campo 
e das comunidades indígenas e quilombolas (Estratégia 2.6); 

• Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da 
escola, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude 
(Estratégia 2.5); 

• Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização 
flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do 
calendário escolar, de acordo com a realidade local, a identidade 
cultural e as condições climáticas da região (Estratégia 2.7); 
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• Promover a relação das escolas com instituições e movimentos 
culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais 
para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços 
escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos 
de criação e difusão cultural (Estratégia 2.8); 

• Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos 
iniciais, para as populações do campo, indígenas e quilombolas, 
nas próprias comunidades (Estratégia 2.10); e 

• Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino 
fundamental, garantida a qualidade, para atender os filhos de 
profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante 
(Estratégia 2.11).

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 
período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino 
médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

Para que haja ampliação da demanda de oferta de vagas para o 
ensino médio, o crescimento do número de matrículas para esse 
nível de ensino precisa ser monitorado por meio do Censo Escolar, 
especialmente se os alunos em potencial do ensino médio são 
concluintes do ensino fundamental. Isso requisita uma expansão 
significativa da oferta do ensino médio para alcançar a Meta 3, com a 
melhoria do atendimento e da taxa de conclusão na idade adequada 
no ensino fundamental. Assim, devido a isso, a Estratégia 3.1 estabelece:

Institucionalizar programa nacional de renovação do 
ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com 
abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 
entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que 
organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos 
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como 
ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, 
garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, 
a produção de material didático específico, a formação 
continuada de professores e a articulação com instituições 
acadêmicas, esportivas e culturais (BRASIL, 2014a, p. 22).
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Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 
(terceiro) ano do ensino fundamental.

Conforme a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 26-27), entre as principais estratégias registradas no PNE para o 
cumprimento da Meta 5, destacam-se:

• A estruturação de processos pedagógicos nos anos iniciais 
do ensino fundamental, em articulação com estratégias que 
deverão ser desenvolvidas pela pré-escola, com qualificação e 
valorização dos professores alfabetizadores e apoio pedagógico 
específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas 
as crianças (Estratégia 5.1). Nesse sentido, está proposto o 
fomento ao desenvolvimento de tecnologias educacionais e 
de inovação das práticas pedagógicas, bem como a seleção e 
divulgação de tecnologias que sejam capazes de alfabetizar e 
de favorecer a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos 
alunos. 

• Assegurar a diversidade de métodos e propostas pedagógicas 
nos processos de alfabetização (Estratégias 5.3 e 5.4). 

• Instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e 
específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados 
a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e 
as escolas a criar os respectivos instrumentos de avaliação e 
monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o fim do terceiro ano 
do ensino fundamental (Estratégia 5.2). 

• Deve-se considerar a necessidade de apoio à alfabetização de 
crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações 
itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, 
e desenvolver instrumentos de acompanhamento que 
considerem o uso da língua materna pelas comunidades 
indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas 
(Estratégia 5.5).

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação 
básica.



U4 - Plano Nacional de Educação 149

Para atender à Meta 6 (BRASIL, 2014a, p. 29), portanto, serão 
necessárias algumas estratégias, tais como:

• Promover, com o apoio da União, a oferta de educação 
básica pública em tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 
culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência 
dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser 
igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, 
com a ampliação progressiva da jornada de professores em 
uma única escola (Estratégia 6.1); 

• Instituir, em regime de colaboração, programa de construção 
de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado 
para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 
comunidades pobres ou com crianças em situação de 
vulnerabilidade social (Estratégia 6.2); 

• Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, 
por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, 
inclusive de informática, espaços para atividades culturais, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 
equipamentos, bem como da produção de material didático e 
da formação de recursos humanos para a educação em tempo 

• Integral (Estratégia 6.3); e 

• Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos 
alunos na escola, direcionando a expansão da jornada para o 
efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, 
esportivas e culturais (Estratégia 6.9).

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas 
e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, 
de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos 
anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino 
fundamental; 5,2 no ensino médio. 

Segundo a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 36), de modo geral, fomentar a qualidade da educação básica 
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significa enfrentar a desigualdade social existente no país e assegurar 
a educação como um dos direitos humanos. Significa também definir 
mais adequadamente e articular os sistemas de ensino e unidades 
escolares, bem como os processos de organização e gestão do 
trabalho escolar, melhorar as condições de trabalho e valorização, 
promover a formação e desenvolvimento profissional de todos aqueles 
que atuam na educação. 

Com essa meta, o PNE, por meio de suas 36 estratégias sugeridas, 
estabelece que Estados, Municípios e Distrito Federal, em regime de 
colaboração, garantam o alcance do nível suficiente de aprendizado 
em cada ano e período, nas médias nacionais previstas para o IDEB, o 
que mostra sua relevância e significado.

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 
anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos 
por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa 
de analfabetismo funcional.

Para atender à Meta 9 (BRASIL, 2014a, p. 35), foram estabelecidas 
algumas estratégias, tais como:

• Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a 
todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade 
apropriada (Estratégia 9.1); 

• Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensinos 
fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda 
ativa por vagas na educação de jovens e adultos (Estratégia 9.2); 

• Programar ações de alfabetização de jovens e adultos com 
garantia de continuidade da escolarização básica (Estratégia 
9.3); e 

• Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas 
etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de 
liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-
se formação específica dos professores e implementação de 
diretrizes nacionais em regime de colaboração (Estratégia 9.8).
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Pesquise mais

Com a coordenação do Todos Pela Educação, o Observatório do PNE é 
uma plataforma online que tem como objetivo monitorar os indicadores 
referentes a cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação 
(PNE) e de suas respectivas estratégias. Confira!

Observatório do PNE. Disponível em: <http://www.observatoriodopne.
org.br/>. Acesso em: 28 set. 2015. 

Conheça também o site da organização Todos pela Educação, cujo 
objetivo é ajudar a propiciar as condições de acesso, de alfabetização 
e de sucesso escolar, a ampliação de recursos investidos na Educação 
Básica e a melhora da gestão desses recursos. 

Todos Pela Educação (site oficial). Disponível em: <http://www.
todospelaeducacao.org.br/>. Acesso em: 29 set. 2015.

Exemplificando

Confira o trecho da reportagem a seguir, que apresenta uma análise 
preliminar da implementação da Meta 1 na Educação Infantil:

Embora os números evidenciem os desafios educacionais para com 
as crianças, incluí-las do ponto de vista a garantir apenas o acesso, não 
adianta. Os direitos das crianças incluem a qualificação desse ambiente 
educacional, seja do ponto de vista do próprio espaço, da oferta de 
professores qualificados, alimentação, saúde, lazer, transporte e outras 
dimensões, sempre em diálogo com o desenvolvimento integral desses 
indivíduos. Essas questões vão para além da meta 1 do PNE e perpassam 
toda discussão sobre o plano e sobre a proposta de educação almejada 
pelo país.

Para Rita Coelho, coordenadora geral de educação infantil do Ministério 
da Educação (MEC), as creches e pré-escolas têm como centralidade 
o pleno atendimento à criança. Por essa razão, esses constituintes são  
fundamentais para garantir “seu desenvolvimento integral, a formação da 
identidade e a ampliação de suas experiências”, avalia.

Por essa razão, ela defende que a discussão sobre a educação infantil não 
se paute pelo acesso. Segundo Rita, nesse contexto, algumas pressões 
beiram o retrocesso, como aponta o caso das judicializações – quando, 
por exemplo, o Ministério Público autua a cidade na imposição da oferta 
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de vagas. “Quando recai para um município a criação de 150 mil vagas 
de educação infantil, por exemplo, estamos falando de uma dívida de 
500 anos. Nenhum governo, com todo dinheiro do mundo e, se quiser, 
consegue fazer isso em quatro anos”, declara apontando a falta de terrenos, 
de capacidade de produção e mesmo de empreiteiras que deem conta da 
demanda. “Ação judicial tem de ser cumprida sim, mas não adianta reduzir 
o direito dessa criança à vaga, porque isso é se descomprometer com a 
ideia de educação infantil”, defende.

Outras informações podem ser acessadas na reportagem na íntegra, a 
seguir:

BASÍLIO, Ana Luíza. Desvendando o PNE: os desafios da Meta 1. In: 
Centro de Referências da Educação Integral. Seção Notícias. 24 
jul. 2014. Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/noticias/
desvendando-pne-quais-os-desafios-da-meta-1/>. Acesso em: 23 set. 
2015.

Faça você mesmo

A partir do exemplo, exposto pela notícia, você pode realizar uma análise 
crítica, em forma de resenha, sobre a Meta 1 do PNE (entre 15 e 25 linhas), 
e determinar qual estratégia proposta pelo PNE atenderia ao impasse 
exposto pela Profa. Rita Coelho.

Sem medo de errar

Agora chegou a hora de aplicar seus conhecimentos sobre o 
PNE, a partir das leituras realizadas. Vamos retomar, então, à Situação-
Problema exposta no início desta seção. 

Sílvia e seus colegas professores tiveram como tema inicial proposto 
pela Profa. Dra. Graça uma apresentação preliminar do contexto 
educacional brasileiro, o que inclui conhecer os problemas mais 
conhecidos da educação básica no país, e apresentar adequadamente 
o Plano Nacional de Educação (PNE), que foi criado como uma 
resposta a esse cenário. 

No fim deste encontro, Sílvia e os colegas deverão realizar análises 
dos conteúdos expostos até aquele momento, a serem entregues a 
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cada etapa, com foco nas estratégias estabelecidas pelo próprio PNE. 
Estas análises deverão ser acompanhadas de um esboço de Metas 
para o seu próprio município. Lembre-se de que o município de 
Lousano tem cerca de 30 mil habitantes. Logo, a extensão do sistema 
de ensino municipal é pequena, mas conta com a presença de vários 
tipos de estabelecimentos em todos os níveis de ensino. Como as 
metas expostas nesta seção tratam da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio, as propostas de metas ao município 
podem estar direcionadas a atender três frentes:

• Universalização da Educação Infantil e da Educação Básica 
como um todo;

• Combate ao analfabetismo no município;

• Aumento da oferta em educação em tempo integral, em todos 
os níveis.

Atenção

Releia as Metas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 do PNE, expostas nesta seção, para 
orientar seu trabalho de redação da proposta inicial de Plano Municipal 
de Educação de Lousano.

Lembre-se

Confira a série de reportagens a seguir, chamada Desvendando o PNE: 
a aprovação e os próximos dez anos, que apresenta uma análise geral 
da aprovação do atual Plano Nacional de Educação, além de possibilitar 
acesso a análises específicas da cada meta ou conjunto de metas 
correlacionadas. Confira!

BASÍLIO, Ana Luíza. Desvendando o PNE: a aprovação e os próximos 
dez anos. Centro de Referências da Educação Integral. Seção Notícias. 
18 jul. 2014. Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/noticias/
desvendando-pne-aprovacao-os-proximos-dez-anos/>. Acesso em: 29 
set. 2015.
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Avançando na prática

Pratique mais

Instrução
Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para 
novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e 
depois as compare com as de seus colegas. 

“O PNE na Educação Básica em minha escola”

1. Competência 
de fundamentos 
de área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras.

2. Objetivos de 
aprendizagem

• Conhecer a definição de PNE, bem como a legislação 
relacionada.

• Apresentar os problemas e desafios da Educação Básica.
• Apresentar as metas estruturantes para a garantia do 

direito à educação básica com qualidade.

3. Conteúdos 
relacionados

Plano Nacional de Educação (PNE); Metas e Estratégias do 
PNE.

4. Descrição da 
SP

Imaginemos a seguinte situação-problema:

Carlos é pedagogo e diretor de escola no município de 
Monte Plácido. Como o Plano Nacional de Educação foi 
aprovado em 2014, e com a aproximação da data final para 
o estabelecimento e aprovação dos Planos de Educação, 
nas esferas Municipais e Estaduais, Carlos foi convidado pela 
Secretaria de Educação daquele município a colaborar com a 
elaboração do Plano de seu município, juntamente a outros 
colegas diretores e professores.

Os trabalhos de elaboração, iniciados recentemente por 
meio de reuniões periódicas, foram organizados de tal forma 
que seu grupo de trabalho ficou responsável pelas metas 1, 
2, 3, 5, 6, 7 e 9 do PNE, a partir das quais serão extraídas as 
propostas de metas. 

Como Carlos e seu grupo poderão estabelecer propostas de 
metas para seu município a partir da leitura destes itens do 
PNE?
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5. Resolução 
da SP

Carlos e seus colegas, inicialmente, redigem uma análise 
crítica de cada uma daquelas metas definidas para seu grupo. 
Em seguida, eles estabelecem uma versão das Metas para o 
seu próprio município, levando em consideração a extensão 
do sistema de ensino, a demografia, o perfil socioeconômico 
de seu município e as necessidades específicas da cidade.

Como as metas expostas nesta seção tratam da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, as 
propostas de metas ao município somente podem estar 
direcionadas a atender três frentes:
• Universalização da Educação Infantil e da Educação 

Básica como um todo;
• Combate ao analfabetismo no município;
• Aumento da oferta em educação em tempo integral, 

em todos os níveis.

Portanto, a análise crítica e as propostas de metas, produzidas 
pelo grupo, e sua correspondência com as estratégias 
discriminadas para cada meta, estavam relacionadas somente 
a estes itens. No fim, suas propostas foram incorporadas ao 
conteúdo da versão final do Plano Municipal de Educação.

Lembre-se

Outra indicação bibliográfica fundamental para o devido conhecimento 
do PNE em suas nuanças é o site oficial do PNE, mantido pelo MEC, que 
também será referência básica nesta unidade: 

BRASIL. Planejando a próxima década: construindo os planos de 
educação. Brasília: MEC/SASE, 2014. Disponível em: <http://pne.mec.
gov. br/>. Acesso em: 23 set. 2015.

Faça você mesmo

Baseando-se na Situação-Problema, você pode realizar uma análise 
crítica, ou seja, uma resenha, sobre uma das metas tratadas nesta 
seção (entre 15 e 25 linhas), correlacionando-a com suas respectivas 
estratégias. Tente relacionar esta meta com o contexto prático (como 
em sua escola, bairro ou cidade).
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1. "É o _______________, decenal, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, e 
que estará em vigor até 2024. É um plano diferente dos planos anteriores; 
uma das diferenças é que esse Plano é decenal por força constitucional, 
o que significa que ultrapassa governos. Tem vinculação de recursos para 
o seu financiamento, com prevalência sobre os Planos Plurianuais (PPAs)”. 
(Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/perguntas-frequentes>. Acesso 
em: 25 set. 2015 – Adaptado).

Assinale a alternativa que preenche a corretamente a lacuna:

a) Plano Nacional de Educação.

b) Plano Estatal de Educação.

c) Plano Nacional de Infraestrutura.

d) Diretrizes Curriculares Nacionais.

e) Base Curricular Nacional.

Faça valer a pena

2. Segundo a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, p. 17), 
destacam-se algumas estratégias da Meta 1, como:

a) Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do 
ensino fundamental.

b) Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a 
fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos 
alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas 
se tornem polos de criação e difusão cultural.

c) Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para 
as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades.

d) Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida 
a qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades 
de caráter itinerante.

e) O levantamento da demanda por creche para a população de até 3 anos, 
também de forma colaborativa, como forma de planejar a oferta e verificar o 
seu atendimento. 

3. Segundo a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, p. 20), 
destacam-se algumas estratégias da Meta 2, como:

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

b) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que 
não tiveram acesso à educação básica na idade apropriada.

c) Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, adolescência e juventude.

d) Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do 
trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar, de acordo 
com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região.

e) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários 
de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e 
com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância.

4. Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, p. 26-27), entre as principais 
estratégias registradas no PNE para o cumprimento da Meta 5, destacam-se:

a) Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em 
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a 
ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, com a 
ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola.

b) Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas 
com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em 
tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças 
em situação de vulnerabilidade social.

c) Instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para 
aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular 
os sistemas de ensino e as escolas a criar os respectivos instrumentos de 
avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o fim do terceiro ano do ensino 
fundamental. 

d) A garantia de acesso dos estratos mais pobres da população à educação 
infantil, por meio de “programas complementares de orientação e apoio às 
famílias, por meio da articulação das áreas da educação, saúde e assistência 
social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos 
de idade.

e) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional 
de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação 
de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros 



U4 - Plano Nacional de Educação158

e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da 
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral.

5. Para atender à Meta 6, serão necessárias algumas estratégias, tais como:

a) A estruturação de processos pedagógicos nos anos iniciais do ensino 
fundamental, em articulação com estratégias que deverão ser desenvolvidas 
pela pré-escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores 
e apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de 
todas as crianças.

b) Assegurar a diversidade de métodos e propostas pedagógicas nos processos 
de alfabetização.

c) Deve-se considerar a necessidade de apoio à alfabetização de crianças 
do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, com a 
produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos 
de acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas 
comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas.

d) Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na 
escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, 
combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais.

e) Programar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 
continuidade da escolarização básica.

6. Para atender à Meta 9 do PNE (BRASIL, 2014a, p. 35), foram estabelecidas 
algumas estratégias como as mais relevantes para seu cumprimento. Cite 
quais são.

7. Para atender à Meta 3 (BRASIL, 2014a, p. 22), a Estratégia 3.1 é tomada como 
fundamental. Explique por quê.
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Seção 4.2

O PNE: metas estruturantes, de inclusão e de 
afirmação

Diálogo aberto 

Olá! Seja bem-vindo a mais uma seção da disciplina Políticas 
Públicas na Educação Básica! Como temos visto nesta Unidade, 
acompanhamos a história da Profa. Sílvia, que realiza juntamente 
com seus colegas docentes um curso de capacitação sobre o Plano 
Nacional de Educação, que é o tema desta Unidade de Ensino. Na 
seção anterior, foram apresentados a ela os seguintes tópicos: a Lei 
nº 13.005/2014, que determina a criação do PNE 2014-2024; a grande 
parte das metas relacionadas à melhoria da qualidade da Educação 
Básica, bem como algumas das estratégias definidas para cada meta. 

Nesta seção, Sílvia realizará o segundo módulo do curso, ministrado 
pela Profa. Dra. Graça Almeida, que coordena esta capacitação. Os 
conteúdos deste módulo serão mais algumas metas constantes 
no Plano Nacional de Educação. No fim deste encontro, e também 
nos próximos, Sílvia e os outros colegas deverão realizar análises dos 
conteúdos expostos a cada encontro, a serem entregues a cada etapa, 
com foco nas estratégias estabelecidas pelo próprio PNE.

Com esta atividade de cunho analítico e reflexivo, você, juntamente 
com Sílvia e os demais professores, desenvolverá as seguintes 
competências e objetivos nesta seção:

Competência 
Geral/por 
Fundamento 
de Área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas educacionais 
brasileiras

Objetivos 
Específicos de 
Aprendizagem 
da Seção

• Apresentar as metas estruturantes para a garantia do direito à 
educação básica com qualidade.
• Apresentar as metas relacionadas à superação das 
desigualdades e à valorização da diversidade.
• Apresentar a meta relacionada à efetivação da gestão 
democrática da Educação.
• Apresentar a meta relacionada à ampliação dos investimentos 
na área de Educação.
• Apresentar as estratégias mais relevantes para o cumprimento 
destas metas.
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Em continuidade às tarefas realizadas no módulo anterior, Sílvia, 
com a orientação da Profa. Dra. Graça, deverá se posicionar e aplicar os 
conceitos disseminados pelo curso, de modo a promover a melhoria 
da qualidade do ensino em sua escola e, de maneira mais abrangente, 
em sua cidade, com a formulação do Plano Municipal de Educação.

Não pode faltar

O PNE, como vimos anteriormente, pode ser encarado como 
um esforço ininterrupto para eliminar as desigualdades que, se sabe, 
são históricas no Brasil. Relembrando: este Plano estabelece ao todo 
20 (vinte) metas, acompanhadas de suas respectivas estratégias. Para 
possibilitar o estudo, a apresentação e análise destas metas serão 
diluídas entre esta e as demais seções.

Assimile

É fundamental que você conheça o PNE em sua versão integral, que 
contém suas diretrizes, a identificação dos órgãos responsáveis por seu 
cumprimento, além do anexo que lista completamente as metas deste 
plano e suas respectivas estratégias:

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho. de 2014. Aprova o Plano Nacional 
de Educação - PNE e dá outras providências. Lex. Presidência da 
República. 1. ed. Brasília, DF, Diário Oficial da União, 26 jun. 2014. p. 
1-15. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13005.htm>. Acesso em: 23 set. 2015.

Para facilitar o entendimento da estrutura do PNE, o MEC instituiu 
uma cartilha de orientações chamada Planejando a Próxima Década: 
conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação.

Assimile

Uma indicação bibliográfica fundamental para o devido conhecimento 
do PNE em suas nuanças é a cartilha Planejando a Próxima Década: 
conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação, que será 
referência básica para toda essa unidade:

BRASIL. Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 metas do 
Plano Nacional de Educação. Presidência da República / Ministério da 
Educação / Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino Brasília: 
MEC/SASE, 2014. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/
pne_conhecendo_20_metas.pdf>. Acesso em: 23 set. 2015.
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Nesta seção, trataremos das duas metas relacionadas à melhoria 
da qualidade da Educação Básica não apresentadas na seção anterior. 
Além disso, veremos tanto as metas que tratam especificamente do 
combate à desigualdade e da valorização da diversidade, como aquelas 
que tratam da gestão democrática e da ampliação de investimentos na 
Educação. Em todos os casos, haverá uma exposição das principais 
estratégias, definidas no próprio corpo do decreto para o cumprimento 
das metas.

Reflita

Cada uma das metas aqui descritas é acompanhada por um conjunto de 
estratégias estabelecidas no PNE. Para a realização das atividades e de 
todas as Situações-Problema desta unidade, é imprescindível que você 
conheça estas metas e suas respectivas estratégias. 

Ao longo das seções, questione-se: qual(is) a(s) estratégia(s) mais 
adequada(s) para o cumprimento daquela meta, no contexto sobre o 
qual vou refletir?

Nesse sentido, serão apresentadas aqui as 2 metas restantes, 
relacionadas diretamente à garantia do direito à Educação Básica com 
qualidade.

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 
matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental 
e médio, na forma integrada à educação profissional. 

Esta meta diz respeito a um perfil específico de aluno: aquele 
relacionado a jovens e adultos que tiveram uma descontinuidade em 
seu ciclo de formação na Educação Básica. Nesse sentido, a procura 
por completar sua escolarização está atrelada à necessidade de 
qualificar-se profissionalmente. Dentre as estratégias estabelecidas pela 
lei do PNE, destaca-se a estratégia 10.3, que diz:

Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com 
a educação profissional, em cursos planejados, de acordo 
com as características do público da educação de jovens e 
adultos e considerando as especificidades das populações 
itinerantes e do campo e das comunidades indígenas 
e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a 
distância (BRASIL, 2014a, p. 37).
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Além disso, o PNE estabelece outras 10 estratégias relacionadas ao 
cumprimento dessa meta, que devem ser consideradas por Estados, 
Municípios e Distrito Federal para integrar a educação básica na 
chamada modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) à formação 
profissional. Pode ser realizada nos ensinos fundamental e médio, 
quando for o caso, de forma integrada, concomitante, ou ainda de 
forma inicial e continuada.

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica 
de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) da expansão no segmento público.

Destacam-se as seguintes estratégias para o cumprimento desta 
meta 11 (BRASIL, 2014a, p. 39-40 – Adaptado):

• Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível 
médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (Estratégia 11.1);

• Fomentar a expansão da oferta de educação profissional 
técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino, 
na modalidade de educação a distância, com a finalidade 
de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação 
profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade 
(Estratégias 11.2 e 11.3);

• Estimular a expansão do estágio na educação profissional 
técnica de nível médio e do ensino médio regular (Estratégia 
11.4);

• Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes 
para fins de certificação profissional em nível técnico (Estratégia 
11.5); entre outras ações.

Pesquise mais

No link a seguir, estão disponíveis os documentos Educação profissional 
técnica de nível médio integrada ao ensino médio, que orientam as 
ações neste nível de ensino. Confira!

BRASIL. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC: 
Apresentação. Brasília: MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
setec/arquivos/pdf/documento_base>. Acesso em: 28 set. 2015. 
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Agora, apresentaremos um segundo grupo de metas que dizem 
respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização 
da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade.

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, 
de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados. 

Segundo a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 24 – Adaptado), destacam-se algumas estratégias da Meta 4, como:

• Assegurar a implantação, ao longo deste PNE, de salas de 
recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada 
de professores para o atendimento educacional especializado 
nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades 
quilombolas (Estratégia 4.3).

• Promover a articulação intersetorial entre os órgãos e políticas 
públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em 
parceria com as famílias, a fim de desenvolver modelos de 
atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar 
na educação de jovens e adultos com deficiência e transtornos 
globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária 
de escolarização obrigatória, para assegurar a atenção integral 
ao longo da vida (Estratégia 4.12). 

• Garantir o pleno acesso à educação a todos os alunos atendidos 
pela educação especial, conforme evidenciam as matrículas 
nas redes públicas.

Exemplificando

Confira a notícia que saiu na imprensa, que discute em especial a Meta 4:

Sob aplausos de religiosos e protestos de grupos LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais Transgêneros), a Câmara de São Paulo aprovou nesta terça-
feira (25) o projeto que cria o Plano Municipal de Educação, conjunto de 
diretrizes para o ensino infantil nos próximos 10 anos. O texto final, que 
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excluiu todas as menções à diversidade sexual e igualdade de gêneros 
após pressão da Igreja Católica, irá agora para a sanção do prefeito 
Fernando Haddad. 

Durante toda a tarde, lideranças católicas e da comunidade LGBT fizeram 
uma disputa de carros de som na frente do Legislativo à espera da votação. 
Em junho passado, vereadores da Comissão de Finanças aprovaram a 
retirada da palavra gênero do texto de 50 páginas, que tinha o enfoque 
no combate à discriminação. [...] Foram retiradas também menções que 
pediam respeito a um artigo da Lei Orgânica –que fala em “educação 
igualitária, desenvolvendo espírito crítico em relação a estereótipos sexuais, 
raciais e sociais das aulas” – e ao Plano Nacional de Direitos Humanos. Este 
último estabelece as diretrizes para igualdade de gênero. 

[...] Segundo a prefeitura, o mesmo projeto prevê aumento do valor do 
Orçamento destinado à Educação. De 10,3 bilhões (31% do total) deste 
ano para R$ 11 bilhões (33% do previsto para 2016). Também estabelece 
como meta reduzir de 29 para 25 o número de alunos por professor em 
sala de aula no ensino infantil e prevê como meta extinguir a fila de vagas 
em creches, promessa que já está no plano de metas do prefeito. 

Para o parlamentar Cláudio Fonseca, que é professor, o debate sobre a 
discriminação “eclipsou” a discussão a respeito do ensino municipal. Na 
interpretação dele, o plano prevê o aumento de creches terceirizadas. 
“Quando o certo seria investir na melhoria e ampliação dos equipamentos 
da prefeitura”, disse.

(Fonte: BERGAMIM JÚNIOR, Giba. Plano de Educação de SP é aprovado 
na Câmara sem menções a diversidade sexual. Folha de S. Paulo. Seção 
Cotidiano, 25/08/2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2015/08/1673583-plano-de-educacao-de-sp-e-aprovado-na-
camara-sem-mencoes-a-diversidade-sexual.shtml>. Acesso em: 28 set. 
2015 – Adaptado).

Faça você mesmo

A partir do exemplo, você pode realizar uma análise crítica, em forma de 
uma resenha, a respeito da Meta 4 (entre 15 e 25 linhas), e determinar 
qual estratégia proposta pelo PNE atenderia ao impasse exposto pela 
notícia.

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

De acordo com a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 
2014b, p. 34 – Adaptado), entre as estratégias previstas para se alcançar 
esta meta, destacam-se: 

• A institucionalização de programas e desenvolvimento de 
tecnologias para correção de fluxo, para acompanhamento 
pedagógico individualizado e para recuperação e progressão 
parcial (Estratégia 8.1); 

• A implementação de programas de educação de jovens e 
adultos (Estratégia 8.2); expansão da oferta gratuita de educação 
profissional técnica (Estratégia 8.4); e 

• A promoção da busca ativa de jovens fora da escola, em 
parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à 
juventude (Estratégia 8.6).

Ainda nesta seção, apresentaremos a meta relacionada à efetivação 
de uma gestão democrática na área da Educação:

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a 
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
técnico da União para tanto.

Conforme a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 59), destacam-se algumas estratégias da Meta 19, como:

• As formas de escolha de dirigentes e o exercício da gestão 
(Estratégia 19.1); 

• A constituição e fortalecimento da participação estudantil e 
de pais, por meio de grêmios estudantis e de associação de 
pais e mestres (Estratégia 19.4); 

• A constituição e o fortalecimento de conselhos escolares 
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e conselhos de educação, assegurando a formação de seus 
conselheiros (Estratégia 19.5); 

• A constituição de fóruns permanentes de educação, com o 
intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais 
e distrital de educação e efetuar o acompanhamento da 
execução do PNE e dos seus planos de educação (Estratégia 
19.3); 

• A construção coletiva dos projetos político-pedagógicos, 
currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos 
escolares participativos (Estratégia 19.6); e 

• A efetivação de processos de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira (Estratégia 19.7).

Para finalizar esta seção, apresentaremos a meta relacionada à 
ampliação dos investimentos na Educação:

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública, 
de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do 
Produto Interno Bruto (PIB) do país no 5º (quinto) ano de vigência desta 
Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final 
do decênio.

Conforme a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 61), destacam-se algumas estratégias da Meta 20, como:

• Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis 
para todos os níveis, etapas e modalidades da educação 
básica, observando-se as políticas de colaboração entre 
os entes federados, com vistas a atender suas demandas 
educacionais à luz do padrão de qualidade nacional 
(Estratégia 20.1); 

• Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento 
da arrecadação da contribuição social do salário-educação 
(Estratégia 20.2); 

• Desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), estudos e 
acompanhamento regular dos investimentos e custos por 
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aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas 
etapas e modalidades (Estratégia 20.5); 

• Regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 
da Constituição Federal, no prazo de dois anos, por lei 
complementar, de forma a estabelecer as normas de 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema 
nacional de educação em regime de colaboração, com 
equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e 
efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da 
União no combate às desigualdades educacionais regionais, 
com especial atenção às regiões Norte e Nordeste.

Pesquise mais

O Observatório do PNE é uma plataforma online que tem como 
objetivo monitorar os indicadores referentes a cada uma das 20 metas 
do Plano Nacional de Educação (PNE) e de suas respectivas estratégias, 
e oferecer análises sobre as políticas públicas educacionais já existentes 
e que serão implementadas ao longo dos dez anos de vigência do 
Plano. Com a coordenação do Todos Pela Educação, a ideia é que a 
ferramenta possa apoiar gestores públicos, educadores e pesquisadores, 
mas especialmente ser um instrumento à disposição da sociedade para 
que qualquer cidadão brasileiro possa acompanhar o cumprimento das 
metas estabelecidas.

Observatório do PNE. Disponível em: <http://www.observatoriodopne.
org.br/>. Acesso em: 28 set. 2015. 

Sem medo de errar

Agora chegou a hora de aplicar seus conhecimentos sobre o PNE, 
a partir das leituras realizadas. Assim sendo, vamos retomar a Situação-
Problema exposta no início desta seção. 

No segundo módulo da capacitação sobre o PNE, Sílvia e seus 
colegas professores tiveram como conteúdos propostos pela Profa. 
Dra. Graça uma apresentação das metas relacionadas à Educação 
Básica de modo geral, à valorização da diversidade, ao combate 
à desigualdade, à ampliação dos investimentos na Educação e, por 
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fim, à promoção de uma gestão democrática na área. No fim deste 
novo encontro, Sílvia e os outros colegas deverão realizar análises dos 
conteúdos expostos até aquele momento, a serem entregues a cada 
etapa, com foco nas estratégias estabelecidas pelo próprio PNE, de 
maneira semelhante ao que ocorreu no primeiro módulo. 

Estas análises deverão ser acompanhadas de uma versão preliminar 
de outras metas para o seu próprio município. Lembre-se de que 
o município de Lousano tem cerca de 30 mil habitantes. Logo, a 
extensão do sistema de ensino municipal é pequena, mas conta com 
a presença de vários tipos de estabelecimentos em todos os níveis 
de ensino. Como as metas expostas nesta seção tratam da Educação 
de Jovens e Adultos, da formação profissionalizante, do combate às 
desigualdades e da valorização da diversidade, além de importantes 
metas referentes à gestão, as propostas de metas ao município podem 
estar direcionadas a atender às seguintes frentes:

• Promover a oferta de educação formal a jovens e adultos, fora 
de seu ciclo de formação;

• Promover a oferta de ensino técnico-profissionalizante, para 
atender às demandas da população por qualificação;

• Promover a inclusão, na rede municipal de ensino, de educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação;

• Combater e dirimir os efeitos da desigualdade, em diversas 
esferas (social, étnica, de gênero, sexual, etc.);

• Implementar uma gestão democrática da área da Educação 
no município de Lousano, para promover uma gestão eficiente 
dos investimentos na área.

Atenção

Releia as Metas 4, 8, 10, 11, 19 e 20 do PNE, expostas nesta seção, para 
orientar seu trabalho de redação da proposta inicial de Plano Municipal 
de Educação de Lousano.
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Lembre-se

Confira a série de reportagens a seguir, chamada Desvendando o PNE: a 
aprovação e os próximos dez anos, que apresenta uma análise geral da 
aprovação do atual PNE, além de possibilitar acesso a análises específicas 
da cada meta. Confira!

BASÍLIO, Ana Luíza. Desvendando o PNE: a aprovação e os próximos 
dez anos. Centro de Referências da Educação Integral. Seção Notícias. 
18 jul. 2014. Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/noticias/
desvendando-pne-aprovacao-os-proximos-dez-anos/>. Acesso em: 29 
set. 2015.

Avançando na prática

Pratique mais

Instrução
Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para 
novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e 
depois as compare com as de seus colegas.  

“Inclusão e a luta pela igualdade em minha escola”

1. Competência 
de 
fundamentos 
de área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras.

2. Objetivos de 
aprendizagem

• Apresentar as metas estruturantes para a garantia do 
direito à educação básica com qualidade;

• Apresentar as metas relacionadas à superação das 
desigualdades e à valorização da diversidade;

• Apresentar a meta relacionada à efetivação da 
gestão democrática da Educação e à ampliação dos 
investimentos na área;

• Apresentar as estratégias mais relevantes para o 
cumprimento destas metas.

3. Conteúdos 
relacionados

Plano Nacional de Educação (PNE); Metas e Estratégias do PNE.

4. Descrição 
da SP

Imaginemos a seguinte situação-problema:

André Abraão é diretor de escola no município de Marangoni. 
Como o Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014, 
e com a aproximação da data final para o estabelecimento e 
a aprovação dos Planos de Educação nas esferas Municipais e 
Estaduais, André foi convocado para ajudar a elaborar o Plano 
de seu município, juntamente com outros colegas diretores e 
professores.



U4 - Plano Nacional de Educação170

Os trabalhos de elaboração, iniciados recentemente por meio 
de reuniões periódicas, foram organizados de tal forma que 
seu grupo de trabalho ficou responsável pelas Metas 4, 8, 10, 11, 
19 e 20 do PNE, a partir das quais serão extraídas as propostas 
de metas. Ele notou que a maior parte das metas se relaciona 
à promoção da igualdade e da inclusão sob vários aspectos.

Como o grupo de trabalho, do qual André faz parte, poderá 
estabelecer propostas de metas para seu município, a partir da 
leitura destes itens do PNE?

5. Resolução 
da SP

O grupo de trabalho do André inicialmente elabora uma 
análise crítica de cada uma daquelas metas definidas para 
seu grupo. Em seguida, todos os participantes definem uma 
versão das Metas para o seu próprio município, levando em 
consideração a extensão do sistema de ensino, a demografia, 
o perfil socioeconômico de seu município e as necessidades 
específicas da cidade.

Como as metas expostas nesta seção tratam de vários temas, 
as propostas de metas ao município somente podem estar 
direcionadas a atender às seguintes frentes:
• Promoção da oferta de educação formal a jovens e 

adultos, fora de seu ciclo de formação;
• Promoção da oferta de ensino técnico profissionalizante, 

para atender às demandas da população por qualificação;
• Promoção da inclusão, na rede municipal de ensino, 

de educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;

• Implementação de uma gestão democrática da área da 
Educação no município de Marangoni, para promover 
uma gestão eficiente dos investimentos na área.

Assim sendo, a análise crítica e as propostas de metas, 
produzidas pelo grupo de André, e sua correspondência 
com as estratégias discriminadas para cada meta, estavam 
relacionadas somente a estes itens. No fim, suas propostas 
foram incorporadas ao conteúdo da versão final do Plano 
Municipal de Educação.

Lembre-se

Uma indicação bibliográfica fundamental para o devido conhecimento do PNE 

em suas nuanças é a cartilha Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 
metas do Plano Nacional de Educação, que será também referência básica nesta 

unidade:

BRASIL. Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 metas do Plano 

Nacional de Educação. Presidência da República / Ministério da Educação / 

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino Brasília: MEC/SASE, 2014. 
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Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_

metas.pdf>. Acesso em: 23 set. 2015.

Faça você mesmo

Baseando-se na Situação-Problema apresentada, você pode realizar uma 
análise crítica, ou seja, uma resenha, sobre uma das metas tratadas nesta 
seção (entre 15 e 25 linhas), correlacionando-a com suas respectivas 
estratégias. Tente relacionar esta meta com o contexto prático (como 
em sua escola, bairro ou cidade).

1. Analise as afirmações a seguir sobre a Meta 4 do Plano Nacional de 
Educação:

I – Assegurar a implantação, ao longo deste PNE, de salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o 
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, 
indígenas e de comunidades quilombolas. 

II – Promover a articulação intersetorial entre os órgãos e políticas públicas 
de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, 
a fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do 
atendimento escolar na educação de jovens e adultos com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária 
de escolarização obrigatória, para assegurar a atenção integral ao longo 
da vida.

III – Garantir o pleno acesso à educação a todos os alunos atendidos pela 
educação especial, conforme evidenciam as matrículas nas redes públicas.

É correto o que se afirma em: 

a) I, somente.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

2. Conforme a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, p. 
59), destacam-se algumas estratégias da Meta 8. Assinale a alternativa com 
a estratégia correspondente a esta Meta:

Faça valer a pena
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a) Desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), estudos e acompanhamento regular 
dos investimentos e custos por aluno da educação básica e superior 
pública, em todas as suas etapas e modalidades. 

b) A promoção da busca ativa de jovens fora da escola, em parceria com as 
áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude.

c) Constituir e fortalecer os conselhos escolares e conselhos de educação, 
assegurando a formação de seus conselheiros.

d) Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de 
nível médio e do ensino médio regular.

e) Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio 
na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

3. A Meta 10 do Plano Nacional de Educação 2014-2024 trata 
especificamente:

a) Da Educação de Jovens e Adultos.

b) Da Educação Especial.

c) Da Educação Infantil.

d) Do Ensino Profissionalizante, somente.

e) Do Ensino Superior.

4. Analise as afirmações a seguir sobre a Meta 11 do Plano Nacional de 
Educação:

I – Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de 
nível médio nas redes públicas estaduais de ensino, na modalidade de 
educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar 
o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de 
qualidade. 

II – Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de 
nível médio e do ensino médio.

III – Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para 
fins de certificação profissional em nível técnico.

É correto o que se afirma em: 

a) I, somente.

b) I e II.
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c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

5. Do que trata a Meta 19 do Plano Nacional de Educação?

a) Da ampliação dos investimentos na área de Educação.

b) Da implementação de uma gestão democrática na Educação.

c) Da valorização dos profissionais da Educação.

d) Da garantia do direito à Educação Básica com qualidade.

e) Da superação das desigualdades e da Valorização da Diversidade.

6. Exponha brevemente, em um texto entre 10 e 15 linhas, os possíveis 
efeitos das metas e estratégias relacionadas à superação das desigualdades 
e à valorização da diversidade no contexto da sala de aula.

7. Para atender à Meta 20 do PNE (BRASIL, 2014a, p. 59), foram estabelecidas 
algumas estratégias como as mais relevantes para seu cumprimento. Cite 
quais são.
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Seção 4.3

O PNE: metas estratégicas
Diálogo aberto 

Olá! Seja bem-vindo a mais uma seção da disciplina Políticas Públicas 
na Educação Básica! Como temos visto até aqui, acompanhamos 
a história da Profa. Sílvia, que realiza juntamente com seus colegas 
docentes um curso de capacitação sobre o Plano Nacional de 
Educação, que é o tema desta Unidade de Ensino. Na seção anterior, 
foram apresentados a ela os seguintes tópicos: algumas metas 
relacionadas à melhoria da qualidade da Educação Básica, tratadas 
na Seção 4.1, as metas estruturantes, referentes à implementação de 
gestão democrática e à ampliação dos investimentos na Educação; e, 
por fim, as metas que se referem à superação das desigualdades e à 
valorização da diversidade. 

Nesta seção, Sílvia realizará o terceiro módulo do curso, 
ministrado novamente pela Profa. Dra. Graça Almeida. Os conteúdos 
deste módulo serão as metas constantes no PNE, que não foram 
tratadas até este momento. E, novamente, Sílvia e os outros colegas 
deverão realizar análises dos conteúdos expostos neste encontro, 
a serem entregues, com foco nas estratégias estabelecidas pelo 
próprio PNE.

Com esta atividade de cunho analítico e reflexivo, você, juntamente 
com Sílvia e os demais professores, desenvolverá as seguintes 
competências e objetivos nesta seção:

Competência 
Geral/por 
Fundamento de 
Área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras

Objetivos 
Específicos de 
Aprendizagem 
da Seção

• Apresentar as metas relativas à qualidade e ampliação do 
acesso à educação de nível superior e à pós-graduação.
• Apresentar as metas de valorização dos profissionais da 
educação.
• Apresentar as estratégias relacionadas a cada uma das metas 
expostas.
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Dando seguimento às tarefas realizadas no módulo anterior, Sílvia, 
com a orientação da Profa. Dra. Graça, deverá se posicionar e aplicar os 
conceitos disseminados pelo curso, de modo a promover a melhoria 
da qualidade do ensino em sua escola e, de maneira mais abrangente, 
em sua cidade, com a formulação do Plano Municipal de Educação. 

Não pode faltar

Olá! Vamos relembrar: o Plano Nacional de Educação (PNE) é um 
documento que estabelece ao todo 20 (vinte) metas, acompanhadas 
de suas respectivas estratégias para a aplicação. Para possibilitar o 
estudo, a apresentação e análise destas metas foram diluídas entre esta 
e as seções anteriores. 

Assimile

É fundamental que você conheça o PNE em sua versão integral, que 
contém suas diretrizes, a identificação dos órgãos responsáveis por seu 
cumprimento, além do anexo que lista completamente as metas deste 
plano e suas respectivas estratégias:

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dá outras providências. Lex. Presidência da República. 
Brasília, DF, Diário Oficial da União, 26 jun. 2014. p. 1-15. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/
L13005.htm>. Acesso em: 23 set. 2015.

Vale lembrar novamente que, para facilitar o entendimento da 
estrutura do PNE, o MEC instituiu uma cartilha de orientações chamada 
Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 metas do Plano 
Nacional de Educação.

Assimile

Uma indicação bibliográfica fundamental para o devido conhecimento 
do PNE em suas nuanças é a cartilha Planejando a Próxima Década: 
conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação, que será 
referência básica para toda essa unidade:

BRASIL. Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 metas do 
Plano Nacional de Educação. Presidência da República / Ministério da 
Educação / Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino Brasília: 
MEC/SASE, 2014. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/
pne_conhecendo_20_metas.pdf>. Acesso em: 23 set. 2015.
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Nesta seção, trataremos das três metas relacionadas à qualidade e 
ampliação do acesso à educação de nível superior e à pós-graduação, 
bem como faremos uma apresentação pontual das principais 
estratégias sinalizadas pela cartilha Planejando a Próxima Década, do 
próprio MEC. 

Pesquise mais

Com a coordenação do Todos Pela Educação, o Observatório do PNE é 
uma plataforma online que tem como objetivo monitorar os indicadores 
referentes a cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação 
(PNE) e de suas respectivas estratégias. Confira!

Observatório do PNE. Disponível em: <http://www.observatoriodopne.
org.br/>. Acesso em: 28 set. 2015. 

Além disso, serão apresentadas as metas que tratam especificamente 
da valorização dos profissionais da educação, consideradas peças-
chave, segundo o MEC, para o sucesso no cumprimento de todas as 
metas listadas pelo PNE.

Reflita

Cada uma das metas aqui descritas é acompanhada por um conjunto de 
estratégias estabelecidas no PNE. Para a realização das atividades e de 
todas as Situações-Problema desta unidade, é imprescindível que você 
conheça estas metas e suas respectivas estratégias. 

Ao longo das seções, questione-se: qual(is) a(s) estratégia(s) mais 
adequada(s) para o cumprimento daquela meta, no contexto sobre o 
qual vou refletir?

Assim serão apresentadas a seguir as 3 metas referentes à qualidade 
e à ampliação do acesso à educação de nível superior e à pós-
graduação.

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior 
para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três 
por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.

Entre as estratégias prioritárias estabelecidas no novo PNE para o 
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cumprimento da Meta 12 (BRASIL, 2014a, p. 41-42), destacam-se:

• Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos 
humanos das instituições públicas de educação superior, 
mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar 
e interiorizar o acesso à graduação (Estratégia 12.1); 

• Ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização 
da rede federal de educação superior, da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema 
Universidade Aberta do Brasil (Estratégia 12.2); 

• Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita 
prioritariamente para a formação de professores para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática, 
bem como para atender o déficit de profissionais em áreas 
específicas (Estratégia 12.4); 

• Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil 
(Estratégia 12.5); 

• Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à 
mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e 
pós-graduação, em âmbito nacional e internacional (Estratégia 
12.12); 

• Ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior (FIES), e do Programa Universidade para 
Todos (PROUNI), os benefícios destinados à concessão de 
financiamento (Estratégia 12.20); e 

• Ampliar a participação proporcional de grupos historicamente 
desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a 
adoção de políticas afirmativas, especialmente na forma da Lei 
nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e Decreto nº 7.824/2012 
(Estratégia 12.9).

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% 
(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 
cinco por cento) doutores.
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Conforme a cartilha Planejando a próxima década (BRASIL, 2014b, 
p. 43-44), dentre as estratégias prioritárias estabelecidas no novo PNE 
para o cumprimento da Meta 13, destacam-se:

• Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), fortalecendo as ações de avaliação, regulação 
e supervisão (Estratégia 13.1); 

• Induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de 
educação superior, fortalecendo a participação das comissões 
próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumentos 
de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente 
(Estratégia 13.3); 

• Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 
licenciaturas (Estratégia 13.4); e

• Elevar o padrão de qualidade das universidades, visando à 
realização de pesquisa institucionalizada de modo articulado a 
programas de pós-graduação stricto sensu (Estratégia 13.5).

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.

Segundo a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 46), destacam-se algumas estratégias da Meta 14, como:

• Expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por 
meio das agências oficiais de fomento (Estratégia 14.1); 

• Estimular a integração e a atuação articulada entre a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e as agências estaduais de fomento à pesquisa 
(Estratégia 14.2); 

• Ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, 
especialmente os de doutorado, nos campi novos, abertos 
em decorrência dos programas de expansão e interiorização 
das instituições superiores públicas (Estratégia 14.6); 
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• Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a 
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, 
incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos 
de pesquisa (Estratégia 14.9); e 

• Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional 
e internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e 
extensão (Estratégia 14.10).

Pesquise mais

Confira o artigo a seguir, que realiza uma leitura interessante sobre as 
Metas 12, 13 e 14, que estão relacionadas especificamente à qualidade e 
à ampliação do acesso à educação de nível superior e à pós-graduação. 
Confira!

SADA, Juliana. Desvendando o PNE: o ensino superior deve abrir 
horizontes. Centro de Referências da Educação Integral. Seção Notícias. 
2 out. 2014. Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/noticias/
desvendando-pne-ensino-superior-deve-abrir-horizontes/>. Acesso em: 
29 set. 2015.

Ainda nesta seção, apresentaremos a seguir as 4 metas relacionadas 
à valorização dos profissionais da educação:

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de 
vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais 
da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam.

De acordo com a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 
2014b, p. 46), destacam-se algumas estratégias da Meta 15, como:

• A promoção da reforma curricular dos cursos de licenciatura e 
o estímulo à renovação pedagógica (Estratégia 15.6); 

• A centralidade na valorização das práticas de ensino e dos 
estágios nos cursos de formação de nível médio e superior 
dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático 
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de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da 
educação básica (Estratégia 15.8). 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 
cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência 
deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação 
básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Conforme a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 51-52), destacam-se algumas estratégias da Meta 16, como:

• Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico 
para dimensionamento da demanda por formação continuada 
e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições 
públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada 
às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (Estratégia 16.1); 

• Consolidar política nacional de formação de professores 
da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas 
prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação 
das atividades formativas (Estratégia 16.2); 

• Ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação 
dos professores e demais profissionais da educação básica 
(Estratégia 16.5); e 

• Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de 
educação básica, por meio da implementação das ações do 
Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa 
nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens 
culturais pelo magistério público (Estratégia 16.6).

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento 
médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, 
até o final do sexto ano de vigência deste PNE.

Conforme a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 53-55), destacam-se algumas estratégias da Meta 17, como:



U4 - Plano Nacional de Educação 181

• Constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o fim 
do primeiro ano de vigência deste PNE, fórum permanente, 
com representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para 
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso 
salarial nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica (Estratégia 17.1); 

• Constituir, como tarefa do fórum permanente, o 
acompanhamento da evolução salarial, por meio de indicadores 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 
periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) (Estratégia 17.2); 

• Implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, planos de carreira para os profissionais 
do magistério das redes públicas de educação básica, 
observados os critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 
de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento 
da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar 
(Estratégia 17.3); e

• Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes 
federados, para implementação de políticas de valorização dos 
profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional 
profissional (Estratégia 17.4).

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de 
planos de carreira para os(as) profissionais da educação básica e 
superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de 
carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como 
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 
nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

Segundo a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, 
p. 56-57), destacam-se algumas estratégias da Meta 18, como:

• Estruturar as redes públicas de educação básica, de modo 
que, até o início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90%, 
no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50%, 
no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não 
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docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e 
estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem 
vinculados (Estratégia 18.1); 

• Prever, nos planos de carreira dos profissionais da educação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, licenças 
remuneradas e incentivos para qualificação profissional, 
inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu (Estratégia 
18.2); e 

• Priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área 
de educação, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
que tenham aprovado lei específica estabelecendo planos de 
carreira para os profissionais da educação (Estratégia 18.7).

Exemplificando

Confira o trecho da reportagem a seguir, que apresenta uma análise 
preliminar da implementação das metas relacionadas à valorização dos 
profissionais da educação. 

“O papel dos professores é tema central dos debates educacionais. Se por 
um lado se espera que o docente seja um mediador da aprendizagem, 
há de se considerar o que é necessário para sustentar essa atuação, ou 
seja, uma carreira bem estruturada, bom processo formativo e boas 
condições de trabalho. No Brasil, ainda há muito que se avançar; dados 
do Observatório do PNE mostram que os professores ainda enfrentam 
defasagens no percurso formativo – cerca de 25% dos que atuam na 
educação básica não têm curso superior, outros 67% que atuam nos 
anos finais do ensino fundamental não possuem licenciatura na área em 
que atuam e, no ensino médio, cerca de 51%”.

Outras informações podem ser acessadas na reportagem na íntegra, a 
seguir:

BASÍLIO, Ana Luíza. Desvendando o PNE: professores necessitam de 
plano de carreira, formação e boas condições de trabalho. In: Centro 
de Referências da Educação Integral. Seção Notícias. 14 out. 2014. 
Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/noticias/desvendando-
pne-professores-necessitam-de-plano-de-carreira-formacao-boas-
condicoes-trabalho/>. Acesso em: 29 set. 2015.
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Faça você mesmo

A partir do exemplo, exposto pela notícia, você pode realizar uma análise 
crítica, em forma deresenha (entre 15 e 25 linhas) sobre as Metas do PNE 
relacionadas à valorização dos profissionais da educação, e debater sobre 
as estratégias propostas pelo PNE para atender ao impasse exposto.

Sem medo de errar

Agora chegou a hora de aplicar seus conhecimentos sobre o PNE, 
a partir das leituras realizadas. Vamos retomar, portanto, a Situação-
Problema exposta no início desta seção. 

Neste terceiro módulo da capacitação sobre o PNE, a Profa. Dra. 
Graça apresenta a Sílvia e seus colegas professores o conjunto de 
metas relacionadas à qualidade e à ampliação da educação superior e, 
além disso, o grupo de metas referentes à valorização dos profissionais 
da educação. No fim deste novo módulo, Sílvia e os outros colegas 
deverão realizar análises dos conteúdos expostos até aqui, a serem 
entregues no fim do encontro, com foco nas estratégias estabelecidas 
pelo próprio PNE, de maneira semelhante ao que ocorreu nos dois 
primeiros módulos. 

Estas análises deverão ser acompanhadas de uma versão 
preliminar de mais algumas metas para o seu próprio município, 
Lousano. Lembre-se de que o município de Lousano tem cerca 
de 30 mil habitantes. Logo, a extensão do sistema de ensino 
municipal é pequena, mas conta com a presença de vários tipos de 
estabelecimentos em todos os níveis de ensino, inclusive com um 
polo presencial de uma Instituição de Ensino Superior, que oferta 
cursos a distância, tanto de graduação como de pós-graduação. 
Como os dois conjuntos de metas expostos nesta seção tratam 
de Ensino Superior e dos profissionais da educação, as propostas 
de metas ao município podem estar direcionadas a atender às 
seguintes frentes:

• Ampliar o acesso à educação de nível superior e à pós-
graduação, com qualidade, atendendo às demandas do 
mercado de trabalho da cidade;

• Promover a valorização dos profissionais de educação do 
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município, por meio da oferta de formação continuada, 
adequação de rendimentos aos profissionais da área e 
estabelecimento de um plano de carreira aos docentes do 
município.

Atenção

Releia as Metas 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do PNE, expostas nesta seção, 
para orientar seu trabalho de redação da proposta inicial de Plano 
Municipal de Educação de Lousano.

Lembre-se

Confira a série de reportagens a seguir, chamada Desvendando o PNE: 
a aprovação e os próximos dez anos, que apresenta uma análise geral 
da aprovação do atual Plano Nacional de Educação, além de possibilitar 
acesso a análises específicas da cada meta ou conjunto de metas 
correlacionadas. Confira!

BASÍLIO, Ana Luíza. Desvendando o PNE: a aprovação e os próximos dez 
anos. In: Centro de Referências da Educação Integral. Seção Notícias. 
18 jul. 2014. Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/noticias/
desvendando-pne-aprovacao-os-proximos-dez-anos/>. Acesso em: 29 
set. 2015.

Avançando na prática

Pratique mais

Instrução
Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para 
novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e 
depois as compare com as de seus colegas. 

“A valorização da atuação do professor”

1. Competência 
de fundamentos 
de área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras.

2. Objetivos de 
aprendizagem

• Apresentar as metas relativas à qualidade e ampliação do 
acesso à educação de nível superior e à pós-graduação.

• Apresentar as metas de valorização dos profissionais da 
educação.

3. Conteúdos 
relacionados

Plano Nacional de Educação (PNE); Metas e Estratégias do 
PNE.
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4. Descrição 
da SP

Imaginemos a seguinte situação-problema:

José Carlos é coordenador pedagógico de escola no município de 
Cafezais. Como o Plano Nacional de Educação foi aprovado em 
2014, e com a aproximação da data final para o estabelecimento 
e aprovação dos Planos de Educação nas esferas Municipais e 
Estaduais, José Carlos foi convocado para ajudar a elaborar o 
Plano de seu município, juntamente com outros colegas diretores 
e professores.

Os trabalhos de elaboração, iniciados recentemente por meio 
de reuniões periódicas, foram organizados de tal forma que seu 
grupo de trabalho ficou responsável pelas Metas 12, 13, 14, 15, 16, 
17 e 18 do PNE, a partir das quais serão extraídas as propostas de 
metas. Ele notou que a maior parte das metas se relaciona ao 
ensino superior e à valorização da carreira docente, de maneira 
ampla.

Como José Carlos e seu grupo de trabalho poderão redigir um 
conjunto de proposta de metas para seu município, a partir da 
leitura destes itens do PNE?

5. Resolução 
da SP

O grupo de trabalho do José Carlos primeiramente deve redigir 
uma resenha de cada uma daquelas metas definidas para seu 
grupo. Depois todos os membros do grupo devem definir 
conjuntamente uma única versão das Metas para o seu próprio 
município, baseado em dados do Censo Escolar, do Censo 
da Educação do Ensino Superior, além da extensão do sistema 
de ensino, da demografia, do perfil socioeconômico e das 
necessidades específicas de seu município.

Como as metas expostas nesta seção tratam de vários temas, 
as propostas de metas ao município somente podem estar 
direcionadas a atender às seguintes frentes:
• Ampliar o acesso à educação de nível superior e à pós-

graduação, com qualidade, atendendo às demandas do 
mercado de trabalho da cidade;

• Promover a valorização dos profissionais de educação do 
município, por meio da oferta de formação continuada, da 
adequação de rendimentos aos profissionais da área e do 
estabelecimento de um plano de carreira aos docentes do 
município.

Portanto, a análise crítica e as propostas de metas, produzidas pelo 
grupo de José Carlos, e sua correspondência com as estratégias 
discriminadas para cada meta, estavam relacionadas somente a 
estes itens. Logo, suas propostas foram incorporadas ao conteúdo 
da versão final do Plano Municipal de Educação daquele município.
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Lembre-se

Uma indicação bibliográfica fundamental para o devido conhecimento 
do PNE em suas nuanças é a cartilha Planejando a Próxima Década: 
conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação, que será 
referência básica nesta unidade:

BRASIL. Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 metas do 
Plano Nacional de Educação. Presidência da República / Ministério da 
Educação / Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino Brasília: 
MEC/SASE, 2014. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/
pne_conhecendo_20_metas.pdf>. Acesso em: 23 set. 2015.

Faça você mesmo

Baseando-se na Situação-Problema apresentada, você pode realizar uma 
análise crítica, ou seja, uma resenha, sobre uma das metas tratadas nesta 
seção (entre 15 e 25 linhas), correlacionando-a com suas respectivas 
estratégias. Tente relacionar esta meta com o contexto prático (como em 
sua escola, bairro ou cidade).

1. Analise as afirmações a seguir sobre as estratégias da Meta 12 do Plano 
Nacional de Educação:

I – Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos 
das instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e 
coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação.

II – Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente 
para a formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas 
de Ciências e Matemática, bem como para atender o déficit de profissionais 
em áreas específicas.

III – Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil.

É correto o que se afirma em: 

a) I, somente.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

Faça valer a pena
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2. A meta 13 do PNE estabelece que é preciso “elevar a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em 
efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para”: 

a) 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 
cinco por cento) doutores.

b) 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 
cinco por cento) mestres.

c) 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 
cinco por cento) especialistas.

d) 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 
cinco por cento) mestres e doutores.

e) 60% (sessenta por cento), sendo, do total, no mínimo, 40% (quarenta por 
cento) mestres e doutores.

3. Segundo a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, p. 46), 
destacam-se algumas estratégias para se atingir a Meta 14, como:

I – Ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, 
especialmente os de doutorado, nos campi novos, abertos em decorrência 
dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores 
públicas.

II – Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização 
da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e 
o fortalecimento de grupos de pesquisa. 

III – Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional, entre as 
instituições de ensino, pesquisa e extensão. O intercâmbio internacional não 
é proveitoso neste contexto.

É correto o que se afirma em: 

a) I, somente.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

4. Assinale a alternativa que completa a lacuna na sentença a seguir:

A Meta 15 estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, deste PNE, deverão garantir uma política nacional de formação 
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dos profissionais da educação, para assegurar que todos os professores e 
as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 
atuam, com prazo de ______, a partir da data de vigência do PNE.

a) 6 (seis) meses.

b) 1 (um) ano.

c) 1,5 anos (um ano e seis meses).

d) 2 (dois) anos.

e) 10 (dez) anos.

5. Conforme a cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, p. 51-
52), destaca-se como estratégia da Meta 16:

a) Implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, planos de carreira para os profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei nº 
11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da 
jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar.

b) Consolidar política nacional de formação de professores da educação 
básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras 
e processos de certificação das atividades formativas.

c) Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados, para 
implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, 
em particular o piso salarial nacional profissional.

d) A constituição de fóruns permanentes de educação, com o intuito de 
coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital de educação 
e efetuar o acompanhamento da execução do PNE e dos seus planos de 
educação.

e) A institucionalização de programas e desenvolvimento de tecnologias para 
correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para 
recuperação e progressão parcial.

6. Cite quais são as estratégias relacionadas à Meta 17 do PNE, destacadas pela 
cartilha Planejando a Próxima Década (BRASIL, 2014b, p. 53-55).

7. Qual a importância de se estabelecer um plano de carreira docente, 
proposto pela Meta 18 do PNE?
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Seção 4.4

Programas de atendimento à melhoria da 
educação básica

Diálogo aberto 

Olá! Seja bem-vindo à última seção da disciplina Políticas Públicas na 
Educação Básica! Acompanhamos até o momento a história da Profa. 
Sílvia, que realiza juntamente com seus colegas docentes um curso 
de capacitação sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), que é o 
tema desta Unidade de Ensino. Nas seções anteriores, a capacitação 
promovida pela Profa. Dra. Graça Almeida expôs o PNE em suas 
diferentes nuanças, como a lei do PNE, os problemas e entraves da 
Educação a que este Plano deve responder durante os dez anos de sua 
vigência, que foram traduzidos em forma de metas, e as respectivas 
estratégias sugeridas.

Nesta seção, Sílvia realizará o quarto e último módulo do curso, 
cujo tema corresponderá aos programas destinados à melhoria da 
qualidade da educação básica em vários níveis. Mais uma vez, Sílvia e 
os outros colegas deverão realizar análises dos conteúdos expostos 
neste encontro, a serem entregues no fim do encontro, com foco no 
conjunto de políticas públicas que serão relacionadas.

Com esta atividade de cunho analítico e reflexivo, você, juntamente 
com Sílvia e os demais professores, desenvolverá as seguintes 
competências e objetivos nesta seção:

Competência 
Geral/por 
Fundamento 
de Área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas educacionais 
brasileiras

Objetivos 
Específicos de 
Aprendizagem 
da Seção

• Apresentar os programas de apoio à melhoria da qualidade da 
educação básica (PNAE, Transporte escolar, PNSE, PDDE, PNBE, 
PNLD, Plano de ações articuladas (PAR), entre outros).
• Apresentar as orientações do MEC para cada um dos programas 
relacionados.

Em continuidade às tarefas realizadas nos módulos anteriores, 
Sílvia, com a orientação da Profa. Dra. Graça, deverá se posicionar e 
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aplicar os conceitos disseminados pelo curso, de modo a promover 
a melhoria da qualidade do ensino em sua escola e, de maneira mais 
abrangente, em sua cidade, com a formulação final do Plano Municipal 
de Educação.

Não pode faltar

O papel do FNDE como mantenedor dos programas da educação 
básica

Para iniciarmos uma apresentação adequada dos programas 
destinados à melhoria da qualidade da educação básica, é preciso 
retomarmos alguns aspectos tratados anteriormente, quando foi 
abordado o financiamento da educação básica no Brasil. Todos estes 
programas são importantes desdobramentos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), criado em 1968 e vinculado 
ao Ministério da Educação, cuja finalidade é captar recursos financeiros 
para a implementação de projetos educacionais e de assistência ao 
estudante. 

A maior parte destes recursos do FNDE é originada do salário-
educação (SE), em relação ao qual todas as empresas no Brasil estão 
sujeitas a contribuir, o que é arrecadado, fiscalizado e cobrado pela 
Receita Federal, ligado ao Ministério da Fazenda. O FNDE tem em 
seguida a função de redistribuir essa contribuição social, sendo que um 
terço do total destes recursos é destinado a financiar os programas e 
projetos de educação básica. Outros programas importantes geridos 
pelo FNDE, como vimos anteriormente na Unidade 3, são: o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb); e o Financiamento Estudantil 
(FIES), voltado aos alunos de graduação do ensino superior.

Veremos a seguir uma apresentação preliminar dos principais 
programas e projetos da educação básica, que têm efeitos, inclusive, 
no cotidiano da sala de aula.

Assimile

É imprescindível que você conheça sobre como funciona a distribuição 
de recursos do FNDE, e isso pode ser feito por meio do site oficial do 
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fundo. Além disso, as páginas oficiais de cada programa tratado nesta 
seção podem ser acessadas neste site.

Acesse o link, a seguir, para conhecer a definição, as funções, os projetos 
e programas atendidos. Confira!

BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação–FNDE. 
Brasília: MEC. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/>. Acesso em: 30 
set. 2015.

Programa Nacional de Alimentação Escolar

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (conhecido pela 
sigla Pnae) foi implantado em 1955. Este programa é responsável 
por contribuir, por meio da oferta da alimentação escolar e de 
ações de educação alimentar e nutricional, com o crescimento, 
o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos 
estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis. Os 
alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas, 
filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder 
público), são atendidos pelo programa, por meio da transferência 
de recursos financeiros. O repasse dos recursos deste programa é 
realizado diretamente aos estados e municípios, com base no Censo 
Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. Para estabelecer 
convênio com o FNDE, os municípios devem criar um Conselho de 
Alimentação Escolar, para fiscalizar e controlar o uso dos recursos, 
além de apresentar o projeto ao fundo (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 
2012, p. 394). Parte do orçamento do Programa em 2015 deve ser 
investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida 
que ajuda estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das 
comunidades.

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem 
por finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às 
escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e 
do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas 
por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou 
outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. 
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O objetivo do programa é otimizar a aplicação dos recursos desse 
fundo, com o envolvimento da comunidade, a fim de melhorar a 
qualidade do ensino fundamental. As escolas recebem estes recursos 
conforme sua localização regional e o número de alunos aferido 
pelo Censo Escolar. Para receber esse dinheiro, a escola deve ter 
uma unidade executora (UEx) própria ou, se não houver esse órgão, 
o repasse é feito às secretarias estaduais e municipais. O programa 
engloba várias ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física e 
pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos 
financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices 
de desempenho da educação básica.

Esses recursos podem ser usados para a aquisição de materiais 
(permanentes ou de consumo), para a manutenção e conservação do 
prédio escolar, para a capacitação e aperfeiçoamento de profissionais 
da educação, para a avaliação de aprendizagem, para a implementação 
de projetos pedagógicos e para o desenvolvimento de atividades 
educacionais, direcionadas a melhorar o atendimento das necessidades 
básicas do funcionamento da escola (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 
2012, p. 395). Outros programas menores são subordinados ao PDDE, 
como o Escola Aberta (oferta de oficinas a alunos e comunidades em 
situação de risco ou vulnerabilidade), Escola Acessível (adequação 
e adaptação dos prédios escolares para a inclusão de alunos com 
necessidades especiais), e o Mais Educação (ampliação das atividades, 
com a cessão do espaço e o tempo escolar, para alunos em cidades 
com baixo IDH).

Programa Nacional Biblioteca da Escola

A finalidade do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 
é distribuir obras de literatura e de referência (como dicionários e 
enciclopédias) às escolas de educação básica da rede pública. Seus 
objetivos, com essa ação, são: democratizar o acesso às fontes de 
informação e fomentar a leitura e a formação de alunos e professores 
leitores, apoiando o exercício da reflexão, da criatividade e da crítica. Esse 
programa vem sendo modificado desde sua criação, em 1997, com 
fundos provenientes do Orçamento Geral da União, mas administrados 
pelo FNDE. O acervo oferecido pelo programa às escolas inclui obras 
da literatura, de pesquisa e de referência e outros materiais relativos ao 
currículo nas áreas de conhecimento da educação básica (LIBÂNEO; 
OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 396).



U4 - Plano Nacional de Educação 193

Programa Nacional do Livro Didático

Este programa visa prover as escolas públicas de ensino 
fundamental e médio de livros didáticos e acervos de obras literárias, 
obras complementares e dicionários, o que é executado em ciclos 
trienais alternados. Logo, o FNDE anualmente adquire e distribui 
livros para todos os alunos de determinada etapa de ensino e repõe e 
complementa os livros reutilizáveis para outras etapas. Os componentes 
reutilizáveis são: Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, 
Ciências, Física, Química e Biologia. Os consumíveis são: Alfabetização 
Matemática, Letramento e Alfabetização, Inglês, Espanhol, Filosofia e 
Sociologia (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 397).

A partir da avaliação das obras inscritas pelas editoras a participar 
dos editais do programa, o MEC elabora o Guia do Livro Didático, 
acompanhado das resenhas de cada obra aprovada, o que é 
disponibilizado às escolas participantes pelo FNDE. Cada escola 
tem autonomia para escolher, dentre os livros presentes no referido 
Guia, aqueles que deseja utilizar, desde que considerado seu próprio 
planejamento pedagógico. Para garantir o atendimento a todos os 
alunos, são distribuídas também versões acessíveis a alunos atendidos 
pela Educação Especial dos livros aprovados e escolhidos no âmbito 
do PNLD.

Programas de Transporte Escolar

O MEC dispõe de dois programas destinados à demanda por 
transporte de estudantes: o Caminho da Escola e o Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), que visam atender a 
alunos residentes na zona rural dos municípios. Ao garantir o acesso e 
permanência dos alunos da zona rural na escola, esses programas têm 
o objetivo de melhorar a qualidade do ensino fundamental (LIBÂNEO; 
OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 398).

No caso do Caminho da Escola, seu objetivo específico é renovar a 
frota de veículos de transporte escolar no contexto de alunos da zona 
rural. Já o Pnate é um programa de repasse de recursos a estados e 
municípios, para garantir o acesso e a permanência dos alunos de 
ensino fundamental, o qual possibilita a manutenção deste serviço, que 
pode ser, inclusive, terceirizado. 
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Programa Brasil Profissionalizado

Criado em 2007, o Programa Brasil Profissionalizado visa fortalecer 
as redes estaduais de educação profissional e tecnológica, com a 
modernização e expansão da rede pública deste tipo de educação. 
Esse programa compõe o PNE, e, por isso, o governo federal repassa 
recursos (que devem ser usados para infraestrutura, desenvolvimento 
de gestão, práticas pedagógicas e formação de professores), destinados 
aos estados, para que estes invistam em suas escolas técnicas. O 
objetivo do programa é integrar o conhecimento do ensino médio à 
prática (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 399). 

Programa Formação pela Escola

O Programa Formação pela Escola (ou Programa Nacional de 
Formação Continuada a Distância nas Ações do FNDE) destina-se a 
capacitar os profissionais de ensino, técnicos e gestores públicos 
municipais e estaduais, representantes da comunidade, por meio da 
disponibilização de cursos que apresentem a execução de ações 
e programas do FNDE, em todas as nuanças. Essas capacitações 
são oferecidas em modalidade a distância, devido à dimensão 
geográfica do Brasil, o que permite potencializar os esforços de formar 
continuadamente os agentes envolvidos na execução dos programas 
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 399-400).

Proinfância

O Governo Federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil (Proinfância), cujo objetivo principal é prestar assistência 
financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando garantir o acesso 
de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. 
A criação do programa foi motivada pelo fato de que a construção 
de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos 
para a rede física escolar desse nível educacional, são consideradas 
indispensáveis à melhoria da qualidade da educação.

As unidades construídas são dotadas de ambientes essenciais 
para a aprendizagem das crianças, como: salas de aula, sala multiuso, 
sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros 
ambientes, que permitem a realização de atividades pedagógicas, 
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recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas e de 
serviço (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 400).

Programa Nacional de Saúde do Escolar (PNSE)

O PNSE consiste no repasse de recursos aos municípios para apoiar a 
promoção da saúde nas escolas públicas de ensino fundamental, com a 
realização de consultas oftalmológicas e com a aquisição e distribuição 
de óculos para alunos com necessidades de uso, matriculados na 1ª 
série do ensino fundamental público das redes municipais e estaduais. 
O objetivo do programa é desenvolver ações educativas, curativas e 
preventivas na área da saúde que possam detectar e tratar problemas 
que possam interferir na aprendizagem de alunos pobres das capitais. 
Participa dessa ação também a Secretaria de Educação Especial.

Plano de Ações Articuladas

O chamado Plano de Ações Articuladas (PAR) diz respeito ao 
planejamento plurianual (em ciclo de quatro anos) e multidimensional 
que as Secretarias de Educação de estados e municípios devem realizar 
para obter auxílio financeiro e técnico do MEC. Para tanto, gestores 
e professores destas comunidades devem participar, para promover a 
melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Isso 
ocorre por meio da adesão destes entes (estados, municípios e Distrito 
Federal) ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).

Reflita

Para a realização das atividades e da Situação-Problema desta seção, é 
imprescindível que você conheça os programas e projetos, destinados à 
melhoria da educação básica, aqui descritos. 

Ao longo das seções, questione-se: qual(is) o(s) programas(s) mais 
adequado(s) para o cumprimento das metas do Plano de Educação, no 
contexto sobre o qual vou refletir?
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Exemplificando

Vejamos a situação exposta na reportagem a seguir, que envolve o FNDE:

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) montou 
um escritório em Teresina para atender, durante dois dias, os municípios 
do estado com pendências, por meio de reuniões e oficinas destinadas 
aos gestores públicos. [...]

“Nós vamos passar dois dias aqui em Teresina. Estamos trazendo 
uma equipe técnica do FNDE para analisar todas as pendências dos 
municípios do Piauí. O que tiver pendente em relação a transporte, 
alimentação, construção de creches, obras, a ideia é um escritório 
que seja resolutivo no sentido de firmar uma parceria com o estado e 
município, especialmente para resolver pendências”, explica o presidente 
do FNDE, Idilvan Alencar.

Para a secretária de educação do Piauí, Rejane Dias, será um momento 
de estreitar o regime de colaboração entre os entes federados. “Pela 
primeira vez um escritório do FNDE vem ao Piauí. É um momento de 
estreitar o regime de colaboração entre o governo federal, governo do 
estado e os municípios”, afirmou.

Confira a reportagem na íntegra:

MORAES, Hérlon. FNDE monta escritório em Teresina para resolver 
pendências de municípios. CidadeVerde.com. 22 set. 2015. Disponível 
em: <http://cidadeverde.com/noticias/202880/fnde-monta-escritorio-
em-teresina-para-resolver-pendencias-de-municipios>. Acesso em: 30 
set. 2014.

Faça você mesmo

A partir do exemplo, exposto pela notícia, você pode realizar uma 
análise crítica, em forma de uma resenha (entre 15 e 25 linhas), sobre 
os programas relacionados à formação continuada de profissionais da 
educação, para responder ao impasse exposto.

Sem medo de errar

Agora chegou a hora de aplicar seus conhecimentos sobre os 
programas de melhorias da educação básica. Vamos retomar, portanto, 
a Situação-Problema exposta no início desta seção. 

Neste quarto e último módulo da capacitação, os programas 



U4 - Plano Nacional de Educação 197

apresentados pela Profa. Dra. Graça a Sílvia e seus colegas professores 
atendem às mais diversas demandas, mas todos convergem para dois 
objetivos principais: melhorar o acesso e a permanência dos alunos 
de ensino fundamental e médio nas escolas, além da promoção da 
melhoria da qualidade do ensino oferecido. No fim deste último 
módulo, Sílvia e seus colegas deverão realizar análises dos conteúdos 
expostos até aqui, em forma de resenha a ser entregue no fim do 
encontro, com foco nos programas governamentais estudados, a fim 
de complementar o que foi elaborado nos três módulos anteriores. 

Estas análises deverão ser acompanhadas de um esboço de uma 
versão preliminar de um Plano de Ações Articuladas para o município 
de Lousano. Lembre-se de que essa cidade tem cerca de 30 mil 
habitantes. Logo, a extensão do sistema de ensino municipal é pequena, 
mas conta com a presença de vários tipos de estabelecimentos em 
todos os níveis de ensino e alunos tanto da zona urbana como da zona 
rural, que é expressiva. Logo, como o município já aderiu ao Pacto 
do Compromisso Todos pela Educação, as propostas relativas aos 
programas podem estar direcionadas a atender às seguintes frentes:

• Restruturação do Conselho de Alimentação Escolar;

• Readequação da alocação de recursos dos programas 
destinados ao transporte escolar; 

• Acompanhamento das ações dos programas relacionados aos 
Livros Didáticos e à Biblioteca;

• Acompanhamento das ações de manutenção e 
desenvolvimento da educação, o que inclui infraestrutura 
física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão 
escolar nos planos financeiro, administrativo e didático. 

Atenção

Releia a descrição dos programas e projetos expostos nesta seção, para 
orientar seu trabalho de redação da proposta inicial de Plano Municipal 
de Educação de Lousano.



U4 - Plano Nacional de Educação198

Lembre-se

É imprescindível que você conheça o funcionamento da distribuição de 
recursos do FNDE, e isso pode ser feito por meio do site oficial do fundo. 
Além disso, as páginas oficiais de cada programa tratado nesta seção 
podem ser acessadas neste site.

Acesse o link, a seguir, para conhecer a definição, as funções, os projetos 
e programas atendidos. Confira!

BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação–FNDE. 
Brasília: MEC. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/>. Acesso em: 30 
set. 2015.

Avançando na prática

Pratique mais

Instrução
Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para 
novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e 
depois as compare com as de seus colegas. 

“Como melhorar a rede de ensino?”

1. Competência 
de fundamentos 
de área

Conhecer os conceitos e fundamentos das políticas 
educacionais brasileiras.

2. Objetivos de 
aprendizagem

• Apresentar os programas de melhoria à qualidade da 
educação básica (PNAE, Transporte escolar, PNSE, 
PDDE, PNBE, PNLD, Plano de Ações Articuladas – PAR, 
entre outros).

• Apresentar as orientações do MEC para cada um dos 
programas relacionados.

3. Conteúdos 
relacionados

Plano Nacional de Educação (PNE); Programas e Projetos de 
Melhoria da Qualidade da Educação Básica.

4. Descrição da 
SP

Imaginemos a seguinte situação-problema:

Luís Gustavo é secretário de educação da cidade de 
Queixada. Como gestor responsável pela área, ele convoca 
diretores das unidades de ensino e professores para ajudar 
a reestruturar e acompanhar os programas de melhoria 
da qualidade da Educação Básica, já em andamento no 
município.
Os problemas expostos por seus subordinados são os 
seguintes:
• Necessidade de renovação da frota de veículos 

escolares;
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• Nova licitação para fornecedores de insumos para as 
cozinhas de cada escola;

• Demanda pela alocação de recursos para manutenção e 
desenvolvimento das escolas já existentes;

• Acompanhamento da entrega dos livros didáticos e das 
novas obras do acervo da Biblioteca da Escola

Assim, como Luís Gustavo e seus colaboradores poderão 
acompanhar estas ações e solucionar os impasses?

5. Resolução 
da SP

A Secretaria de Educação primeiramente pode organizar um 
PAR, de modo a atender a cada uma das demandas expostas 
pelos diretores e professores. Em seguida, baseado em dados 
do Censo Escolar, do Censo da Educação do Ensino Superior, 
além da extensão do sistema de ensino, da demografia e 
do perfil socioeconômico de seu município, Luís Gustavo 
pode elaborar uma proposta final de ações, em forma de um 
documento, que implementará junto aos seus colaboradores 
da seguinte maneira:
• Restruturação do Conselho de Alimentação Escolar;
• Readequação da alocação de recursos dos programas 

destinados ao transporte escolar; 
• Acompanhamento das ações dos programas relacionados 

aos Livros Didáticos e à Biblioteca;
• Acompanhamento das ações de manutenção e 

desenvolvimento da educação, o que inclui infraestrutura 
física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão 
escolar nos planos financeiro, administrativo e didático. 

Este documento pode ser, inclusive, anexado ao Plano Municipal 
de Educação daquele município, para devido monitoramento 
do cumprimento das metas relacionadas a esses programas.

Lembre-se

É imprescindível que você conheça o funcionamento da distribuição de 
recursos do FNDE, e isso pode ser feito por meio do site oficial do fundo. 
Além disso, as páginas oficiais de cada programa tratado nesta seção 
podem ser acessadas neste site. Acesse o link, a seguir, para conhecer a 
definição, as funções, os projetos e programas atendidos. Confira!

BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 
Brasília: MEC. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/>. Acesso em: 30 
set. 2015.

Faça você mesmo

Baseando-se na Situação-Problema acima, você pode realizar uma 
análise crítica, ou seja, uma resenha, a respeito de um dos programas 
tratados nesta seção (entre 15 e 25 linhas).
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1. O que é o PNAE?

a) É o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que fornece 
suplementação alimentar a todos os alunos da educação básica das 
escolas públicas e filantrópicas registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social.

b) É o Programa Nacional de Alimentação Esportiva, que fornece 
suplementação alimentar a todos os atletas de alto rendimento, mantidos 
pelo Ministério do Esporte.

c) É o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que fornece 
suplementação alimentar a todos os alunos da educação básica das 
escolas públicas, privadas e filantrópicas registradas no Conselho Nacional 
de Assistência Social.

d) É o Programa Nacional de Alimentação Especial, que fornece 
suplementação alimentar a todos os alunos com necessidades especiais 
matriculados na educação básica das escolas públicas e filantrópicas 
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

e) É o Programa Nacional de Alimentação Extraescolar, que fornece 
suplementação alimentar a todas as famílias de alunos da educação básica 
das escolas públicas e filantrópicas registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social.

2. Sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), analise as 
afirmações a seguir:

I – Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por 
finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas 
públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito 
Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades 
sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de 
atendimento direto e gratuito ao público. 

II – O objetivo do programa é otimizar a aplicação dos recursos desse 
fundo, com o envolvimento da comunidade, a fim de melhorar a qualidade 
do ensino fundamental. As escolas recebem estes recursos conforme sua 
localização regional e o número de alunos aferido pelo Censo Escolar. 

III – Esses recursos podem ser usados para a aquisição de materiais 
(permanentes ou de consumo), para a manutenção e conservação do 
prédio escolar, para a capacitação e aperfeiçoamento de profissionais 
da educação, para a avaliação de aprendizagem, para a implementação 

Faça valer a pena
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de projetos pedagógicos e para o desenvolvimento de atividades 
educacionais, direcionadas a melhorar o atendimento das necessidades 
básicas do funcionamento da escola. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, somente.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

3. Sobre a PNLD, assinale a alternativa correta:

a) O PNLD é executado em trienais anuais. Assim, a cada ano o FNDE 
adquire e distribui os livros para todos os alunos de determinada etapa de 
ensino, mas não reutiliza os livros para outras etapas.

b) O Programa tem por objetivo prover as escolas públicas de ensino 
fundamental e médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, 
obras complementares e dicionários.

c) O Ministério da Educação executa atualmente dois programas associados 
ao PNLD: o Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar (Pnate), que visam atender alunos moradores da 
zona rural.

d) Em virtude da abrangência territorial do país e do grande número de 
pessoas envolvidas nessas ações, os cursos são oferecidos na modalidade 
a distância, como forma de potencializar os esforços de formação 
continuada dos diversos atores envolvidos na execução de programas do 
FNDE.

e) A escolha dos livros é determinada pelo FNDE e pelo MEC, ou seja, as 
escolas não têm poder de decisão para a escolha das obras.

4. Sobre o PNBE, analise as afirmações a seguir:

I – Seus objetivos, com essa ação, são: democratizar o acesso às fontes 
de informação e fomentar a leitura e a formação de alunos e professores 
leitores, apoiando o exercício da reflexão, da criatividade e da crítica. 

II – Esse programa vem sendo modificado desde sua criação, em 1997, com 
fundos provenientes do Orçamento Geral da União, mas administrados 
pelo FNDE. 

III – O acervo oferecido pelo programa às escolas inclui obras da literatura, 



U4 - Plano Nacional de Educação202

de pesquisa e de referência e outros materiais relativos ao currículo nas 
áreas de conhecimento da educação básica.

É correto o que se afirma em: 

a) I, somente.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

5. Seu objetivo principal é prestar assistência financeira ao Distrito Federal 
e aos municípios visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas 
de educação infantil da rede pública.

A afirmação expõe o objetivo do:

a) PNSE: Programa Nacional de Saúde do Escolar.

b) PNBE: Programa Nacional Biblioteca da Escola.

c) PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola.

d) Proinfância: Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil.

e) PNLD: Programa Nacional do Livro Didático.

6. Descreva brevemente o Programa Brasil Profissionalizado.

7. Descreva brevemente o Programa Formação pela Escola.
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