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RESUMO             

Propomos apresentar a análise crítica do Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei 13.005/2014 
-, realizada no nosso coletivo de pesquisa em conjunto com o grupo de trabalho de Políticas 
Educacionais de determinado sindicato. Avaliamos que desde sua versão original, publicizada 
em 2010, o PNE se configuraria um novo capítulo na história da destruição da educação 
pública, inaugurando um período de mercantilização sem precedentes da educação brasileira. 
Destacamos aspectos das  tramitações e manobras do governo federal ao constituir as 
Conferências Nacionais de Educação (CONAE), 2010 e 2014, e o Fórum Nacional de 
Educação (FNE), como instâncias democráticas de discussão e elaboração do PNE, cuja 
façanha seria apresentar ao Congresso Nacional um outro Plano. Frente a este fato, tais 
entidades recusaram realizar uma análise do Plano em sua totalidade, optando por 
desmembrar os artigos um a um, discriminando aqueles (ou até mesmo parte destes) como 
positivos e negativos, concluindo que, como predominavam os aspectos positivos, o 
encaminhamento seria lutar pela melhoria de um ou outro aspecto do Plano, sem questionar o 
seu significado geral para a educação pública brasileira. Em nossas análises preliminares 
privilegiamos identificar o que os setores dominantes pretendem com a educação no Brasil, 
destacando as seguintes questões que serão apresentadas nesta mesa: (i) o que o PNE omite: 
os desafios do financiamento do Sistema Nacional de Educação; (ii) democracia, escola 
pública e autonomia institucional; (iii) controle, expropriação, ethos da pedagogia de resultados: 
avaliação; (iv) ampliação e inclusão: os temas da expansão no setor privado; (v) a formação, o 
trabalho e a valorização do trabalhador da educação.  Debatemos a ênfase dada às parcerias 
público-privadas e aos incentivos do Estado ao setor privado-mercantil (ProUni, FIES, BNDES, 
PRONATEC, Sistema S [SENAI, SENAC, etc.], EMBRAPII e outros) situados no rol da esfera 
pública; as possibilidades criadas para efetivar as experiências de mercantilização como os 
vouchers e as escolas charter; a ressignificação dos sentidos de público e de concepção de 
gestão democrática, no estreito marco do monitoramento dos índices atingidos pela escola nos 
parâmetros da avaliação internacional aplicada pela OCDE e sua expressão nacional, o IDEB, 
que estreitam os conteúdos curriculares, reduzindo-os ao desenvolvimento de competências 
simples, como contar, ler e ter noções de ciência e; fiscalizar a destinação dos recursos 
financeiros recebidos pela escola, este atrelado ao cumprimento das metas e da elevação do 
IDEB. Concluímos recusando, peremptoriamente, a avaliação de que, entre os aspectos 
positivos e negativos do PNE, prevaleceram os positivos, ressaltamos que este instrumento 
não oferece possibilidades de proteção contra as influências de interesses particularistas por 
parte do Estado, da Igreja e dos governos locais, assim como do Capital. A universalidade, a 
igualdade, os interesses gerais, a lei e os objetivos emancipatórios são afastados do campo da 
educação em nome da “eficiência na gestão”, em prol da mercantilização. 
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 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014: o lugar da democracia, da escola pública 

e da autonomia institucional 

 

Vânia Cardoso da Motta6 

 

RESUMO 

A partir da proposta da mesa temática coordenada de 

apresentar a análise crítica do Plano Nacional de Educação 

(PNE) - Lei 13.005/2014 -, realizada no nosso coletivo de 

pesquisa – Colemarx/FE/UFRJ –  em conjunto com o grupo de 

trabalho de Políticas Educacionais da ADUFRJ, no âmbito 

deste artigo discorreremos sobre “o lugar da democracia, da 

escola pública e da autonomia institucional” no Plano.  

PALAVRAS-CHAVE: Plano Nacional de Educação, 

democracia, escola pública, autonomia institucional. 

ABSTRACT 

From the proposal of the theme table coordinated to present a 

critical analysis of the National Education Plan (PNE) - Law 

13.005 / 2014 - held in our collective research - Colemarx / FE / 

UFRJ - together with the Policy Working Group the educational 

ADUFRJ, within this article will discuss "the place of 

democracy, public school and institutional autonomy" in Plan. 

 

KEYWORDS: National Education Plan, democracy, public 

school, institutional autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo compõe a mesa temática coordenada Plano Nacional de 

Educação (PNE): notas críticas que se propôs a apresentar a análise crítica do PNE 

(Lei 13.005/2014) realizada no Coletivo de Estudo Marxismo e Educação 

(COLEMARX), composto por professores e alunos da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), junto com o grupo de trabalho de 

Políticas Públicas do Sindicato dos Professores da UFRJ (ADUFRJ). Em nossa 

avaliação o PNE, desde sua versão original, publicizada em 2010, se configura em 

mais um capítulo na história do desmonte da educação pública que vem ocorrendo na 

educação brasileira desde os anos 1990. Faz parte de um conjunto de ações 

governamentais que encaminha o processo de mercantilização, incluindo o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE; 2007), que consideramos o “cavalo de Tróia da 

mercantilização”.  

No âmbito deste artigo, destacamos alguns aspectos que sinalizam 

manobras de cooptação do governo federal, ao constituir as Conferências Nacionais 

de Educação (CONAE), 2010 e 2014, e o Fórum Nacional de Educação (FNE) como 

instâncias democráticas ampliadas de participação na discussão e na elaboração do 

PNE. E os encaminhamentos de proposta de gestão escolar de cunho tecnicista 

empresarial que traça o desmonte da educação pública e cristaliza interesses 

privatistas. 

 

2 AÇÕES DO GOVERNO E TÁTICAS DE CORRELAÇÃO DE FORÇAS: PNE, 

CONAE e FNE 

O Plano Nacional de Educação (PNE. Lei 13.005/2014), após quase quatro 

anos transitando no Congresso, foi celebrado pelo Ministério da Educação (MEC) 

como um documento que foi discutido e elaborado com ampla participação de 

organizações da sociedade civil, de entidades acadêmicas e sindicais e de 

representantes das redes federal, estaduais e municipais de ensino. A referida “ampla 

participação” deu-se por meio das CONAEs (Conferências Nacionais de Educação) no 

decorrer de 2009, culminando, em 2010, com a entrega do documento PNE-CONAE 
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ao Ministério.   

Em nossa leitura, a constituição da CONAE pelo MEC foi fruto da pressão 

de entidades acadêmicas e sindicais e pesquisadores renomados em relação à 

criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 2007, sem indicar 

ações relativas à avaliação do PNE 2001-2010 e a necessária elaboração de outro 

Plano para o decênio 2011-2020.  

Saviani (2013), em sua crítica à criação do PDE, resgata o processo 

histórico do PNE 2001-2010, contexto em que havia forte correlação de forças entre o 

governo federal (Fernando Henrique Cardoso na Presidência e Renato de Souza no 

MEC) e o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP). O Fórum, composto 

por várias entidades acadêmicas e sindicais e organizações da sociedade civil,7 

elaborou o PNE-Sociedade Brasileira que foi rechaçado no âmbito do Congresso, 

fazendo valer o PNE do governo, aprovado em 2001. Tendo em vista esta correlação 

de forças, havia a expectativa de que o governo de Inácio Lula da Silva resgatasse o 

PNE-Sociedade Brasileira. Para Saviani (2013), além de não resgatar, o governo não 

avançou no debate, optando por implementar um plano de metas que privilegia o 

diálogo com o empresariado.8 

Frente aquela pressão sobre o PDE (2007) que resultou na constituição da 

CONAE, a quase totalidade das entidades que compunham o FNDEP, nos anos 1980-

90, também compuseram a CONAE-do governo. Em seguida, no ano de 2010, o MEC 

também cria o Fórum Nacional da Educação (FNE),9 sem considerar as históricas 

                                                           
7
 Formado pelas entidades: ANPEd (Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em 

Educação), a ANDE (Associação Nacional da Educação), CEDES (Centro de Estudos 
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Nacional dos Profissionais da Administração Educacional), SEAF (Sociedade de Estudos e 

Atividades Filosóficas), SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), UBES 

(União Brasileira dos Estudantes Secundários), UNE (União Nacional dos Estudantes), CGT 

(Confederação Geral dos Trabalhadores), CUT (Central Única dos Trabalhadores) e OAB 

(Ordem dos Advogados do Brasil). 

8
 O PDE foi criado pelo Decreto nº 6.094/2007 que dispõe sobre “Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação”; mesmo denominação da organização dos empresários em prol da 
suposta melhoria da educação pública – Movimento Todos Pela Educação. 
9
 Conforme descrito no site do MEC, o FNE, “espaço inédito de interlocução entre a sociedade 
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conferências e o FNDEP. E, de certa forma, ofuscou as iniciativas autônomas de 

retomada dos Fóruns Nacional e Estaduais em Defesa da Escola Pública que 

ocorreram no mesmo ano da criação do FNE-governo. 

No entanto, a passagem do PNE pelo Congresso rendeu 2.915 emendas. 

O que levou o FNE (governo) a registrar em Nota que o PNE em trânsito no 

Congresso contrapunha as proposições centrais das CONAEs e representava um 

retrocesso.10 Em nossa avaliação, a pressão exercida pelo FNE no Congresso não 

retirou o caráter privatizante do PNE 2014. 

Frente a essa nova composição de forças políticas, conforme COLEMARX 

e ADUFRJ (2013): 

 (...) tais entidades recusaram realizar uma análise do Plano em sua 

totalidade, optando por desmembrar os artigos um a um, 

discriminando aqueles (ou até mesmo parte destes) como positivos e 

negativos, concluindo que, como predominavam os aspectos 

positivos, o encaminhamento seria lutar pela melhoria de um ou outro 

aspecto do Plano, sem questionar o seu significado geral para a 

educação pública brasileira (p.18).  

Nas análises realizadas pelo COLEMARX e ADUFRJ (2013) foi 

privilegiado identificar a pretensão dos setores dominantes com a educação brasileira, 

destacando as seguintes questões:  Financiamento; democracia, escola pública e 

                                                                                                                                                                          
civil e o Estado brasileiro, reivindicação histórica da comunidade educacional e fruto de 
deliberação da Conferência Nacional de Educação” de caráter permanente, foi criado Portaria 
MEC n.1.407/2010. Tem como atribuições: I – Participar do processo de concepção, 
implementação e avaliação da política nacional de educação; II - Acompanhar, junto ao 
Congresso Nacional, a tramitação de projetos legislativos referentes à política nacional de 
educação, em especial a de projetos de leis dos planos decenais de educação definidos na 
Emenda à Constituição 59/2009; III - Acompanhar e avaliar os impactos da implementação do 
Plano Nacional de Educação; IV - Acompanhar e avaliar o processo de implementação das 
deliberações das conferências nacionais de educação; V - Elaborar seu Regimento Interno e 
aprovar "ad referendum" o Regimento Interno das conferências nacionais de educação; VI - 
Oferecer suporte técnico aos Estados, Municípios e Distrito Federal para a organização de 
seus fóruns e de suas conferências de educação; VII - Zelar para que os fóruns e as 
conferências de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estejam 
articuladas à Conferência Nacional de Educação; VIII - Planejar e coordenar a realização de 
conferências nacionais de educação, bem como divulgar as suas deliberações. São 50 
entidades que o compõem.  
Disponível: 
http://fne.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243&catid=92. Acesso: 
12 de junho de 2015. 
10

 Documento elaborado em Brasília, 17 de junho de 2011, como Notas Pública do FNE, não 
mais disponível nas redes. Salvo em PDF arquivo pessoal.  

http://fne.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243&catid=92
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autonomia institucional; controle, expropriação, ethos da pedagogia de resultados: 

avaliação; ampliação e inclusão – os temas da expansão no setor privado; a formação 

e a valorização docente; trabalho e educação: o PNE e a formação da classe 

trabalhadora. 

Contudo, prosseguindo com o processo de hegemonização da concepção 

economicista, utilitarista, privatista e alienante de educação, agora, a ferro e fogo – 

tendo em vista a criminalização das manifestações docentes –, em 26 junho de 2014 o 

FNE-governo em sua 24a Nota Pública em Comemoração à Lei 13.005/2014 que 

instituiu o PNE 2014-2014: 

... comemora e parabeniza a maturidade alcançada pela democracia 

brasileira, que se expressou no debate intenso e profícuo, nos três 

anos da tramitação do PL n. 8.035/2010, entre o Ministério da 

Educação, o Congresso Nacional e as entidades, movimentos e 

setores que atuam no campo educacional (FNE, 2014).  

Isto é, comemora e aplaude o “Cavalo de Tróia da mercantilização” 

(COLEMARX e ADUFRJ, 2013). 

A dita “ampliada participação” tutelada pelo Estado [e governo], como 

pudemos constatar, não tem sido uma tática efetiva em prol da luta pela educação 

pública. O que, então, está posto no PNE aprovado em relação à gestão democrática 

da educação? 

3 GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS: o desmonte da educação pública 

A gestão democrática da educação inscrita na meta 19 delineia estratégias 

que visam a assegurar as condições objetivas para a sua efetivação, porém, 

associada aos “critérios técnicos de mérito e desempenho”, conforme abaixo:  

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 (BRASIL, 2014). 

 

Como pode ser visto nas estratégias da referida meta, e pudemos 

identificar nos itens correspondentes às estratégias, as transferências voluntárias de 



 
 
 

 
 

Cidade Universitária da Universidade Federal do Maranhão 
CEP: 65 085 - 580, São Luís, Maranhão, Brasil  

Fone(98) 3272-8666- 3272-8668 

repasses da União para os entes federados priorizará aqueles que tenham aprovado 

em legislação específica a regulamentação da matéria, vinculando a “nomeação” dos 

diretores e diretoras de escola a “critérios técnicos de mérito e desempenho” 

(estratégia 19.1). Fica claro que abre caminho para a perspectiva tecnicista-

empresarial, em detrimento da autogestão da escola por meio da democracia 

participativa, isto é, sem a imposição de critérios heterônomos. Situa secundariamente 

a participação da comunidade escolar, ainda nos limites consultivos do uso dos 

recursos e do monitoramento do cumprimento das metas por parte da escola. 

A definição de “gestão democrática” no PNE exclui a possibilidade da 

eleição direta para o cargo de diretor(a) escolar, num só golpe. Conforme nossa 

análise: 

Por meio de coerção financeira, obriga os estados e municípios a se 

enquadrarem nos “critérios objetivos para o provimento destes cargos” 

(estratégia 19.8), que serão definidos com subsídios de programas de 

formação de diretores e gestores escolares e de uma prova nacional 

específica, a ser criada (COLEMARX e ADUFRJ, 2013, p.18). 

 

Observamos que muitos dos referidos cursos de gestão escolar estão 

restritos aos professores indicados pelo poder local, como também pelos grupos 

políticos à frente das secretarias de educação. Com isso, mesmo com cursos 

supostamente técnicos e com fins de aprimorar a burocracia, esta justificada pela 

pouca eficiência e eficácia administrativa dos setores públicos, não alteram os 

mecanismos de reprodução política por meio das escolas, e potencializa a 

cristalização de formas de poder clientelistas. E, ainda, encaminha para enterrar de 

vez a concepção de gestão democrática inscrita no projeto de LDB apoiado pelo 

Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública (FNDEP), que culminava na 

elaboração coletiva e autônoma do projeto político-pedagógico das escolas.11  

O caráter instrumental de gestão da “qualidade total”, muito difundido nos 

anos 1990, é resgatado; associando a gestão escolar à princípios mercadológicos de 

produtividade, rentabilidade e competitividade (GENTILI, 1994). Para Cabral Neto e 

Silva (2001): 

                                                           
11

 Artigos 12, 13, 14 e 15 da LDB 9.394/1996. 
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Dentro dessa perspectiva, a escola passa a ser entendida como uma 

empresa e os professores, alunos e dirigentes transformam-se em 

trabalhadores que precisam se empenhar, ao máximo, para atingir a 

excelência proclamada. Partindo dessa premissa, os referidos 

trabalhadores da educação passam a ser responsabilizados pelo 

baixo rendimento acadêmico da escola, ausentando a parcela de 

responsabilidade do poder público. (CABRAL NETO e SILVA, 2001, 

p.15) 

 

Ademais, o PNE possibilita a inserção da iniciativa privada na criação 

desses programas de formação de diretores e gestores escolares com recursos 

públicos, o que abre canais de ampliação do capital. Reforça a legitimidade do Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 

2007), que estende às associações de empresários o compromisso de “conjugar 

esforços em proveito da melhoria da qualidade da educação básica”.  E tem como 

ferramenta gerencial criada pelo Ministério da Educação o Plano de Ações Articuladas 

(PAR), que condiciona o recebimento de recursos federais por parte dos municípios à 

sua adesão e à consequente elaboração de um “plano de metas” (PDE Escola). Com 

foi constatado no COLEMARX e ADUFRJ (2013): 

Esta “ferramenta gerencial” possibilitou iniciativas como o Ação 

Educação – projeto desenvolvido pela Fundação Vale em parceria 

com a Comunidade Educativa CEDAC, o Ministério da Educação, a 

Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, a União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação, o movimento Todos Pela 

Educação, além de prefeituras e secretarias municipais de 66 

municípios em 5 estados –, que promove formação continuada de 

diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores de 

escolas, professores e técnicos das secretarias municipais de 

educação. Cabe ressaltar que este mesmo programa da Fundação 

Vale foi indicado como modelo no Parecer CEB/CNE nº 9/2011, que 

trata da aprovação dos arranjos de desenvolvimento da educação 

(ADEs) como um tipo de regime de colaboração horizontal
12

 

(COLEMARX e ADUFRJ, 2013, p.20). 
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 Sobre o ADE ver: SILVA, Juliana Argollo. Arranjos de Desenvolvimento de Educação (ADE): 

regime de colaboração de novo tipo e mecanismo de reformulação do Sistema Nacional de 

Educação sob a direção do empresariado brasileiro. UFRJ. FE. PPGE. Dissertação. Rio de 

Janeiro, 2015.  
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Como vimos, o Plano: a) reforça a visão tecnicista do cargo de diretor 

escolar, possibilitando inclusive que este receba formação de gestão de cunho 

empresarial – reforçando a concepção de escola pública como uma empresa; b) 

estimula a constituição de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, 

“por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de 

funcionamento autônomo” (estratégia 19.5); e também, c) prevê a ampliação dos 

programas de apoio e formação de conselheiros para o acompanhamento e controle 

social do FUNDEB, para os conselhos de alimentação escolar, conselhos regionais 

entre outros e também dos(as) “representantes educacionais em conselhos de 

acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados todo o tipo de 

recursos com vistas ao bom desempenho de suas funções” (estratégia 19.2). 

Como também não são indicados maiores detalhes sobre estas últimas 

ações (c), o PNE deixa aberta a possibilidade de que os programas de constituição e 

fortalecimento dos conselhos serão vinculados ao PAR – a exemplo do Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares – e dependerão das articulações 

em nível municipal e estadual. Como tais conselhos poderão inclusive receber 

“suporte técnico” de associações empresariais, isto reforça que a concepção de 

“gestão democrática” ficará restrita ao monitoramento do cumprimento das metas por 

parte da comunidade escolar. 

Enfim, o papel restritivo e secundarizado da comunidade escolar, 

representada pelo conselho escolar, é de fiscalizar a destinação dos recursos 

financeiros recebidos pela escola por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), que, por sua vez, está atrelado ao cumprimento das metas e da elevação do 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), e de monitorar os índices de 

aprendizagem atingidos pela escola. Estes tomam como parâmetros os índices 

estipulados pelo PISA (Programme for International Student Assessment – Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes), uma iniciativa da Organização para a 

Colaboração e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais instrumentos de avaliação 

estreitam os conteúdos curriculares, reduzindo-os ao desenvolvimento de 

competências simples, como contar, ler e ter noções de ciência. Não há espaço para 

que pais, comunidade, estudantes, trabalhadores da educação possam questionar as 

metas e os mecanismos de avaliação, assim como não há indícios de que o conselho 
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escolar possa ter poderes reais e amplos de decisão sobre o projeto político-

pedagógico da escola. 

Constrangidos pela Lei de Responsabilidade Educacional13, o conteúdo 

que insere a gestão escolar no PNE é uma gestão por resultados, balizado nos índices 

de desempenho escolar, em desconsideração aos objetivos educativos da educação 

pública. Tende, e provavelmente seja inspirado, à copiar o modelo da lei americana de 

responsabilizar os gestores e professores pela “qualidade” da educação a partir de 

metas definidas por testes padronizados; o que abriu o caminho para a privatização da 

educação americana e para o desmonte do sistema público de educação norte-

americano. Crítica realizada pela própria ex-Secretária de Educação, Diana Ravitch 

(2010), que conduziu a implementação do programa “Nenhuma Criança Deixada para 

Trás” (No Child Left Behind). 

Segundo Ravitch (In: FREITAS, 2011):  

A Lei “Nenhuma Criança Deixada para Trás” foi punitiva e baseada em 

princípios errados de como melhorar as escolas. Assumiu que divulgar 

as pontuações de testes para o público seria uma alavanca efetiva 

para a reforma escolar. Assumiu que mudanças de gestão 

conduziriam a melhorar a escola. Assumiu que envergonhar escolas 

que não podiam aumentar sua pontuação todo ano – e as pessoas 

que trabalhavam nela – conduziria a pontuações maiores. Assumiu 

que baixas pontuações são causadas pela preguiça de seus 

professores e o desleixo de seus diretores que precisam ser 

ameaçados com a perda de seus postos. Estes princípios estão 

errados. Testes não são substitutos para o currículo e a instrução. Boa 

educação não se obtém pela estratégia de testar as crianças, 

envergonhar educadores e fechar escolas (FREITAS, 2011, p. 2). 

 

No sistema público de educação norte-americano, a responsabilidade pela 

educação recaiu para os gestores escolares e professores, introduzindo medidas 

coercitivas e vexatórias, execrados pelos ranqueamentos sucessivos; condicionando 

                                                           
13

 Projeto de Lei n.º 7.420, de 2006, que "Dispõe sobre a qualidade da educação básica e a 

responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção”. Segundo o artigo 4 do Projeto de 

Lei, caso não haja efetivo empenho do poder público na melhoria dos índices educacionais, os 

responsáveis podem ser enquadrados em crime de responsabilidade, infração político-

administrativa e mesmo improbidade administrativa. 
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os salários dos trabalhadores da educação,  por meio de bônus, ao desempenho dos 

alunos; impetrando sanções às escolas de baixo desempenho que incluem a 

exoneração de diretores, fechamento de escolas ou conversão em organização social 

administrada pelo setor privado (escolas charters). Tudo sem os resultados veiculados 

pelos contrarreformadores da educação americana. 

Pelo que nos parece, na educação brasileira, o monitoramento destinado 

aos conselhos escolares, como também da alardeada ampla participação da 

sociedade civil,  é um dos mecanismos para pressionar tais resultados – o desmonte 

da educação pública e a perda total da autonomia institucional e dos professores, 

mesmo que relativa.  

Conforme estratégia 19.3 do PNE, o “monitoramento” a ser realizado pela 

sociedade civil sobre o cumprimento das metas do Plano Nacional, Planos Estaduais e 

Municipais de Educação se consolidará por meio de Conferências Municipais e 

Estaduais que darão subsídios para as Conferências Nacionais de Educação. Para 

coordenar as conferências municipais e estaduais, o PNE incentiva a constituição de 

“Fóruns Permanentes”. Em nível nacional, fica instituído o Fórum Nacional de 

Educação (FNE)14 (art. 6º) – no âmbito do Ministério da Educação –, com as 

atribuições de coordenar as Conferências Nacionais, articulando-as com as 

conferências anteriores, e acompanhar a execução das metas do PNE. 

Inequivocamente, os participantes do movimento sindical e social elencados foram, em 

grande parte, pinçados entre as entidades e grupos políticos que apoiam o governo 

seja qual for a sua política, abrindo portas para que estes fóruns se constituam como 

espaços falsamente democráticos de legitimação de políticas preestabelecidas. 

Na nossa avaliação, o PNE aprofunda as distâncias entre “democracia” e 

“gestão escolar”, pois consolida uma visão tecnicista e meritocrática que estimula a 

competitividade e o controle social na perspectiva do Modelo de Excelência da 

Gestão®.15 Este modelo objetiva aprimorar o “desempenho institucional” por meio de 

                                                           
14

 Criado pela Portaria Ministerial nº 1.407/2010 em decorrência da CONAE (Portaria Ministerial 

nº 10/2008), é espaço consultivo, de ampla participação, sobre a tutela do Estado.  

15
 Metodologia de avaliação, autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão” 

desenvolvida pela Fundação Nacional de Qualidade e adotada por instituições privadas e 
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“boas práticas de gestão”, “capacitação” dos servidores públicos, “inovação” na gestão 

e “monitoramento” por parte da sociedade civil, dentro dos princípios da “qualidade 

total”.  

 

4 CONCLUSÃO 

O PNE 2014-2024 redefine a concepção de “público” e vincula a 

concepção de democracia aos estreitos marcos de monitoramento de metas; em nome 

da “eficiência na gestão”,  afasta do campo da educação questões de universalidade, 

igualdade, interesses gerais e objetivos emancipatórios, bem como anula a autonomia 

das escolas e dos professores. Nenhuma possibilidade de proteção contra as 

influências de interesses particularistas por parte do Estado e dos governos locais, 

assim como da Igreja e do Capital são oferecidas. Pelo contrário, estimula e amplia 

possibilidades de cristalizar tais influências.  

Finalmente, as formas concedidas de participação no PNE blindam os 

governos de qualquer participação democrática sobre o teor das políticas 

educacionais, de seus fundamentos, objetivos estratégicos e das medidas econômicas 

associadas à educação. Nenhum desses aspectos está aberto ao debate, e, desse 

modo, a participação prevista serve antes de legitimação para as políticas e práticas 

vigentes que, como assinalado, degradam e corroem os fundamentos públicos e 

antimercantis da educação pública no país. 
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DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR OU INCENTIVO AO CRESCIMENTO 

DO SETOR PRIVADO DE EDUCAÇÃO 

 

Simone Maria Silva16 

RESUMO 

Este trabalho foi constituído a partir da análise do Plano 
Nacional de Educação - PNE realizada em nosso grupo de 
pesquisa no período de sua tramitação.  Apresentamos uma 
avaliação crítica às metas e estratégias determinadas pelo 
plano ao ensino superior que pretende ser, segundo seus 
elaboradores, expansivas, inclusivas e democratizantes.  
Nossa análise verificou que este plano inauguraria um período 
de mercantilização sem precedentes na historia da educação 
brasileira, ancorada em nova denominação de público e onde a 
expansão e inclusão estariam sendo efetivadas.  

 

Palavra-chave: plano nacional de educação, ensino superior, inclusão, expansão.  

 

DEMOCRATIZATION OF THE HIGHER EDUCATION OR GROWTH BOOST OF THE 

PRIVATE EDUCATION 

ABSTRACT 

 

This article was written from the analysis of the Nacional Plan of 
Education  held in our research group during the period of its 
legal processing. We present a critical assessment of the plan’s 
goals and strategies for higher education that aim to be, 
according to its developers, expansive, inclusive and 
democratizing. Our analysis found that this plan would 
inaugurate a period of commercialization never before 
witnessed in the history of Brazilian education, anchored in a 
resignification of public and in which the expansion and 
inclusion would be taking effect. 

 

Keyword: Nacional Plan of Education, higher education, inclusion, expansion.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Analisamos aqui as metas do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 

13.005/2014) que, segundo o Ministério da Educação – MEC, prevêm a expansão, a 

inclusão e a democratização do ensino superior. No momento em que este trabalho 

está sendo escrito e em menos de um ano da aprovação do plano, estudantes de 

universidades federais e estaduais têm o início do semestre letivo adiado por falta de 

verbas que garanta a infraestrutura básica necessária ao funcionamento das 

instituições de ensino e os estudantes de universidades privadas não conseguem 

renovar o seu crédito no Fundo de Financiamento ao Ensino Superior.  

Em menos de um ano o Plano Nacional de Educação faz água e quem 

paga a conta são os que trabalham e/ou estudam nas universidades. Além disso, a 

Secretaria de Assuntos Estratégicos está apresentando em todo o país o documento 

intitulado: PÁTRIA EDUCADORA: a qualificação do ensino básico como obra de 

construção nacional, a pedido da presidente Dilma Rousseff e à margem do novo 

ministro da Educação Renato Janine Ribeiro isto após o anúncio do ajuste fiscal e do 

corte de pelo menos 9 bilhões no orçamento da educação.   

Pensamos ser prudente para esta analise avaliar o contexto e a história do 

ensino superior no Brasil, o PNE não é um momento a parte das políticas 

educacionais.  O projeto de ensino superior seguiu por caminhos tortuosos desde o 

seu início o que comprometeu e compromete sua capacidade criativa e sua necessária 

autonomia para tanto.  O Plano Nacional de Educação segue a lógica de criação do 

ensino superior no Brasil, uma lógica que atende aos critérios de manutenção do 

padrão capitalista dependente (Fernandes, 2009) consolidando uma estrutura 

heteronômica, na medida em que pauta a agenda da universidade a partir de questões 

demandadas pela cultura hegemônica.  A universidade é utilizada como aparelho de 

controle, para isso é preciso conter a autonomia e a criatividade e direcionar a 

formação superior a interesses particularistas.   

Embora reconheçamos que o Plano Nacional de Educação inaugura um 

momento da mercantilização sem precedentes na historia da educação brasileira, é 

preciso demarcar que ele nada mais é do que de um aprofundamento, em grande 

escala, das políticas de secundarização da formação escolar da sociedade, situação 

típica de países periféricos de capitalismo dependente que não pretendem constituir 
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bases capazes de produzir um desenvolvimento autopropelido.  Disfarçadas de 

inclusivas e expansivas, as metas do PNE trazem na realidade uma nova versão de 

público garantindo de fato a expansão do setor privado no ensino superior.  

   

 

2. EDUCAÇAO, DESENVOLVIMENTO E CAPITALISMO DEPENDENTE  

 

A autocrática consolidando uma universidade heterônoma  

 

A educação sempre esteve vinculada às necessidades do 

desenvolvimento econômico e político do país.  As teorias de Rostow17 (1961) que 

definem as etapas do desenvolvimento podem ser reconhecidas nas políticas para o 

país e, particularmente para a educação. Para seu pleno desenvolvimento, segundo 

esta tese, bastaria seguir as etapas ignorando a totalidade do processo político-

econômico, como, por exemplo, a forma de articulação das frações burguesas locais 

com o imperialismo e a natureza de suas revoluções burguesas. (SILVA, 2012) 

Neste contexto se dá a primeira expansão do ensino superior.  As frações 

burguesas locais priorizavam relações internacionais com o imperialismo, buscando 

seguir suas regras para o desenvolvimento, enquanto provocavam o crescimento do 

setor da economia onde atuavam. Objetivamente, isto foi intensificado durante o 

período da ditadura empresarial militar e a educação foi um dos filões escolhidos, pois 

respondia tanto a necessidade de formação de uma sociedade necessária àquele 

processo de desenvolvimento, quanto poderia alavancar o crescimento do setor 

privado da educação brasileira garantindo satisfatório lucro aos empresários.   

A permissiva relação na produção de políticas educacionais para com os 

intelectuais estadunidenses permitiu que a universidade brasileira fosse estudada 

buscando nos seus pressupostos a racionalidade, a eficiência e a eficácia para a 

efetiva modernização do país.  Este estudo deu origem ao documento “Rumo à 

                                                           
17

 O autor considera cinco as etapas do desenvolvimento: 1. Sociedade tradicional (economia 
baseada em subsistência); 2. Precondições para o arranco (sociedades em processo de 
transição, onde a especialização do trabalho gera excedentes); 3. Arranco ou take off 
(superação das resistências ao desenvolvimento); 4.  Maturidade (extensão da tecnologia 
moderna a atividade econômica); 5. A era do consumo de massa (a economia dirigida ao 
consumo de massa, cresce indústrias produtoras de bens de consumo e o setor de serviços). 
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Reformulação Estrutural da Universidade Brasileira” (MEC, 1966) e que popularmente 

recebeu o nome de Plano Atcon, em homenagem ao coordenador do estudo, Rudolph 

Atcon, um dos principais articulados dos acordos bilaterais com a agência norte-

americana para o desenvolvimento internacional18 nos países da América Latina.  

Por suposto, este processo não poderia fazer fluir uma universidade com 

características criativas e autônomas capazes de serem a força motriz de um projeto 

autopropelido de desenvolvimento do país.  A participação permitida da 

intelectualidade norte-americana nas formulações das políticas para o ensino superior 

– que além do Plano Atcon teve o Parecer da pós-graduação19 - é a confirmação de 

que as burguesias locais desejavam copiar o modelo educacional estadunidense sem 

respeitar a cultura e as necessidade do país.   A fragilidade estrutural da universidade 

brasileira, definida por Fernandes como “escola-problema” 20, facilitou em certa medida 

o processo de assimilação das bases estadunidenses para a educação.  Em 1968, a 

aprovação da Lei 5.540 (Reforma Universitária) sob estas bases se conformou como a 

regulamentação dos acordos bilaterais com a USAID.  

[...] ao analisar o Relatório do Grupo de Trabalho da Reforma 
Universitária. Ao compará-lo com o Relatório MEC-Usaid para o 
ensino superior notamos de imediato as grandes semelhanças: a 
concepção empresarialista da universidade e o paradigma explícito da 
universidade norte-americana a mostrar o caminho para a brasileira. 
Em reforça a esse (pré) conceito, o Relatório MEC-Usaid, só publicado 
em 1969, dizia que a versão preliminar havia sido levada como 
subsídio ao Grupo e Trabalho da Reforma Universitária. Ainda mais, 
um dos membros mais influentes desse grupo merecia os 
agradecimentos dos membros daquele outro pela sua valiosa ajuda. 
(CUNHA, 1988, pag. 24 e 25). 

 

Dentre outras questões importantes, o acesso ao ensino superior 

aconteceu através da ampliação do ensino superior privado. Não como mais uma das 

políticas apresentadas na reforma, mas no avantajado processo de ampliação 

fortalecendo a visão de que ensino superior é enfim, instituições organizadas a parir 

de estabelecimentos isolados, distantes da pesquisa e funcionando como 

transmissores de conhecimento para a formação profissional.   

                                                           
18

 USAID - United States Agency for International Development 
19

 Ver Parecer nº977/1965, comumente chamado de Parecer Sucupira.  
20

 Segundo Florestan Fernandes em a Universidade Brasileira: reforma ou revolução, nas 
ciências sócias, aplica-se essa noção a instituições que, organizadas para atingir certos fins e 
dar determinado rendimento, não fazem nem uma coisa nem outra, deixando de preencher 
satisfatoriamente as funções psicossociais ou socioculturais que justificam a sua existência.  
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Neoliberalismo e reforma do Estado  

 

A universidade brasileira se consolida apesar de suas debilidades. Uma 

delas e talvez a determinante tenha sido a formação de uma sociedade não pelo 

fortalecimento de uma burguesia local capaz de provocar o desenvolvimento do país a 

partir de projetos baseados em interesses da própria sociedade e sim baseadas em 

cumprimentos de exigências e acordos com países centrais imperialistas.   

A universidade não poderia ser um campo autônomo, sua produção 

acadêmica e científica deveria estar subordinada às políticas de desenvolvimento 

determinadas pelos interesses pactuados entre as burguesias locais e internacionais.  

Sem dúvida, o desenvolvimento de um país com uma universidade forjada nestes 

termos estaria comprometido, como estava comprometida a universidade e sua 

capacidade crítica e autônoma de considerar a ciência desde o seu nascimento.  

A escola superior brasileira constituiu-se como uma escola de elites 

culturais, ralas e que apenas podiam (ou sentiam necessidade social 
de) explicar o ensino superior em direções muito limitadas. Como a 
massa de conhecimentos procedia do exterior e a sociedade só 
valorizava a formação de profissionais liberais, a escola superior 
tornou-se uma escola de elites, de ensino magistral e unifuncional: 
cabia-lhe ser uma escola de transmissão dogmática de conhecimentos 
nas áreas do saber técnico-profissional, valorizadas econômica, social 
e culturalmente pelos extratos dominantes de uma sociedade de 
castas e estamental (Fernandes, 1975, pag. 51). 

 

A vinculação de maneira formal do desenvolvimentismo do país à 

formação de indivíduos na escala de precisão conforme determinado pelo sistema 

fortaleceu a teoria do capital humano21.   A deficiência estrutural da universidade 

pública e os acordos para atender as necessidades do acesso que o desenvolvimento 

e convencimento, através da desta teoria provocavam na sociedade criou o ensino 

superior privado como grande alternativa para a formação no ensino superior.  Desta 

forma, conferem um excelente resultado aos investimentos dos empresários do setor 

já que faz o indivíduo acreditar que ele é o responsável pelo seu próprio 

                                                           
21

 Theodore Schultz (1962) percebia que muitas pessoas nos Estados Unidos estavam 
investindo fortemente em si mesmas e estes investimentos tinham significativa influência sobre 
o crescimento econômico.  Este investimento básico em si mesmo era um ‘capital humano’ e o 
que o constituía basicamente era o investimento na educação.   
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desenvolvimento e pelo desenvolvimento do país e esta responsabilidade paira sobre 

a sua formação. 

Muitos anos se passaram e a manutenção do status de dependência do 

capitalismo central através da parceria subordinada entre as burguesias locais e 

internacionais provocou uma alternância entre períodos de desenvolvimento (milagre 

brasileiro ou anos de chumbo) e de estagnação financeira e grave crise econômica 

(décadas de 1980 e 1990). O plano real, de 1994 foi a mais ampla medida econômica 

realizada no Brasil, seu objetivo principal era a estabilização econômica a partir do 

controle da hiperinflação.  Contrariamente, ao momento da ditadura militar, era um 

momento de privatização de grandes estatais e de uma política de Reforma do Estado 

aos moldes neoliberais. Esta reforma iniciou uma articulação entre as organizações 

públicas e privadas que outorgou uma nova dimensão ao Estado, dimensão esta 

reduzida por meio de uma nova concepção de público.  

 

A proposta de reforma do aparelho do Estado parte da existência de 
quatro setores dentro do Estado: (1) o núcleo estratégico do Estado, 
(2) as atividades exclusivas do Estado, (3) os serviços não exclusivos 
ou competitivos, e (4) a produção de bens e serviços para o mercado. 
[...] Na União, os serviços não exclusivos de Estado mais relevantes 
são as universidades, as escolas técnicas, os centros de pesquisa, os 
hospitais e os museus. A reforma proposta é a de transformá-los em 
um tipo especial de entidade não-estatal, as organizações sociais. A 
idéia é transformá-los, voluntariamente, em “organizações sociais”, ou 
seja, em entidades que celebrem um contrato de gestão com o Poder 
Executivo e contem com a autorização do Parlamento para participar 
do orçamento público. (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 286). 
 
 

Século XXI e o espetacular crescimento do setor privado de educação  

 

O novo século, a ascensão ao poder do governo do Partido dos 

Trabalhadores e o fato de que capitalismo brasileiro voltou a apresentar taxas um 

pouco mais altas de crescimento econômico teria sido gerado por uma frente política 

desenvolvimentista que incluía os trabalhadores e suas organizações sindicais, em 

particular a Central Única dos Trabalhadores.  Considerando assim, que embora o 

populismo e o nacionalismo não tenham o peso que tiveram no passado, eles também 

estão presentes na frente política que se formou no novo século. Obviamente, que 

tudo isto estaria coroado por elementos econômicos que vão desde a elevação da 

renda da camada mais pobre do país até a dotação orçamentária do Banco Nacional 
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do Desenvolvimento Econômico – BNDES para financiamento de grandes empresas 

nacional (BOITO, 2012).   

No entanto, outra interpretação repele a ideia de que o governo Lula esteja 

aplicando políticas nacional desenvolvimentistas, para o economista Reinaldo 

Gonçalves o nacional desenvolvimentismo se conceitua de forma simplificada sob as 

seguintes bases: industrialização substitutiva de importância, intervencionismo estatal 

e nacionalismo e que as políticas aplicadas pelos governos de Lula da Silva e Dilma 

Rouseff é considerada por ele como um “nacional desenvolvimentismo às avessas” 

baseada em desindustrialização, dessubstituição de importações; reprimarização das 

exportações; maior dependência tecnológica; maior desnacionalização; perda de 

competitividade internacional, crescente vulnerabilidade externa estrutural em função 

do aumento do passivo externo financeiro; maior concentração de capital; e crescente 

dominação financeira (GONÇALVES, 2011).  

Concordando com Gonçalves (2011) agregamos medidas do governo para 

com a formação da sociedade que mais se aproximam do período da ditadura 

empresarial militar, como a expansão de vagas no ensino superior através do ensino 

privado, a utilização de fundo público para garantir esta ampliação e uma forte 

investidura no sentido de enfraquecer a concepção de universidade pública criativa e 

autônoma.  Neste contexto avaliamos as metas e estratégias do PNE para a educação 

superior.  

A política de inclusão, buscando garantir oferta de vagas noturnas e 

políticas de incentivo para a participação das populações do campo, comunidades 

indígenas e quilombolas aos programas de mestrado e doutorado, além de mulheres 

nas áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e outros campos 

das ciências, (estratégias 14.5 e 14.8), é a grande resolução proposta no plano.  No 

entanto, a verdadeira política de inclusão está na expansão das matrículas, que assim 

como 1968, constitui uma saída para os, à época, denominados excedentes 

(aprovados que não conseguiam vaga em instituição pública superior) a partir do 

incentivo ao setor privado.  

Segundo o plano, a expansão das matrículas públicas se daria através da 

consolidação das metas do REUNI, que contava apenas com a otimização do que já 

existia nas universidades federais e com sua expansão para as universidades 

estaduais e municipais.  A maior parte da expansão, 60%, estaria sob a 
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responsabilidade do setor privado de educação, através do PROUNI – Programa 

Universidade para Todos e do FIES – Fundo de Investimento do Ensino Superior.  Ou 

seja, no caso do PROUNI, a vaga é pública para o estudante, porque é dada pelo 

governo, no entanto é paga para a instituição privada que recebe isto em troca de 

renuncia fiscal.  No caso do FIES, o governo financia a vaga para que posteriormente 

o aluno quite este financiamento, ou seja, o aluno paga posteriormente com juros o 

que o governo adianta para a instituição privada com dinheiro público.  Nos dois casos 

há um forte estímulo financeiro com dinheiro público para o setor privado, que 

atualmente é um item forte entre os fundos de investimentos22.    

Além do ensino de graduação, o plano ainda prevê a abertura de credito 

através do FIES (estratégia 14.6) para a pós-graduação stricto sensu e da utilização 

do ensino a distância (estratégia 14.4) para a garantia da ampliação do acesso e para 

atingir a meta de titular anualmente 60 mil mestre e 25 mil doutores.  Para a promoção 

e internacionalização de pesquisa o plano visa fortalecer grupos de pesquisa, 

promover intercâmbio, promover o desenvolvimento e a inovação e aumentar o 

numero de doutores para 4 por 1.000 habitantes, aumentar a pesquisa aplicada com o 

intuito de aumentar o registro de patentes e promover pesquisas que envolvam a 

diversidade e que visem reduzir o dano em áreas que comprometem a saúde da 

população, como nas áreas de seca, na região amazônica e no cerrado.   

No entanto, todo este desempenho tecnológico estará submetido a 

ampliação da cooperação técnica entre as universidades e o setor produtivo privado, 

buscando garantir a esta última níveis mais altos de competitividade no mercado 

internacional (estratégia 14.9 e 14.15).  E vale ressaltar, a criação da Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII, uma organização social 
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 Jornal Valor Econômico (24.06.2014): no acumulado dos últimos quatro anos, o montante 

desembolsado pelo governo para o FIES foi de 14,6 bilhões.  

http://www.valor.com.br/brasil/3591800/setor-privado-espera-extensao-do-fies-e-agencia-

reguladora. (17.11.2014): cenário favorável ao setor por conta da renovação do PROUNI por 

mais dez anos, foram concedidas entre 2005 e 2012 1milhão de bolsas com uma renúncia 

fiscal de R$ 3,2 bilhões. http://www.valor.com.br/empresas/3781114/ensino-superior-mantem-

ritmo-forte 

 Infomoney/Reuters (23.02.2015) as ações do setor de educação exibiam forte alta depois que 

o MEC reverteu as limitações do FIES. http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-

indices/noticia/3881040/entenda-mudancas-fies-que-provocaram-disparada-nas-acoes-das-

educacionais  
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criada pelo poder público e mantida fundamentalmente com dinheiro público e cuja 

demanda principal é contribuir para esta capacitação do setor produtivo na 

competitividade internacional compartilhando, a partir do dinheiro público, o 

compartilhamento de riscos da fase pré-competitiva de inovação.   

É preciso destacar que tal qual no período da ditadura empresarial militar a 

estrutura de poder do Estado responsável pela políticas educacionais conta com ajuda 

externa e estranha a sua estrutura.  O papel cumprido por Rudolf Atcon e a assessoria 

estadunidense na instalação do acordo MEC-USAID e na construção das políticas 

educacionais como a regulamentação da pós, a criação do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras e a Reforma Universitária de 1968 hoje está sendo comprido 

por empresários do setor privado da educação que compõe o Todos pela Educação – 

TPE23.  Esta organização tem cumprido papel relevante no debate das políticas 

educacionais no país e se comportam como representantes de sua classe social, 

cumprindo assim o papel denominado por Gramsci (1992) de intelectuais orgânicos, 

neste caso, do capital.  

 

3. CONCLUSÃO  

 

Não é coincidente que as medidas tomadas para ampliação de vagas no 

ensino superior na história da educação brasileira mais uma vez passem por ampliar o 

setor privado.  No entanto, consideramos o Plano Nacional de Educação um momento 

especial desta política.  Ao se basear na Reforma do Estado da década de 1990, 

reconfigurando o significado do público, o que este plano faz efetivamente é provocar 

um espetacular crescimento do setor privado na educação superior (graduação e pós-

graduação) em nome da inclusão, da expansão e da democratização. O governo do 

Partido dos Trabalhadores, envolto em uma aura de esquerda, tem praticado com 

mais habilidade uma agenda de políticas privatizantes bem mais difícil de ser 

combatida. (LEHER, 2004)  
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 Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade brasileira que tem 

como missão contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, o 
País assegure a todas as crianças e jovens o direito a Educação Básica de qualidade. 
Em fevereiro de 2014, o Todos Pela Educação teve seu estatuto reformado para se qualificar 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). 
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Citada inúmeras vezes no plano a qualidade da educação não passa de 

uma questão abstrata, porém nas metas e estratégias que discorrem sobre as 

avaliações, cujo plano se dedica com parcimônia, buscam verificar competências que 

garantam as exigências do mercado trabalho de um país de capitalismo dependente, 

onde o trabalhador não precisa ir além da tecnicidade e aprenda a se utilizar de 

múltiplas competências que garantam o pleno funcionamento do capital.  

A pós-graduação que deveria ser fonte importante de produção de ciência 

e tecnologia para o desenvolvimento do país e de formação de um corpo docente de 

alto nível acadêmico, é visto como um grande negócio, uma vez que as empresas 

públicas e privadas se utilizam deste espaço para realizar as suas pesquisas com 

baixo custo e com o aval do Estado que não só aprova, como incentiva com mais 

dinheiro público em nome da competitividade internacional.  

Não havendo intenção de formar uma sociedade capaz de constituir 

políticas para o seu próprio desenvolvimento e a seguir as determinações dos acordos 

efetivados que privilegiam interesses das burguesias locais e internacionais a 

educação brasileira seguirá sendo tratada como uma mercadoria.  No entanto, neste 

momento, em particular, ganha status importante na bolsa de valores devido ao 

grande investimento de dinheiro público nestas instituições sob o discurso de 

democratização do ensino superior. 

Concluindo: além de verificar que as políticas para educação ao longo de 

meio século partem de uma mesma matriz, a de manutenção do capitalismo de caráter 

dependente, não se pode secundarizar a força substancial que as medidas tomadas 

atualmente têm.  No entanto, é preciso retomar a introdução deste trabalho quando 

aponta a situação dramática que vive as instituições públicas de ensino superior no 

Brasil e a crise por que passa as medidas de ‘inclusão’, em particular o FIES, por 

conta do ajuste fiscal.  
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CONTROLE, EXPROPRIAÇÃO, ETHOS DA PEDAGOGIA DE RESULTADOS: 

avaliação 

Débora Sabina da Silva Geraldo24  

 

RESUMO 

O presente trabalho busca refletir sobre a temática avaliação no 
Plano Nacional de educação – Lei 10.005 de 2014 - e implicações na 
educação básica e superior. Ao introduzir o texto, contextualiza 
historicamente influências de organismos internacionais para a 
construção do ethos da pedagogia de resultados no Brasil e conecta 
a interesses da classe hegemônica contemporânea. Posteriormente, 
analisa tensões no discurso de avaliação nas diversas etapas de 
ensino. Por fim, tecemos considerações contra a avaliação que busca 
reduzir a formação e afirmamos a importância do protagonismo da 
classe trabalhadora na luta por uma educação pública, gratuita, laica, 
unitária e de qualidade. 

Palavras-chave: Avaliação – Plano Nacional de Educação – Controle 

– Ethos – Pedagogia dos resultados 

 

CONTROL, EXPROPRIATION, PEDAGOGY ETHOS OF RESULTS:  

an evaluation 

 

ABSTRACT 

This study aims to discuss the thematic evaluation in the National 
Education Plan - Law 10,005 of 2014 - and its implications on basic 
and higher education. In this study’s introduction, it contextualizes 
historically the influences of international organizations in the making 
of pedagogy ethos of results in Brazil and connects to the interests of 
the contemporary hegemonic class. Then, it analyzes tensions in the 
evaluation discourse in different stages of education. Finally, we 
present considerations against the assessment that seeks to reduce 
education training and state the importance of the role of the working 
class in the struggle for a public, free, secular, unitary and quality 
presenting education. 

 

Key-words: Evaluation - National Education Plan - Control - Ethos - 
Pedagogy of results 
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I - INTRODUÇÃO 

As políticas educacionais na contemporaneidade estão cada vez mais 

associadas às avaliações externas padronizadas e indicadores. Os resultados são os 

elementos mais relevantes para políticas governamentais da educação básica e 

superior.  

O ethos da pedagogia de resultados ganhou força no Brasil a partir da 

década de 90. Nesta época, houve a ampliação dos mecanismos de avaliação a nível 

nacional com orientações e investimentos de organismos internacionais (ver 

BONAMINO; FRANCO, 1999; SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011; 

ZANARDINI, 2008)   e o discurso de ampliação de eficiência e eficácia na educação. 

Com a influência do Banco mundial e o interesse do Ministério da Educação e 

secretarias de educação, as avaliações padronizadas passaram a ser percebidas 

como um caminho para a busca da qualidade (SOUSA; OLIVEIRA, 2010). 

Outro elemento de relevância é que o Banco Mundial e diversos outros 

organismos internacionais tiveram papel preponderante ao disseminar a concepção de 

que a educação é um meio de promover a diminuição da pobreza. Esta é percebida de 

modo ideológico com o ocultamento de sua origem a fim de perpetuar as 

desigualdades existentes no sistema capitalista. Segundo Zanardini (2008, p. 165), 

“Uma determinada “preocupação” com a pobreza pode ser detectada ao analisarmos o 

conjunto de políticas sociais implementadas de modo particular a partir dos anos de 

1990, onde a educação aparece atrelada a essa ‘preocupação’ com a pobreza.”   

Destarte, podemos afirmar que o discurso de educação como forma de 

promover a igualdade e a pressão por uma educação de qualidade passou a se fazer 

presente com grande intensidade. Uma das soluções descritas pelos organismos 

internacionais para se ter um suposto controle da qualidade foi a utilização de 

avaliações em larga escala. 

Em meio a este contexto de ocultação dos interesses de grupos 

hegemônicos em perpetuar as desigualdades e propagação do ideal de qualidade por 

meio de verificações avaliativas, o Estado Brasileiro - na década de 1990 - tornou o 
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seu controle mais intenso na educação por meio das avaliações em larga escala. Um 

marco legal desta época foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, pois o 

regime de avaliação em larga escala teve consistência nos diversos níveis da 

educação. 

A aprovação da Lei 10.005 de 2014 que trata do Plano Nacional de 

Educação – PNE-, reafirma os preceitos supracitados e demonstra a busca pela 

ampliação das avaliações em larga escala voltadas para o ensino superior e educação 

básica. Cabe destacar que, desde a versão original do Projeto de Lei – publicado em 

2010 –, ocorreram conflitos diversos entre anseios dos movimentos sociais e do 

empresariado e infelizmente, o anseio do último grupo prevaleceu. Este fato não é 

novo, pois com a Criação do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE – e o 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, os ideais dos empresários 

tornaram-se evidência na políticas públicas para a educação. Assim, podemos afirmar 

que, as diretrizes para a educação pública encontram-se imbricadas aos interesses do 

capital. 

No presente trabalho buscaremos refletir inicialmente sobre tensões 

existentes na Lei do PNE com seu projeto de políticas de avaliação em larga escala 

para a educação básica e superior. Posteriormente teceremos reflexões sobre a 

necessidade de construção de outras formas de avaliação protagonizadas pelos 

profissionais da educação. 

 

II - AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA À LUZ DO PNE 

As avaliações padronizadas, externas e em larga escala e a elaboração de 

índices são de extrema relevância no Plano Nacional de Educação e encontram-se 

conectadas ao discurso de ampliação da qualidade do ensino. Segundo o PNE, por 

meio do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – haverá indicações 

sobre melhorias na aprendizagem e no fluxo escolar.  

A Lei do PNE estipula metas do Ideb a serem alcançadas de modo 

progressivo pelos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio - nos 
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anos de 2015, 2017,2019 e 2021. Este fato torna-se evidente com a meta sete do 

documento.  

São diversas as estratégias traçadas para alcançar o objetivo supracitado. 

A estratégia 7.1, por exemplo, propõe pactuação interfederativa a fim de criar e 

introduzir diretrizes pedagógicas e base curricular comum a nível nacional na 

educação básica. Afirma que a multiplicidade local, regional e estadual será 

considerada no que tange à aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. A estratégia 

7.27, também declara o respeito à diversidade de cada instituição escolar, seja 

indígena, do campo, quilombola. Porém, a suposta avaliação de qualidade com 

respeito à diversidade, tem como parâmetro o Ideb e faz desaparecer este discurso na 

prática.  

Precisamos questionar o nexo entre qualidade e avaliação no PNE. No 

artigo onze percebemos claramente que para o governo, a coleta de dados pelo Saeb 

– Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – permitirá avaliar a qualidade e 

norteará as políticas públicas. Através da coleta de dados deste sistema teremos 

acesso a indicadores que demonstram o desempenho dos estudantes em exames e 

indicadores associados às instituições de ensino. Esses indicadores serão parte do 

Ideb. Tanto os indicadores quanto o Ideb teriam ampla divulgação. 

Cabe ressaltar que faz-se necessário um esclarecimento sintético do 

desenho do Saeb e Ideb para compreender como seria esta articulação. Com base no 

Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -, 

podemos afirmar que o Saeb engloba a Avaliação Nacional da Educação Básica 

(Aneb), a Prova Brasil e a Avaliação Nacional da Alfabetização (Ana). Estas são três 

formas de avaliação em larga escala, padronizadas e externas.  

A Aneb é realizada de forma amostral com estudantes do quinto e nono 

ano do Ensino Fundamental e do terceiro ano do Ensino Médio tanto das redes 

públicas quanto privadas, nas regiões rurais e urbanas. As disciplinas avaliadas são 

português e matemática. 

A Prova Brasil – ou Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, Anresc -  é 

censitária e as séries avaliadas neste caso são o 5º e 9º ano do Ensino fundamental. 
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Na Prova Brasil, as áreas de conhecimento contempladas são Português – com a 

leitura como elemento principal -  e Matemática – com resolução de problemas em 

destaque. Como critério para participar da avaliação, as escolas precisam ter a partir 

de vinte alunos no quinto e nono ano. A prova é aplicada a cada dois anos - nos anos 

ímpares - e, a divulgação dos resultados é feita tanto por escolas quanto por unidades 

da federação. Além dos testes, são feitos questionários socioeconômicos que coletam 

informações do contexto no qual o estudante está inserido. Também são feitos 

questionários direcionados a diretores e professores das instituições avaliadas a fim 

de obtenção de informações demográficas, das circunstâncias de trabalho e perfil dos 

profissionais. 

A ANA é realizada com estudantes da rede pública que se encontram no 

terceiro ano do Ensino Fundamental. São contempladas as áreas de Matemática e 

Língua Portuguesa. Também são empregados questionários a professores e gestores. 

Anualmente a ANA é aplicada. Diferente das duas avaliações anteriores que são de 

dois em dois anos.  

Com base nas informações supracitadas, poderemos afirmar que as três 

formas de avaliação que compõem o Saeb voltam-se para português e matemática. A 

avaliação nessas disciplinas fornecem dados para que, junto com os índices de 

aprovação, o governo possa supostamente aferir a qualidade. Será com o Ideb que 

serão unidas as médias nas avaliações do Saeb e Prova Brasil com dados do fluxo 

escolar para encaixar na escala de zero a dez e estipular metas para o Brasil como um 

todo, para unidades federativas e municípios. 

Contudo, percebemos diversas problematizações conectadas à qualidade 

apregoada pelo PNE. As avaliações padronizadas a nível nacional que baseiam o Ideb 

voltam-se para “habilidades e competências” como se a mente humana fosse 

organizada desta maneira. As metas do Ideb não consideram as peculiaridades de 

cada instituição - no que tange por exemplo à educação no campo em que muitas 

vezes o calendário escolar precisa ser diferenciado. Os currículos das escolas são 

vistos como algo único, sem considerar os projetos e linguagens contextuais, locais. 

As disciplinas que não fazem parte das avaliações são ignoradas, é como se não 

tivessem qualquer relevância na formação humana. O currículo presente nas 
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avaliações é mínimo e ignora os conhecimentos histórico-sociais, artísticos, culturais, 

tecnológicos e formação científica como um todo.  

Outro fator relevante é que o sistema de avaliação em larga escala tem 

sido usado para políticas de responsabilização. Brooke (2006) nos permite 

compreender que as políticas de responsabilização – ou accountability -  possuem 

quatro elementos fundamentais que envolvem: a escolha das autoridades de divulgar 

o desempenhos das instituições escolares, a utilização de meios – como testes ou 

outras vias uniformes - para a obtenção das informações quanto ao desempenho, o 

estabelecimento de padrões para se chegar à constatação dos desempenhos das 

unidades escolares e, ter padrões para haver punições ou estímulos. Um exemplo de 

concretização destas características é com relação ao Ideb pois há a publicação 

ampla dos resultados e metas, provas e padrões. Qualquer indivíduo ou órgãos de 

educação poderão fazer comparação dos dados no site do Inep e, isso pode interferir 

no olhar sobre as instituições.  Cobranças poderão ser feitas por pais e sociedade em 

geral responsabilizando professores e demais da instituição escolar pelos resultados, 

sem considerar reflexões do contexto mais amplo. Outra característica é que, apesar 

de não haver diretamente recompensas e penalizações a nível federal, alguns 

municípios - como o Rio de Janeiro – utilizam dados do alcance ou não de metas do 

Ideb para realizar rankings e fornecer premiações a profissionais da educação. 

 Este fato torna-se preocupante pois a política de accountability promove 

desigualdades e o olhar sobre os resultados como um fetiche. Em sua aparência, os 

resultados implicariam na indicação da efetiva qualidade do processo educacional, 

porém, a forma em que são elaboradas as atuais políticas de avaliação nacional nos 

permite questionar a suposta qualidade. As políticas de accountability aparecem como 

algo neutro, contudo, carregam em si significados atrelados à política de educação 

mínima para a classe trabalhadora. Pensamos como Shiroma et al (2008) que “...a 

ideologia da “educação de qualidade” e a apologia da accoutability são estratégias 

utilizadas para produzir a fetichização dos resultados.” (p.12) 

A formação na instituição escolar tem perdido cada vez mais a dimensão 

da formação nas diversas áreas. Bonamino (2012), ao pautar-se em estudos sobre 

implicações da avaliação em larga escala no currículo da escola, afirma que políticas 
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de responsabilização – seja as que operam por meio de símbolos ou de forma material 

– poderão impulsionar que os docentes passem a limitar os conteúdos do currículo ao 

que cairá nas avaliações. Este é um risco latente. 

Com base na visão acima, podemos dizer que as políticas de avaliação 

que implicam na responsabilização promovem cada vez mais a expropriação do saber 

docente, pois este passa a preocupar-se em difundir as competências a serem 

contempladas e deixa de lado o compromisso com uma educação que tenha como 

foco o conhecimento nas diversas dimensões humanas. Em alguns casos, são 

geradas competições entre as escolas. Apesar de resistências de diversos 

profissionais da educação com relação à estas políticas de responsabilização por meio 

de greves, há uma grande parcela de professores que direcionam suas aulas apenas 

para os conteúdos constituintes de avaliações a nível governamental com o intuito de 

receber bonificações. 

O Estado promove políticas de avaliação conectadas à responsabilização 

para que professores e a sociedade como um todo naturalizem que ele está disposto a 

investir na educação, basta que os profissionais se esforcem para alcançar os 

resultados.  Todavia, ele 

...busca reorientar o trabalho docente adequando-os aos valores 

neoliberais, à lógica do mercado, ao padrão da qualidade compatível 

com as atuais demandas da acumulação capitalista. Nesta 

perspectiva, o espírito de competitividade convive, sem contradições 

com o espírito de solidariedade, remetendo às orientações do 

“aprender a fazer” e “aprender a conviver”. (COSTA, 2012, p.3) 

 

O fetiche também ocorre no PNE com relação ao uso das tecnologias 

educacionais na educação básica pois, juntamente com as “práticas pedagógicas 

inovadoras” (estratégia 7.12) garantiriam a “melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem”. Percebemos como a tecnologia assume o papel de sujeito e os 

professores são coisificados como operadores da fetichização tecnológica. 

Precisamos pensar que o uso de instrumentos tecnológicos não garante que a 

informação irá se transformar em conhecimento e por isso o papel do docente é crucial 

na mediação do processo de construção de conhecimento e apropriação otimizada 

dos recursos.  
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  Há uma conexão na lei do PNE entre metas e “assistência técnica 

financeira” (estratégias 7.5 e 7.6), com prioridade para “sistemas e redes de ensino 

com o Ideb abaixo da média nacional”. Neste contexto, buscam “formalizar e executar 

o Plano de Ações Articuladas”. Percebemos neste discurso as políticas de avaliação 

como base para investimento financeiro nas escolas e distorções existentes nas 

políticas educacionais, visto que os recursos financeiros estão vinculados aos 

resultados das avaliações. Isto torna-se problemático quanto à responsabilidade 

governamental, pois deveriam haver investimentos para propiciar uma educação de 

qualidade de acordo com necessidades específicas de cada instituição e, os 

problemas reais das escolas não aparecem no tipo de avaliação.  

Quanto à alfabetização, a meta 5 descreve que deve ocorrer até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental. A fim de avaliar o nível de alfabetização 

(estratégia 5.2) serão realizados exames anuais. As escolas e sistemas de ensino 

serão impulsionados a criarem seus próprios instrumentos de avaliação e verificação, 

e a porem em prática estratégias pedagógicas que atinjam ao objetivo de alfabetizar 

as crianças até fins do terceiro ano do ensino fundamental. Deste modo, percebemos 

pressões para que as instituições escolares e sistemas de ensino voltem sua prática 

cotidiana para alfabetizar e atingir as metas relacionadas às avaliações padronizadas. 

Consideramos que a alfabetização é um elemento primordial, contudo, as políticas 

governamentais estão pressionando para que o cotidiano escolar volte-se apenas para 

conteúdos previstos nas avaliações. 

 Outra preocupação consiste em preparar alunos para avaliações 

internacionais. As avaliações que eram voltadas para português e matemática serão 

ampliadas. Este fato torna-se evidente quando busca-se incluir a área de ciências nas 

provas das séries finais do ensino fundamental (estratégia 7.7) e na estratégia 7.11, ao 

declarar metas para os anos de 2015, 2018 e 2021 referentes ao PISA – Programa 

Internacional de Avaliação dos Estudantes. Vale destacar que este produz indicadores 

nas áreas de matemática, português e ciências e a faixa etária dos estudantes 

avaliados é de 15 anos – pois em diversos países esta é a idade de término da 

educação básica obrigatória. Esta preparação dos alunos para obterem melhores 

resultados com o Pisa demonstra a preocupação governamental em cada vez mais 
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preparar os alunos para obtenção de melhores resultados. Sentimos falta no PNE 

qualquer reflexão sobre o processo educativo e condições de estudo e trabalho. 

Quanto ao ensino médio, o ENEM deverá ser integrado ao sistema de 

avaliação da educação básica (estratégia 7.7) e auxiliar as instituições escolares. Com 

isto há o estímulo para adaptação dos currículos escolares às avaliações em larga 

escala. Percebemos que, cada vez mais as avaliações pautam o que perpassa o 

currículo escolar, negando a capacidade dos indivíduos serem produtores de cultura, 

de conhecimento. Outro elemento marcante é a secundarização dos processos 

educacionais.  Segundo Shiroma et al. (2008, p.10),  “Da cultura da avaliação dos 

anos 90 marcada pela implantação das primeiras edições do SAEB, ENEM, Provão, 

passamos para a cultura da avaliação por resultados que tendem a prescindir da 

análise dos processos.”  

No Plano, a tentativa de reduzir diferenças de aprendizagem nas 

instituições se dá por meio de orientações para o alcance das metas do Ideb 

(estratégia 7.9). Acreditamos que utilizar estes índices para diminuir disparidades 

quanto à aprendizagem é algo extremamente limitado. Contemporaneamente, as 

escolas têm sofrido modificações devido às políticas de avaliação. A maior parcela do 

tempo escolar passa a ser conectada às disciplinas avaliadas sistematicamente. Há 

também um processo de expropriação do saber docente em que muitos profissionais 

tornam-se aplicadores de apostilas, provas e usuários de recursos tecnológicos. Isto 

promove a perda do espaço do professor como um intelectual transformador e 

distancia cada vez mais do ideal de educação integral. Para nós, a educação integral – 

no sentido marxista, de formação das várias dimensões do ser humano – é que 

realmente promoveria a educação de qualidade.  

 

III - AVALIAÇÃO, ENSINO SUPERIOR E  PNE 

Quanto à educação superior, o PNE propõe o aperfeiçoamento do Sistema 

nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES- “Fortalecendo as ações de 

avaliação, regulação e supervisão” (estratégia 13.1). Segundo o site do Inep, o 
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SINAES é constituído por avaliação externa, autoavaliação, Enade, informações de 

censo e cadastro, além da avaliação dos cursos de graduação. 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE -, que faz 

parte do SINAES, terá abrangência mais extensa (estratégia 13.2) e é percebido como 

uma forma de averiguar se houve melhoria quanto à aprendizagem nos cursos de 

graduação. Na lei do PNE estão previstas também metas de desempenho que 

diversos cursos deverão alcançar no ENADE (estratégia 13.8).    

No primeiro ano dos cursos de graduação, apresenta a noção de utilizar o 

Enem para avaliar ao invés de continuar como uso do Enade (13.6).  Conecta a noção 

de ampliação da qualidade, no âmbito dos cursos de licenciaturas e pedagogia, com 

as avaliações aprovadas pela Conaes – Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior- “integrando-os às demandas e necessidades das redes de 

educação básica” (estratégia 13.4).  

Na educação superior há a evidência da preocupação do PNE com os 

resultados do Enade. Assim como na análise que fizemos sobre a educação básica, 

percebemos a fetichização dos índices, pois o resultado final das avaliações não 

reflete uma real qualidade e desconsideram toda a realidade de cada instituição.  

Apesar de no discurso do MEC não aparecer ranking dos resultados das 

instituições, estes podem ser realizados por qualquer um que deseje pois os dados 

são divulgados amplamente. 

Estudantes que não realizam o Enade podem ser penalizados sem 

conseguir obter o diploma ao findar o curso de graduação. Assim, há uma coerção 

para que as pessoas sejam desmobilizadas a lutar contra esta política por meio de 

resistência – esta pode incluir não fazer a prova. 

Percebemos como o Estado tem assumido um papel de controlador ao 

avaliar as “competências e habilidades” e buscar impulsionar a “unificação” do 

currículo das instituições para voltarem-se às avaliações padronizadas e metas. São 

desconsideradas todas as diversidades curriculares das instituições em uma suposta 

aferição de qualidade. Neste contexto, torna-se fundamental a união e luta dos 



 
 
 

 
 

Cidade Universitária da Universidade Federal do Maranhão 
CEP: 65 085 - 580, São Luís, Maranhão, Brasil  

Fone(98) 3272-8666- 3272-8668 

profissionais da educação contra o processo hegemônico. Acreditamos como Shiroma 

e Evangelista (2011, p. 144,145) que 

Um projeto para educação de um país não pode se limitar à 

perseguição de índices e metas; ao contrário, precisa explicitar a que 

projeto de sociedade se vincula. Ações que pretendem mudar 

resultados ou índices sem considerar e investir na melhoria das 

condições materiais para que sejam produzidos podem ser inócuas 

para a relação ensino-aprendizagem, mas são bastante eficazes para 

operar profundas reorganizações no interior das instituições 

educacionais – competição, concorrência, segmentações são efeitos 

da implantação dessa avaliação que produz rankings.  

 

IV - CONCLUSÃO 

As avaliações assumem destaque no PNE e promovem a busca de um 

conhecimento padronizado. Com o ethos da pedagogia dos resultados, impulsionam 

práticas que limitam a elaboração inventiva na construção do conhecimento e 

promovem a expropriação do saber docente.  

O estímulo é para a formação de seres fragmentados, sem relações com a 

base material da vida.  Ao promover as políticas existentes de avaliação em larga 

escala, desconsidera os diversos âmbitos de formação humana e diversas formas de 

vida peculiares dos trabalhadores e tradições dos diversos povos e das crianças e 

jovens em suas diferenças. 

Um fator preocupante nestas formas avaliativas é o fato de desconectar 

das instituições escolares os reais obstáculos da sociedade desigual capitalista para 

se obter uma suposta educação de qualidade medida por índices. Apenas o produto 

final é considerado e há a culpabilização dos profissionais da educação, alunos e 

família pelos resultados. Estes são desconectados do contexto histórico em que se 

encontram conectados e são percebidos pela sociedade em geral com uma suposta 

neutralidade. 

Em sua essência, os processos avaliativos apregoados pelo PNE são 

parte de um projeto de educação mínima para os subalternos, principalmente na 
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educação básica em que o currículo tem sido cada vez encolhido e se afasta da 

formação humana como um todo articulado. 

O uso das avaliações parte do projeto do Estado educador. Este projeta 

políticas e apregoa que estaria havendo uma busca efetiva de qualidade para a classe 

trabalhadora, contudo, trata-se da educação para haver adaptação aos anseios da 

classe dominante. Pensamos como Costa (2012, p.3) que “... identificamos no 

processo de avaliações externas uma ação pedagógica do Estado...”. Estado este que 

propaga o ethos da pedagogia dos resultados, assume cada vez mais o papel de 

controlador e promove a expropriação do saber docente. 

Acreditamos que a avaliação afirmada pelo PNE está longe de uma 

educação pública de efetiva qualidade. Ela apenas é parte do projeto de dualismo 

escolar em que há uma sólida formação para a classe hegemônica, enquanto a classe 

trabalhadora tem uma educação minimalista.  

O protagonismo da classe trabalhadora contra o dualismo escolar e o 

capital, também inclui lutar contra as formas de avaliação vigentes no PNE. Torna-se 

urgente a luta por avanços quanto à garantia da escola pública, gratuita, laica, de 

qualidade, unitária e universal. Precisamos nos envolver com o compromisso efetivo 

com a socialização crítica da arte, cultura, ciência e tecnologia e isto requer pensar 

juntamente com os diversos movimentos sociais outras formas de avaliação. 
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SOBRE FORMAÇÃO, TRABALHO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES NO 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024) 

 

Cláudia Lino Piccinini25  

 

RESUMO  

Problematizamos reformas no campo social e educacional no Brasil e 

na América Latina, destacamos mudanças no mundo do trabalho e 

suas influências na educação. Objetivamos compreender a 

“valorização” do professor no PNE. Indagamos: “o que muda na 

formação/trabalho com a valorização?” Tratamos a análise documental 

a partir de Bakhtin, tomando o texto como sócio-histórico e ideológico. 

Após a análise de metas e estratégias, percebe-se as disputas que 

conformaram o Plano, admitindo que as mudanças estabelecem difusa 

valorização, e revalidam no plano discursivo as políticas inalcançadas: 

piso salarial nacional, formação mínima e  implantação de planos de 

carreira para os professores.   

Palavras chave: trabalho, formação, políticas públicas. 

 

ABSTRACT    

We discuss the PNE having as theoretical premises reforms in the 

social and educational field in Brazil and Latin America. We emphasize 

changes aspects in the working world and their influences. Our 

objective is to understand "what kind of valorization is about in PNE? 

What changes in training/working with appreciation?” The documentary 

analysis makes use of the Bakhtin. After analyzing goals and strategies, 

we can see the disputes that formed the Plan, assuming that the 

changes set diffuse appreciation, and the speech  revalidate the 

previous policies: the national minimum wage, the minimum training, 

expand graduate and implement career paths. 

Keywords: work, training, public policy. 

 

I. INTRODUÇÃO: o Plano Nacional de Educação no contexto estatal 

                                                           
25
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Compreende-se que o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei 

13.005/2014) pode ser considerado como documento emblemático das disputas 

políticas no campo das reformas e contrarreformas da educação no Brasil, “Pátria 

Educadora”26. Iniciado como Projeto de Lei (PL 8.035/2010) recebe, ao longo de 

quatro anos de tramitação, cerca de 3.000 emendas parlamentares, tramitando, 

inclusive, na Câmara de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Sua elaboração e 

aprovação se dão em meio a intensas disputas de classes (e frações de classe), que 

envolveram parlamentares, organizações sociais e dos trabalhadores da educação e 

do empresariado, majoritariamente representado pelo movimento Todos pela 

Educação (TPE). 

Para a nova fase estratégica, isto é, com o avanço do imperialismo 

brasileiro, na necessidade de abertura e crescimento de novos mercados, 

principalmente no setor de serviços, a educação apresenta-se como uma saída 

lucrativa. A avalanche de contrarreformas nos campos social e educacional brasileiro e 

latino-americano, “sugere que a crise pode criar oportunidades significativas para 

realizar reformas” (OCDE, 2010) e abrir ao mercado o uso de verbas públicas para 

salvaguardar financiamentos, lucros. 

Mudam-se leis e normas que regulam o funcionamento dos sistemas de 

educação, com alterações na autonomia das escolas e universidades, nos currículos e 

na formação docente para as diversas áreas e também no monitoramento e controle 

do processo, via avaliação. Sob a égide da mercantilização travestida de 

democratização do ensino, as reformas educacionais brasileiras, como o PNE 2001-

2010 (Lei 10.172/2001) e o plano atual, trouxeram profundas modificações no modelo 

de gestão da educação pública, interferindo direta e indiretamente em seu 

financiamento, na autonomia, na formação docente e no trabalho, dentre outras. 

Traços das mudanças decorrem do caráter mercantil dado à educação, 

como a alta rotatividade da mão-de-obra, via processo de terceirização, com a 

precarização das condições de trabalho e a flexibilização de direitos, o incremento das 

tecnologias na/para o ensino, por exemplo. Educação, ciência e tecnologia se 
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 Usamos o termo Pátria Educadora como expressão de estratégia política (LEHER, 2014) 
que, em aparência, representaria o interesse nacional, visando à consolidação das políticas do 
atual Governo Federal para a educação brasileira. 
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transformam em forças produtivas, e assumem “um lugar estratégico capaz de 

produzir ganhos adicionais para o capital” (LEHER, 2014). A educação passa “(...) a 

ser concebida como dotada de um valor econômico próprio e considerada um bem de 

produção (capital) e não apenas de consumo” (SAVIANI, 2005, p.22).  

As Teorias do Capital Humano e do Capital Social27 colocaram de forma 

precisa e unidirecional a relação entre educação e o dito desenvolvimento econômico. 

Nessa relação os conhecimentos que aumentam a capacidade de trabalho constituem 

um capital que, como fator de produção, garantem o crescimento econômico de modo 

geral e, de forma particular, contribuem para incrementar o ingresso individual no 

mercado de trabalho. É importante destacar que o ideário de incorporação tecnológica 

para o desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, através de avanços 

científicos e das inovações tecnológicas, da reestruturação produtiva e gerencial tem 

se tornado crescentemente contraditório, pois 

Quanto mais se desenvolve, mais tem dificuldades de fechar a 

equação produção-demanda. (...) Retoma-se, assim, de maneira 

completa, as contradições originais do sistema, que se expressa entre 

o caráter social da produção e a apropriação privada dos seus 

resultados. (COSTA, 2008, p.21) 

 

Consideramos que os planos para a educação, como os materializados no 

PNE, não ocorrem por acaso, ao contrário, fazem parte de um projeto mais amplo de 

políticas sociais, implantado na América Latina pelas frações burguesas dominantes 

que referenciam as orientações de organismos financeiros internacionais. Esses 
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 Segundo SANTOS (2001) a formulação da TCH tem como ponto central a alocação da 

atividade educacional como componente da produção, que deve merecer, por isso, atenção 

especial dos planejadores de políticas educacionais, traduzida em intencionalidade, análise 

rigorosa das taxas de retorno e investigação da produtividade alcançada com os investimentos. 

A educação como meio de produção passa a atuar, na relação capital-trabalho, como elemento 

paradoxalmente agregado ao trabalhador (força de trabalho), pertencendo, entretanto, à esfera 

do capital (propriedade dos meios de produção). Segundo Motta (2011) “o termo capital social 

se refere à infraestrutura social relacionada ao investimento e modernização dos setores 

produtivos e de reprodução do capital – educação, saúde, seguridade, assistência social – de 

um determinado país” (p.42). 
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órgãos, tais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento28 

colocam como requisito para investimentos nesses países a necessidade de 

adequações nos sistemas de ensino às políticas de ajuste econômico, exigindo a 

crescente desregulamentação das leis trabalhistas e a naturalização de padrões de 

qualidade empresarial para a educação. 

Na verdade, se qualidade é um fruto natural, consubstancial à ordem 

institucional do mercado, será a orientação empresarializada e 

mercantilizada da educação aquela que melhor assegurará essa 

mesma qualidade, seja através: de inscrições e políticas de portas 

abertas; da publicação de indicadores de performance e da 

marketização da imagem da escola; da publicitação de rankings de 

escolas; da contratação de professores com capacidades especiais; 

de ofertas diferenciadas de actividades complementares; da 

competição por recursos públicos, por apoios empresariais ou de 

partenariado; da profissionalização empresarializada da gestão; da 

maior atenção ao controlo dos resultados e às medidas e padrões de 

performance; da exigência de um new management, integrador de 

pressupostos de excelência da gestão privada e adaptado a “todas as 

estações”. (ESTÊVÃO, 2013, p. 20) 

 

O ideário de “qualidade” da educação pautou as agendas de discussões, 

os discursos de amplos setores da sociedade e, finalmente, as ações do MEC, 

alcançando consensos para as reformas e a implantação de programas. Por exemplo, 

na área científica e tecnológica surgem diversas iniciativas com o Programa de 

Incentivo e Valorização da Educação Científica e Tecnológica na Educação Básica 

(2007): Prêmio Ciências na Educação Básica; Programa Nacional de Apoio a Feiras 

de Ciências; Feira Nacional de Ciências da Educação Básica (FENACEB). Além 

desses, na área de tecnologias educacionais, temos: Sistema Universidade Aberta 

(UAB); Plataforma Freire; Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO); 

Proinfo Integrado; e-Proinfo; Aluno Integrado; Rede Nacional de Formação Continuada 

de Professores; Portal Domínio Público; Portal do Professor; Banco Internacional de 

Objetos Educacionais; Curso de Especialização em Mídias e em Tecnologias em 

Educação. 
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 Detalhes em: (i) World Bank Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary 
Education, Banco Mundial, 2002; (ii) Education Strategy 2020. Banco Mundial, 2011; (iii) Ensino 
Superior na América Latina e no Caribe. Um documento estratégico. Departamento de 
Programas Sociais e Desenvolvimento Sustentado, Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
1996. 
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Com a reconfiguração do ciclo liberal observa-se a expansão de serviços 

educacionais privados e novas formas de exploração do trabalho em conglomerados 

de empresas educacionais controladas por fundos de investimentos29, novas 

regulações da relação tempo/espaço do trabalho - nos contratos temporários, nas 

terceirizações30, na modalidade à distância e/ou virtual, na polivalência31 -, o que tem 

diversificado e dividido a classe trabalhadora.  

Partindo dessas premissas investigamos o Plano Nacional de Educação. 

Visando o necessário aprofundamento à discussão priorizamos a análise crítica dos 

itens relacionados diretamente com a “valorização dos (as) profissionais da 

educação”, por considerá-la meta central nos discursos do Estado, dos movimentos 

organizados dos trabalhadores da educação e do empresariado. Debatemos no texto 

da Lei 13.005/2014, os artigos 2º, IV e IX; e no anexo, as metas 15, 16 (de valorização 

via melhoria da formação) e as metas 17 e 18 (de valorização salarial e dos planos de 

carreira).  Nos interessa discutir: “de qual valorização trata o PNE? O que muda na 

formação/trabalho com a valorização”? 

 

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA ANÁLISE DOCUMENTAL 

Trabalhamos primeiramente com o texto final da Lei 13.005/2014, 

publicado no DOU de 26 de junho de 2015, em edição extra.  Entretanto, para efeito 

de aprofundamento da análise, também observamos o Projeto de Lei 8.035/2010, o 
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 Para citar as principais: Kroton Educacional (maior empresa educacional do mundo), Estácio 
Participações (3ª maior do mundo), Grupo SER Educacional e Laureate Education. 
30

 No momento em que escrevemos este trabalho o Projeto de Lei Complementar 30, antigo PL 

4.330 de 2004, conhecido como PL da terceirização, tramita na Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio. 

31
 Trata-se de retomar a ideia do generalista, multifuncional, ampliando a habilitação que 

permitiria atuar eficientemente em diversos campos, por exemplo, em simultâneo nas 
disciplinas de Biologia, Física e Química. Na educação municipal e estadual do Rio de Janeiro 
a polivalência aparece como exercício ilegal da profissão, nos casos em que professores são 
forçados a assumir a docência em áreas fora de sua formação acadêmica. 



 
 
 

 
 

Cidade Universitária da Universidade Federal do Maranhão 
CEP: 65 085 - 580, São Luís, Maranhão, Brasil  

Fone(98) 3272-8666- 3272-8668 

Projeto de Lei da Câmara 103/2012 e o Parecer da Comissão Especial32, conhecido 

como Parecer Vanhoni. 

A análise do PNE se baseou na teoria da enunciação de Mikhail Bakhtin 

(2003), onde o texto é fonte de dados primários, onde os enunciados são 

considerados em sua natureza sócio-histórica, refletindo as posições ideológicas dos 

projetos em disputa no seio da luta de classes e não um projeto abstrato com o qual 

nos comunicamos, onde os “não-ditos” revelam o foco das disputas políticas e dos 

interesses de classe. 

O documento analisado, o texto final da Lei do PNE nº 13.005/2014, bem 

como os pareceres e relatórios das diversas tramitações no Congresso e no Senado, 

são compreendidos como um gênero discursivo secundário. O estilo assumido nesses 

documentos é o da força de lei, por isso se constituem, modulam-se em um discurso 

monológico, sem a necessidade ou a abertura para uma “contrapalavra” (IDEM, 2003). 

Outra ‘característica’ que assumiremos em relação aos documentos se refere ao seu 

caráter de “vulgarização”, isto é,  

A vulgarização do “vocabulário da reforma” pode ser considerada uma 

estratégia de legitimação eficaz na medida em que consegue 

“colonizar” o discurso, o pensamento educacional e se espalhar no 

cotidiano como demanda imprescindível da “modernidade”. 

(SHIROMA, CAMPOS e GARCIA, 2005, p.3) 

 

III. DESENVOLVIMENTO: a valorização nas metas e estratégias do pne 

O PNE aponta como metas centrais a formação docente (formação 

específica de nível superior) e o seu aperfeiçoamento (pós-graduação), além da 

valorização via planos de carreira e piso salarial nacional. Vejamos como a temática 

se apresenta nas metas e estratégias. 

As metas 1533 e 1634 tratam da valorização, pelo viés da formação docente, 

em cursos de licenciatura, na área de atuação profissional e da elevação de nível para 
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 Comissão especial do executivo destinada a relatar e proferir pareceres ao Projeto de Lei nº 
8.035, de 2010. 
33

 “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 
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essa formação – 50% na pós-graduação e 100% na formação continuada. Na meta 15, 

destacam-se: o financiamento de estudantes de licenciatura, diversos aspectos do 

‘aprimoramento’ profissional, como o programa de iniciação à docência (estratégia 

15.3), programas específicos para profissionais do campo, comunidades indígenas e 

quilombolas (estratégia 15.5), reformas curriculares, sem deixar de fora sua “avaliação, 

regulação e supervisão” (estratégias 15.6 e 15.7), apontando a valorização dos 

saberes da “experiência prática” (estratégia 15.8 e 15.13).  

Importante lembrar que a meta 15 já estava assegurada no PNE anterior 

(Lei Nº 10.172/2001, meta 7)35, mas não foi integralmente cumprida. Apesar do INEP 

ter apontado, em 2013, melhoria na formação de nível superior, o mesmo Instituto, 

com base no Censo de 2007, constatou que dos 68,4% professores com curso 

superior, pelo menos 10% não possuíam curso de licenciatura e um número 

expressivo de professores, mesmo com licenciatura, não tinham a formação 

compatível com a disciplina que lecionam (BRASIL, INEP/MEC, 2009). No ensino 

médio, esta proporção era maior. Os números revelaram também que a maior 

distorção se encontrava nas Ciências Exatas e Biológicas, nas quais os profissionais 

formados nos cursos de licenciatura são insuficientes para suprir a demanda.  

 
Não é raro encontrar professores atuando em sala de aula sem a 

formação específica, como nas áreas de Matemática, Física, Química 

e Biologia, entre outras. Esse quadro mostra que as políticas de 

formação docente no ensino superior, em especial nas licenciaturas, 

precisam ser incrementadas de modo a universalizar esse acesso. 

(BRASIL, 2014b, p.48) 

 

Entretanto, a universalização tem se dado via setor privado, que responde 

por cerca de 74% das matrículas em cursos de graduação no Brasil, sendo a maior 

                                                                                                                                                                          
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.” 
34

 “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.” 
35

 “Meta 7: no prazo máximo de três anos a contar do início deste plano, colocar em execução 
programa de formação em serviço (...), para a atualização permanente e o aprofundamento dos 
conhecimentos dos profissionais que atuam na educação infantil, bem como para a formação 
do pessoal auxiliar”. 
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parte em instituições não universitárias, em cursos noturnos e à distância 

(BRASIL/INEP, 2009a). A meta 20 do PNE, relativa ao financiamento, abre mais 

espaço ao crescimento desse tipo de formação. Contraditoriamente, as metas 15 e 16 

preveem a oferta de “complementação e certificação” via redes públicas de educação 

profissional (estratégia 15.13) e de formação continuada via instituições públicas de 

ensino superior (estratégia 16.1), o que parece transferir da esfera privada a pública, a 

responsabilidade por demandas não atingidas na formação inicial, adiadas também 

para a pós-graduação, onde a ampliação da necessária oferta de bolsas (estratégia 

16.5) será certamente adiada em função do financiamento. 

Com relação à valorização, consideramos ainda as metas 1736 e 1837 como 

centrais para a discussão. Na meta 17, específica para os professores da Educação 

Básica, são três os eixos centrais de valorização: (i) o salário (estratégias 17.1; 17.2; 

17.4); (ii) a carreira e (iii) a jornada de trabalho (estratégia 17.3). O peso atribuído ao 

salário na valorização do profissional é recorrentemente reconhecido nas políticas 

públicas de educação, como no FUNDEF (1996), no FUNDEB (2006)38, na Lei 11.738 

(Lei do Piso Salarial Profissional Nacional – PSPN -, de 16 de julho de 2008)39 e na 

Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (nº2 de 

2009) que delibera sobre as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. A despeito 

das regulamentações e do correr dos anos, a defasagem salarial dos professores 

persiste, para os que possuem formação superior alcança 57%, se comparada aos 

profissionais com a mesma titulação e que ocupam outros postos de trabalho. Sem 

sombra de dúvidas pode-se atribuir grande peso aos baixos salários quando da 
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 “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”. 
37

 “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”. 
38

 Os dois fundos deveriam destinar 60%, no mínimo, dos recursos para pagamento dos 
professores na ativa. 
39

 A lei regulamenta disposição da Constituição Federal de 1988, na alínea ‘e’, do inciso III, do 
caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em janeiro de 2015, o 
piso salarial do magistério teve reajuste de 13, 01%, conforme prevê o art. 5º da lei, passando 
a R$1.917,78 para o professor de nível médio (modalidade normal), com 40h/semana de 
trabalho. 
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evasão da carreira magisterial. Formas de controle, como a estabelecida na estratégia 

17.1 “acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional 

para os profissionais do magistério público da educação básica”, instituem novo 

processo burocrático que não garante a atualização dos valores pagos, tampouco o 

cumprimento da Lei do PSPN, assinada há sete anos, sem que ainda tenha sido 

cumprida por todos os estados e municípios40.  

Em relação à estratégia 17.3, o texto afirma: 

implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, planos de Carreira para os(as) profissionais do 

magistério das redes públicas de educação básica, observados os 

critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com 

implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em 

um único estabelecimento escolar. (BRASIL, PNE, 2014, s/p, grifos 

da autora) 

 

Consideramos que a referência ao plano de carreira (PC), enquanto um 

plano de desenvolvimento profissional indica que a valorização considera a carreira 

como parte estruturante do trabalho docente, trata-se de reconhecimento da 

necessidade de planejar o desenvolvimento profissional e de prever a ascensão e a 

incorporação de novos ganhos, através do alcance, por exemplo, de novas titulações. 

Entretanto, há de se considerar realidades díspares entre estados e municípios, e 

ainda, a inexistência de planos de carreiras ou de carreiras que não contemplam 

desejos e necessidades dos professores, principalmente no início do exercício 

profissional. 

Quanto à implantação da jornada em uma escola, esta faz parte das 

históricas reivindicações do setor, que mais uma vez se apresentam de forma 

escalonada no anexo da lei. Destaca-se que o texto fala em jornada única, mas não 

estabelece a reivindicada dedicação exclusiva (DE) na Educação Básica41. Questiona-

se a ausência da possibilidade do regime de trabalho em DE para todos os entes 

                                                           
40

 Chamamos a atenção para o fato da lei ter de ser “revalidada” pelo Supremo Tribunal 
Federal, que estipula em 27 de abril de 2011 a sua constitucionalidade, ‘obrigando’ os entes 
federativos ao seu cumprimento sem, contudo, garantir em vias de fato o pagamento do piso e 
legalizando o seu descumprimento pregresso. 
41

 A dedicação exclusiva (DE) é foco de disputas políticas nos Colégios de Aplicação, tanto nas 
redes Federais, como Estaduais de ensino, nas poucas escolas brasileiras que possuem este 
regime de trabalho. 
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federados, em todos os níveis da escolarização básica. Fica, portanto, clara a relação 

direta entre financiamento da educação básica, o cumprimento e o reajuste do PSNP e 

a implantação da DE, aspecto a ser considerado na carreira. 

Carreira que assume centralidade na meta 1842, tanto para a educação 

básica, quanto superior, e que estipula em dois anos o cumprimento pelos entes 

federativos. A estratégia 18.1 se ocupa em estipular o percentual mínimo de 

profissionais em “cargos de provimento efetivo (...) nas redes escolares a que se 

encontram vinculados”, 90% para os docentes e 50% para os não docentes. Essa 

diferenciação e necessidade de estipular o quantitativo de profissionais concursados 

parece não ter eco na realidade das instituições educativas, nos seus diversos níveis, 

pois tanto o contrato precário de trabalho quanto as terceirizações têm permanecido 

como prática de substituição dos quadros do funcionalismo que deviam ingressar no 

sistema por concurso público. A estratégia 18.3 complementa a 18.1 propondo prova 

nacional “mediante adesão”, isto é, um processo seletivo unificado, visando 

homogeneizar e o preencher vagas em locais onde, tradicionalmente, não há ampla 

concorrência por postos de trabalho na educação. O que dificultaria, por exemplo, o 

cumprimento da estratégia 18.6: “considerar as especificidades das escolas do campo 

e das comunidades indígenas e quilombolas (...)”. Nas estratégias 18.2, 18.4, 18.5 e 

18.7 estipula-se o acompanhamento e controle do estado sobre: o estágio probatório, 

a qualificação, o censo dos profissionais da educação básica e o repasse de verbas 

condicionada a elaboração das leis dos PC. 

A estratégia 18.2 sugere o acompanhamento dos “profissionais iniciantes” 

da educação básica e superior, com o intuito de realizar não só o “aprofundamento de 

estudos na área de atuação do professor” - conteúdos e metodologias -, mas também 

o controle sobre o estágio, através de novo processo avaliativo. Estratégias que 

supostamente poderiam apontam para a valorização do profissional, ou para o 

controle do trabalho de professores e gestores. Tal responsabilidade recairia sobre 

“equipe de profissionais experientes”, abrindo espaço para mais uma lacuna no PNE, 

afinal, de quem é esta tarefa?  

                                                           
42

 A carreira está garantida na Constituição Federal de 1988, no Art., 206, inciso V e na 
Emenda Constitucional nº 53 de 2006.  
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Novamente, nem metas, nem estratégias asseguram carreira com 

dedicação exclusiva ao exercício da docência. 

 

 

IV. CONCLUSÕES  

As reformas do ensino superior e, consequentemente, sobre formação e 

trabalho docente, visando a ampliação e elevação dessa formação, baseadas no 

processo de diversificação e flexibilização dos cursos e instituições, estiveram voltadas 

para as exigências de organismos internacionais, como Banco Mundial e UNESCO, 

que necessitam, por um lado, de um Estado facilitador da interferência do capital na 

organização da cultura, da educação dos países periféricos, como forma de 

hegemonia dominante e, por outro, precisam intensificar as relações capitalistas e a 

sua exploração. A diversificação e o crescimento da oferta de vagas no ensino 

superior pelo setor privado continuam sendo vigorosamente apoiadas e subsidiadas 

pelo Estado, sem qualquer mecanismo de controle social direto.  

Não é a toa, que os estudos sobre a profissão de professor revelam, 

exaustivamente, uma série de problemas históricos para a elevação do estatuto 

socioeconômico da categoria (SCHEIBE, 2010), como: “os baixos salários; e a 

deterioração das condições de trabalho, esta decorrente das longas jornadas, de salas 

superlotadas, do crescimento da indisciplina e da violência na escola, da dificuldade 

em realizar atualizações de conteúdo e metodológicas, das cobranças de maior 

desempenho profissional”.(OLIVEIRA e FELDFEBER, 2006, in SCHEIBE, 2010, p.984) 

Mantêm-se a inexistência de encaminhamentos sobre condições de 

trabalho para o exercício profissional, ou de uma carreira em tempo integral, tampouco 

a clara determinação de financiamento do escalonado processo de ‘valorização 

salarial’ para os profissionais da educação pública. Por exemplo, não há uma sugestão 

para aumento salarial real ao longo da década. Sabemos que os salários dos 

profissionais da educação, de todos os níveis, não têm conseguido sequer 

acompanhar a evolução inflacionária, resultando em empobrecimento e em 

desvalorização. 

Não podemos desconsiderar que a adesão da escola e da universidade às 

políticas de salário/ carreira tem se dado em um cenário de greves e contestação do 
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movimento sindical dos profissionais da educação. O estado não tem cumprido as 

promessas, sequer as que fazem parte do texto Constitucional e a “adesão” as 

políticas tem se dado via dupla estratégia: consentimento e coerção, sobre a 

imposição da ideologia dominante e da resistência política e cultural dos 

trabalhadores. No caso: (i) apagamento das contradições fruto da desigualdade entre 

as instituições de educação, garantindo que tudo permaneça como está; (ii) condições 

de trabalho e sobrecarga no exercício da função docente (ampliação do tempo 

dedicado ao trabalho e funções além de suas atribuições); (iii) competitividade e 

premiações, por exemplo, via 14 º salário, bonificações ou mesmo mérito para a 

ascensão na carreira docente; (iv) status e financiamento para os que estão no ‘topo 

do ranqueamento e do cumprimento de metas’, com atribuição de ‘valor’ (de mercado) 

para as escolas que atingem as ‘competências’ estabelecidas pelas políticas; (v) 

permissão para se manterem no exercício para aqueles que atingirem metas e 

seguirem os programas governamentais, no outro lado da moeda, castigos para 

aqueles que não se submeterem, que vão desde a transferência por perda da origem 

na escola ao controle e cerceamento das ações docentes em sala de aula; (vi) 

desmantelamento dos espaços coletivos de organização e de decisão, inclusive das 

instituições de representação classista. Aspectos que reforçam a lógica meritocrática 

do exercício docente. 

Outro aspecto importante, valorização não significa somente aumento 

salarial. O trabalho do professor tem sido modificado em sua essência, isto é, 

intelectualmente esvaziado, transformado em exercício de tarefas pré-determinadas. 

Portanto, falar em valorização é, além de tudo, resgatar o caráter intelectual da 

docência.  
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