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Resumo 

Este trabalho analisa elementos do Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado por meio da Lei 
Federal 13005/2014, à luz da Teoria da Antecipação. O artigo mostra como as noções de futuro 
aparecem no texto do Plano e quão reduzida se mostra a sua compreensão para a elaboração e 
alcance de um projeto educativo nacional baseado nos princípios estabelecidos pela Constituição 
Federal de 1988. O artigo analisa cinco metas do PNE e busca mostrar como o alcance eventual 
dessas metas, a despeito de importante para a educação do país, não se articula a um projeto de 

futuro. 
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Abstract 

This paper analyzes some elements of Brazilian National Education Plan – PNE, approved by 

Federal Law 13005/2014, face to Theory of Anticipation. The article shows how the future notions 
appear in PNE, and how reduced is its understanding for the elaboration and effectiveness of a 
national educational project based on the Brazilian Federal Constitution of 1988. The article 
analyzes five PNE objectives and seeks to show how the eventual attainment of these goals, despite 
of being important for the country's education, is not articulated with a future project. 
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Introdução 
 

A noção de planejamento na gestão dos sistemas educacionais tem se mostrado como 

um peso grande no momento de elaboração de macro políticas e reformas educacionais 

(SOUZA, A., 2017), pois tensionados por uma agenda que transcende os seus limites 

geográficos, os países constroem processos de diagnósticos, de visualização de problemas e 

elaboração de estratégias de enfrentamento, de definição de prioridades, tecnologias de 

acompanhamento e avaliação, e parecem fetichizar1 este processo, dando-lhe tamanha 

importância e centralidade que, por vezes, tem-se a impressão que a implementação do 

planejamento se constitui em um detalhe, bastante menor do que a sua elaboração técnica. 

Planejar é uma ação que indica, ao mesmo tempo, a tentativa de captura do futuro e de 

disputa de poder (de decisão, de prioridades, de recursos, etc.). Isto quer dizer que a 

antecipação e a política são inerentes ao planejamento. 

Tradicionalmente, as teorias da administração indicam a necessidade de planejamento, 

construído a partir de leituras de dados do passado, de sorte a se encontrar tendências que se 

repetem ao longo do tempo e, com isto, prever os problemas futuros. Esta perspectiva de 

planejamento é a que predomina na gestão educacional há muito tempo (LOURENÇO Fº, 

1976; SOUZA, 2007). 

Trata-se de uma perspectiva mais linear, uma vez que carrega dois supostos: a) os 

problemas são passíveis de serem previstos, pois eles não são absolutamente novos, apenas 

se reapresentam com outras faces; b) é possível tecnicamente construir um modelo de 

previsão que garanta implementação segura da política educacional. 

Ambos os supostos são reduções na tentativa de capturar o futuro, como se ele já não 

estivesse ocorrendo, mas fosse possível prevê-lo, desde que as variáveis sejam controladas 

adequadamente. 

Por outro lado, e para mostrar o limite desta interpretação, as experiências de 

planejamento educacional no Brasil evidenciam que se trata de fato de uma tentativa de 

capturar o futuro, mas em um movimento dominantemente político (GIL, 2016). Isto 

significa dizer que aqueles dois supostos, ainda que parcialmente verdadeiros, ao minimizar 

a dominante face política do planejamento educacional, geram dificuldades para se 

compreender porque os resultados da própria elaboração, da implementação e, mais 

especialmente ainda, dos resultados da política distanciam-se das diretrizes que a técnica do 

planejamento indica. 

Assim como o planejamento, a educação e a política também são sistemas que não se 

executam sem antecipação. Por isto, este trabalho analisa elementos do Plano Nacional de 

Educação brasileiro, aprovado por meio da Lei Federal 13005/2014. O artigo mostra como 

as noções de antecipação aparecem no texto do Plano, e quão reduzida se mostra a sua 

compreensão para a elaboração e alcance de um projeto educativo nacional2, que articule os 

aspectos quantitativos e qualitativos, em algumas das dimensões da democratização do 

acesso, da permanência e gestão educacional e do financiamento da educação. Todavia, este 

texto reconhece que tal dificuldade é produto da natureza e da forma de elaboração de uma 

política desta dimensão. Trata-se essencialmente de uma peça central da política, sobre a qual 
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recaem múltiplos interesses (AZANHA, 1993; CURY, 2011), os quais exercem forte pressão 

sobre os elaboradores da política, tornando muito complexa a tarefa de produzir um texto 

articulado e coeso, especialmente se se pretende a construção de um grande acordo político 

no entorno dele, como parece ter sido o caso do atual PNE (SENA, 2014; BODIÃO, 2016)3. 

O argumento central aqui é que o PNE buscou e conquistou a adesão dos mais distintos 

setores e segmentos da sociedade e do Estado brasileiro, ao preço, de um lado, de não se 

traduzir em projeto nacional coeso e articulado e, de outro, não se materializar como uma 

ferramenta efetiva de antecipação das questões educacionais. 

A Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece um conjunto de princípios para a 

organização da educação no país (art. 206) e de deveres do Estado (art. 208), os quais 

somados às próprias diretrizes para a elaboração do PNE (art. 214), e transpostos na condição 

de direitos efetivados estabelecem um excelente resumo para a ideia de um projeto educativo 

nacional. Isto é, ali construímos um horizonte para a educação brasileira. Resta saber se, e 

em qual proporção, o Plano Nacional de Educação corrobora tal futuro. 

Para realizar tal avaliação, tomamos um conjunto de metas do PNE, mas não o texto todo 

do plano, o que tornaria inviável o escopo do trabalho em limitado número de páginas, bem 

como, avaliamos que esta análise de algumas metas é suficiente para pontuar e evidenciar 

nosso argumento e testar a hipótese sobre a insuficiência da noção de antecipação no Plano 

Nacional. Nosso foco, de toda sorte, é mostrar, com perguntas articuladas, como a produção 

dessas metas e seu eventual alcance na temporalidade definida no plano, não se coadunam 

com um projeto nacional educativo ou de desenvolvimento cultural. 

Porém, este trabalho parte do reconhecimento que a construção do PNE resultou em uma 

lei, cujo texto mesmo sendo um tanto difuso e sem uma coesão conceitual sólida, apresenta, 

mais pela forma de elaboração do que pelo conteúdo, possibilidades de ampliação da noção 

de direito à educação no Brasil, ainda que possivelmente se constitua em uma peça de difícil 

implementação, porque após o golpe de 2016, alteraram-se os rumos mais amplos da ação do 

Estado no reconhecimento dos direitos sociais e, por consequência, no financiamento e 

execução de políticas educacionais. 

Contudo, também, parte daquela dificuldade decorre da noção linear que predominou na 

compreensão sobre os problemas educacionais no sentido temporal: do passado (de onde 

advêm os problemas) para o presente (limites diversos e análise de possibilidades) e para o 

futuro (metas a serem alcançadas), bem como, da desarticulação das suas metas, que 

funcionam mais como eixos isolados que não têm necessariamente conexão com os objetos 

tratados nas demais metas, endereçando não um, mas vários cenários futuros possíveis, um 

para cada meta, praticamente. 

 
 
Notas sobre a noção de antecipação4 
 

O crescimento de abordagens de pesquisa que intencionam prever o desenvolvimento 

futuro de situações sociais relevantes é evidente (GUELLATI et al, 2017). Essas pesquisas 

lidam com as questões afetas ao futuro tratando de elementos como a simulação, o 
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planejamento, a extrapolação, cenários futuros e, mais recentemente, os sistemas 

antecipatórios. De qualquer sorte, a maior parte dessas abordagens de pesquisa trabalha com 

duas suposições iniciais: “(1) o futuro é, pelo menos em parte, governado pelo passado e (2) 

o futuro pode ser mais bem confrontado abrindo nossas mentes e aprendendo a considerar 

diferentes pontos de vista” (POLI, 2017, p. 2). 

A tese central da primeira suposição é que o futuro compõe uma fração da história 

estruturada, como decorrência do passado, que nos trouxe até o presente, e nos levará, 

inevitavelmente até ele. Assim, as tensões e movimentos que construíram o passado e o 

presente continuam válidos, desde que as características dos fenômenos sociais perdurem, e 

isto é o que permitiria a capacidade de previsão de dado fenômeno social. Como afirma Poli 

(2017, p. 2), o argumento central “é que o futuro é embutido no passado; é a projeção do 

passado por meio do presente”.  

Já a segunda suposição trabalha com a ideia de que conseguiremos capturar o futuro se 

desenharmos com competência os cenários possíveis pelos quais o futuro seguirá. A esses 

dois pontos de vista, Poli denomina de Previsão e Cenário. 

Mas, os sistemas antecipatórios, ainda que incorporem aspectos da previsão e do cenário, 

vão além. A ideia de antecipação se refere às características de dado sistema para moldar seu 

comportamento considerando o desenvolvimento futuro do ambiente no qual o próprio 

sistema está inserido. Assim,  
 
um sistema antecipatório é um sistema que contém um modelo preditivo de si 

próprio e/ou de seu ambiente, o que permite que ele mude o estado 

instantaneamente de acordo com as previsões do modelo relativas a um instante 
posterior (ROSEN, 1986, p. 341). 

 

Uma diferença evidente entre previsão/cenário e antecipação reside no reconhecimento 

de que enquanto aquelas são estratégias que dado sistema constitui para interpretar outro 

sistema, a antecipação é parte inerente a um dado sistema. 

Outro elemento muito importante para a compreensão da antecipação diz respeito à ideia 

de que a condição futura de um fenômeno (social) pode determinar as atuais mudanças de 

estado deste mesmo fenômeno, isto é, a leitura do cenário e a previsão sobre problemas na 

educação brasileira, podem contribuir para o desenho de um sistema antecipatório, que 

permite a proposição de ações que se realizem antes dos desdobramentos e consequências 

daqueles problemas. Isto significa que a antecipação trabalha com o reconhecimento de que, 

em política (educacional), a apresentação de soluções para um problema representa também 

a geração de uma nova dimensão de problemas5. Ocorre que a previsão lida com o futuro 

quase como uma condição inevitável. De outro lado, a antecipação obriga o elaborador de 

políticas a pensar nas decorrências que são geradas sobre todo o sistema por decisões tomadas 

e isto lhe garante alguma vantagem, pois pode agir na direção de evitar ou minimizar efeitos 

não desejados e trade-off  dessas decisões. 

Nosso argumento é que justamente aqui reside parte das dificuldades na elaboração e 

implementação do Plano Nacional de Educação de 2014. Na medida em que o PNE é mais 
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expressão de uma ação política do que técnica (SOUZA, A., 2017), o legislador/elaborador 

de política (policymaker) dialogou e respondeu às pressões sociais que eram dominantemente 

focalizadas6. Assim, o elaborador de políticas perdeu ou não capturou a noção do conjunto 

do plano e das decorrências de uma dada meta sobre outras7. A prevalência política sobre a 

técnica não é, em si, um problema, pois de resto uma peça tão importante para a educação 

nacional como o PNE, não pode diminuir a dimensão do debate e se resumir à definição de 

estratégias de técnicos do planejamento. A questão é que, a ausência de um projeto nacional 

articulado (dimensão política) assentado em perspectiva antecipatória (técnica de 

planejamento), parece ter trazido ao plano uma fragmentação, que pode gerar problemas na 

sua implementação e no alcance de suas metas. 

Veremos adiante como isto se evidencia em cinco metas do PNE. 

 
 
A desconexão antecipatória nas metas do PNE 
 

Neste tópico trataremos de lidar com cinco metas do PNE, as quais evidenciam 

problemas com a questão de antecipação. São metas para as quais houve posicionamento 

social e que tratam de temáticas que encerram problemas complexos da educação nacional, 

em especial no direcionamento de ações para o futuro na lida com problemas há muito 

conhecidos8. 

A primeira é a Meta 1, que se refere à educação infantil, mas aqui trataremos apenas da 

segunda parte da meta, que se refere à creche. A segunda meta que observaremos é a de 

número 6, referente à educação em tempo integral. A terceira a ser observada quanto às 

questões da antecipação é a de número 11, que se refere à Educação Profissional. A penúltima 

meta é a de número 12, que se refere à educação superior. E, finalmente, observaremos a 

meta 20, atinente ao financiamento da educação. 

Esta escolha se deve ao fato de que as duas pontas do sistema educativo (creche e 

educação superior) concentram a maior demanda não atendida na educação nacional e o 

desenho de futuro para esses temas pouco se articula com uma noção de antecipação bem 

fundamentada. 

A educação integral e a educação profissional são modalidades de ensino, abordadas no 

PNE sem muita polêmica. Aparentemente, porque há relativo consenso sobre a virtuosidade 

inerente a essas formas educativas. E, muito por conta disto, a reflexão sobre a noção de 

antecipação se mostra necessária nesses temas. 

E, finalmente, a questão do financiamento da educação, que foi a meta mais disputada e 

que esteve em maior evidência durante a tramitação do projeto de lei do PNE. O 

financiamento de um plano é sempre uma leitura em perspectiva do futuro, pois de um lado 

não se tem exata dimensão sobre o tamanho e complexidade da demanda, que pode crescer 

ou se alterar ao longo do período e, de outra parte, não se sabe ao certo a capacidade 

arrecadatória, ou simplesmente, no Brasil não se tem garantia das fontes de financiamento, 

como se mostrou evidente com a aprovação da Emenda Constitucional 95/2017, efetivada 
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pelo governo pós-golpe de 2016, que restringe fortemente recursos para diversas rubricas no 

âmbito do governo federal. 

São diversos os estudos sobre o novo PNE (SCAFF; OLIVEIRA, 2018; ZAN, 2011; 

TRÓPIA, 2011; PERONI; FLORES, 2014; CURY, 2011; DUARTE; SANTOS, 2014; 

BODIÃO, 2016; SOUZA, 2014; GORNI, 2011, dentre vários outros), seja analisando a 

necessidade do plano, seu conteúdo ou processo de elaboração, ou desdobramentos em outras 

políticas, porém não encontramos nenhum que discuta a questão do planejamento e do dilema 

provocado pelas dimensões política e técnica diante da perspectiva de futuro necessária. 

Passemos à análise das metas. Mas, para tanto, tomaremos algumas perguntas vinculadas 

à teoria da antecipação, como roteiro geral para a leitura dos dados e, mesmo antes, para a 

elaboração de perguntas específicas para cada uma das metas: a) Qual é o desenho de futuro 

produzido pelas decisões tomadas?; b) Qual é a distância entre a projeção do futuro de dado 

fenômeno e a projeção derivada da decisão sobre o mesmo fenômeno?; c) A projeção do 

futuro derivado da decisão coincide em qual proporção com o desenho antecipatório do 

sistema impactado/tratado pela decisão? 

 

a) A meta de ampliação do atendimento em creche, para as crianças de 0 a 3 anos de idade 

Nesta meta, na realidade uma submeta, uma vez que se trata de uma parte da meta 1 do 

PNE9, desenhou-se um futuro no qual o Brasil terá, em 2024, metade das crianças de 0 a 3 

anos de idade matriculadas em escola. Quando da aprovação do plano, tínhamos algo 

próximo a 23% de matrícula líquida nesta subetapa de ensino (BRASIL, 2015), portanto, o 

que o plano promete é um crescimento de mais de 115% sobre a realidade de 2013/2014. 

Apesar de ser um crescimento expressivo em dez anos, por que atender 50% da 

população, e não mais do que isto? Como ficam aqueles não atendidos diante do direito 

reconhecido na CF 1988? A taxa de cobertura na ocasião da produção do plano interferiu na 

proposição da meta? Por que quem propôs mais que isto (60% ou toda demanda manifesta10) 

recuou e aparentemente concordou com o crescimento para 50%? 

Não localizamos qualquer estudo realizado ou encomendado pelo Ministério da 

Educação (MEC), Câmara dos Deputados, ou entidade da sociedade civil, que justificasse 

esse desenho de 50% de cobertura. Tampouco, vimos estudos com outras indicações, além 

desta. Isto é, o que nos parece é que nem o governo federal, que foi o propositor do projeto 

de lei 8035/2010, que gerou o PNE, nem a sociedade civil, sabiam bem qual é o horizonte e 

a perspectiva de futuro para a creche. 

Os problemas de acesso à creche são conhecidos (OLIVEIRA; BORGHI, 2013; 

BRASIL, 2015; OLIVEIRA et al, 2018), bem como o tratamento que os planos nacionais 

dão a eles (SOUSA et al, 2014), e, para isto, o elaborador de políticas entendeu que o 

crescimento na proporção indicada estaria suficiente, ou pelo menos seria possível dentro da 

temporalidade do plano e diante de um cenário econômico favorável11, mas aparentemente 

ignorando qualquer noção de projeto educativo para o país, no sentido de responder: o que 

significará, no futuro, termos metade das crianças de 0 a 3 anos matriculadas? E, por 

consequência, quais medidas antecipatórias devem ser tomadas para compreender as 

decorrências desta proposta e garantir o alcance da meta e do projeto educativo nacional? 
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Isto é, o desenho de futuro desta meta não se associa nem com o projeto nacional contido na 

CF 1988, no qual se compreende de maneira completa qual é o papel da educação infantil, 

nem mesmo com as consequências desta decisão para a organização do sistema educacional 

brasileiro. 

 

b) A meta 6, voltada ao atendimento em educação de tempo integral: 

Nesta meta, o PNE indica o crescimento do atendimento da população estudantil da 

Educação Básica em jornada de tempo integral (ETI), de forma a atingir, ao final da década 

demarcada pelo plano, pelo menos 25% dos alunos desse nível de ensino12. 

Tínhamos um quadro pequeno de atendimento na época do início da elaboração do 

plano, em 2010, quando menos de 7% dos alunos da educação básica permaneciam 7 horas 

ou mais na escola diariamente. Contudo, quando o PNE foi aprovado, este indicador já 

alcançava mais de 17% (BRASIL, 2016, p. 142), portanto, demonstrando que para o alcance 

da meta, o país poderia fazer menos do que realizara nos quatro anos de tramitação do plano, 

quando incluiu mais de 10% dos estudantes em jornada de tempo integral. 

Assim, novamente, convém alinhavar algumas perguntas: Por que 25% de atendimento 

nesta modalidade de ensino? Este era o tamanho do investimento possível ou seria razoável 

se esperar que, com ¼ da população matriculada em jornada de tempo integral, teríamos um 

cenário futuro satisfatório? Baseado em qual concepção de educação, deseja-se ampliar a 

jornada diária dos alunos na educação básica? Qual é a associação entre tal concepção e a 

noção de qualidade propugnada na CF 1988? Trata-se predominantemente de um projeto de 

escolarização ou de assistência? 

Nesta temática tivemos pouca ou nenhuma tensão entre governo e sociedade civil, como 

pode ser evidenciado pelo pequeno número de emendas, permitindo se inferir que tanto para 

um como para outro se tratava de uma temática de menor importância, ou não tinham (ambos 

os lados) estudos ou propostas bem ancoradas que sustentassem posicionamento distinto. 

Parece mesmo que há uma ideia positiva sobre o aumento do número de alunos nesta 

modalidade, como se a permanência aumentada dos alunos em jornadas de tempo integral 

fosse, em si, algo positivo e necessário. Contudo, a literatura mostra que os problemas da 

educação integral são diversos, tanto pela distribuição pouco equilibrada nacionalmente das 

matrículas nesta modalidade de ensino (PARENTE, 2014), quanto pelos (des)arranjos na 

gestão dos sistemas de ensino para a sua oferta (SOUZA, D. et al, 2017). 

De qualquer sorte, o futuro da ETI também não se articula, ao que parece, com nenhum 

outro elemento do plano, nem mesmo com uma diretriz ou concepção de formação que 

integre um projeto educativo nacional, afora o disposto no art. 34, parágrafo 2º, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que indica a ampliação progressiva da jornada escolar para 

os alunos do ensino fundamental. 

Ora, a decisão de levar os alunos a permanecerem mais tempo na escola tem 

consequências para além do custeio financeiro, pois implica em se avaliar a organização da 

vida das pessoas e seus familiares para a jornada integral. Assim como, de outro lado, e do 

ponto de vista organizacional, isto tem implicações sobre outras dimensões da ação do 

Estado, como Cultura, Assistência Social, Trabalho, Esporte e Lazer. 
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c) A meta da educação profissional técnica de nível médio: 

Nesta meta, de número 11 no plano, o elaborador de políticas projetou um crescimento 

de 200% nas matrículas de Educação Técnico-Profissional (EPT) de nível médio, ao longo 

da década do PNE13. 

A proposta original no Projeto de Lei (PL) 8035/2010 era pela duplicação das matrículas, 

mas o relator optou por ampliar ainda mais. Na ocasião, tínhamos no Brasil algo próximo a 

1 milhão e 360 mil matrículas nesta modalidade de ensino (BRASIL, 2016, p. 248). Logo, a 

projeção do PNE indica um alcance pouco inferior a 4 milhões de estudantes em 2024 na 

EPT de nível médio, o que representará alguma coisa próxima a 45% das matrículas de ensino 

médio (EM), considerando uma população potencial a ser inserida no ensino médio de 8,6 

milhões de estudantes de um total de 10,2 milhões de jovens de 15-17 anos (85%), pois 15% 

deles, ainda que venham a estar na escola, irão  permanecer no ensino fundamental, conforme 

o que indica a meta 3 do PNE (BRASIL, 2016, p. 84). 

Assim, então, teremos aqueles 4 milhões de jovens que cursarão o ensino médio nesta 

modalidade, e 4,6 milhões de jovens que cursarão o ensino médio regular. Desses, uma fração 

poderá ir à educação superior, algo como 1,2 milhões anualmente, como mostraremos no 

próximo item, portanto o que acontece com os outros milhares de jovens que completam o 

ensino médio, mas não cursam EPT, e não vão à educação superior? É claro que, ao excluir 

da questão os egressos da EPT, estamos indicando que ela teria terminalidade e, portanto, 

dominantemente os concluintes nesta modalidade não iriam para a educação superior, senão 

que para o mercado de trabalho. 

De toda forma vejamos, serão pelo menos 330 mil jovens de 15 a 17 anos que não 

seguirão na escola. Este quantitativo é possível de ser calculado com o seguinte raciocínio: 

temos no Brasil aproximadamente aqueles 10,2 milhões de jovens entre 15 e 17 anos de 

idade, que deveriam todos estar na escola desde 2016. Como vimos acima, o PNE admite 

que 15% deles (1,6 milhões) permaneçam no ensino fundamental, com algum atraso escolar, 

e 4 milhões poderão estar na EPT. Logo, restam 4,6 milhões que estarão distribuídos nos três 

anos do ensino médio regular, em desenho ideal 1/3 deles em cada idade da faixa 15-17 anos 

e em cada série do ensino médio, portanto serão 1,53 milhões em cada um dos anos do EM 

regular. Se a educação superior (ES) acolherá, em média e potencialmente, 1,2 milhões 

desses jovens, como veremos adiante, restam, por ano, 330 mil concluintes do ensino médio 

que não ingressarão no nível seguinte, nem terão formação técnico-profissional. Este o 

argumento base para se justificar o crescimento da oferta de EPT, ainda que insuficiente.  

Pois, se o crescimento da EPT dialoga com alguma ideia de substituição da formação em 

nível superior para esses jovens, uma vez que o investimento público nesta modalidade é 

(potencialmente) expressivo, e se trata de uma modalidade que poderia ter terminalidade, a 

literatura e a prática realizada em parte significativa da rede pública (especialmente, federal) 

de ensino, contudo, indicam que a boa escola técnica faz, na realidade, uma excelente 

preparação para o ingresso na próxima etapa (educação superior), não havendo um 

predominante direcionamento dos egressos para o mundo do trabalho (DEITOS; LARA, 

2016; FASOLO; CASTIONI, 2016). Isto significa que aquelas 1,2 milhões de vagas para o 
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ES anualmente também serão disputadas pelos egressos da EPT, especialmente os que 

frequentaram as excelentes escolas federais nesta modalidade. 

Logo, para atender qual tipo de projeto educativo se propôs o crescimento expressivo 

das matrículas nesta modalidade de ensino? Ou, dito de outra forma, o crescimento das 

matrículas na EPT responde a qual necessidade exatamente? A uma demanda do mundo do 

trabalho e a necessária formação para este universo, conforme indicado pela CF 1988? Mas, 

como sabemos, os egressos desta modalidade aparentemente não vão, em boa proporção, 

para o exercício profissional (NÓBREGA, 2018). 

De maneira parecida com o contido na discussão sobre a ETI, linhas atrás, parece haver 

uma defesa da ampliação da EPT como algo inerentemente bom, independente dos usos, 

desdobramentos e consequências disto, no futuro, porque para o país e para os alunos algo 

positivo resultaria, sempre. Aquele debate sobre a terminalidade ou a clássica discussão sobre 

o dualismo na educação brasileira (FRIGOTTO, 2007; MOURA, 2010) ainda carecem de 

mais aprofundamentos para se estimar a amplitude que esta modalidade de ensino deve ter 

em um projeto nacional. 

 

d) O crescimento das matrículas na educação superior: 

O PNE indicou, na meta 12, um crescimento significativo das matrículas em educação 

superior14. Em dados de 2014, ano da aprovação do plano, isto representaria um incremento 

de 4 milhões de estudantes neste nível de ensino, sendo que pelo menos 2,8 milhões deverão 

ser jovens entre 18 e 24 anos de idade. Tais números representam um crescimento de 54% e 

57% em relação ao total geral e ao total de estudantes daquela coorte etária, 

respectivamente15. 

Contudo, para a juventude este crescimento representará o alcance total de algo como 

7,5 milhões de pessoas entre 18 e 24 anos cursando educação superior, ou o ingresso anual 

de 1,2 milhões de jovens (BRASIL, 2015), o que representa uma fração dos potenciais 

egressos da escola secundária brasileira, mesmo excluídos os que se formam na educação 

profissional. 

De toda forma, para o incremento das vagas de educação superior, temos referências 

internacionais (UNESCO, 1998; CASTANHO, 2000; CATANI, 2008; ANTUNES, 2011; 

LIMA, 2012) quanto ao percentual de matrícula líquida de 33% dos jovens de 18 a 24 anos 

de idade, de maneira que é compreensível que o elaborador de políticas tenha um parâmetro 

que demonstre razoabilidade na indicação em atender, neste nível de ensino, as taxas 

indicadas na Meta 12. Ou seja, mesmo sem associação com um projeto cultural, científico e 

tecnológico do país, as taxas indicadas nesta meta dialogam com um padrão de referência 

global, o que coloca um parâmetro para o planejamento. 

Todavia, a questão maior, apresentada também nos itens anteriores, permanece: 

dialogando com qual projeto nacional esta meta se apresenta? Para além da formação 

educacional, este incremento também se associa ao desenvolvimento cultural, científico e 

tecnológico (C&T) do país, mas qual projeto de C&T? O direito ao acesso aos níveis 

superiores de educação, como indicado na CF 1988, não alcança todos, portanto, quem são 

os que ficarão sem esta opção e que papel ou lugar lhes está reservado na sociedade? 
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Ademais, é certo que o custo financeiro é um ponto muito importante, pois a ampliação 

do atendimento público também indicada pela meta implica em crescimento da rede instalada 

de instituições de educação superior. Isto tudo tem consequências para as políticas de 

formação de docentes universitários, mestres e doutores, que ocuparão os postos de trabalhos 

para fazer frente à demanda consagrada pelo PNE. A articulação entre esta meta e a meta 

1416 do PNE, que faz menção à formação de mestres e doutores, todavia, não parece bem 

desenhada. Senão vejamos. 

Tínhamos em 2014, 7,3 milhões de estudantes de graduação e 388 mil docentes17, o que 

perfaz uma média de 18,8 alunos por professor na educação superior, nível graduação. A 

meta indica um total de 11,2 milhões de estudantes na educação superior em 2024, sendo 7,5 

milhões de jovens de 18 a 24 anos, como vimos. O cumprimento da meta prevê, portanto, o 

incremento de 3,9 milhões de matrículas no total. Se mantida a média de discentes/docente, 

precisaremos de mais 207 mil novos docentes na educação superior. Todavia, a menos que 

admitamos rebaixar o padrão de formação atual dos docentes deste nível de ensino, a meta 

14 não permite termos mestres e doutores formados na proporção necessária e no prazo 

adequado. Assim, outra questão que se coloca é: aceitaremos cumprir a meta de acesso à 

educação superior fragilizando o perfil acadêmico dos docentes e, por consequência, das 

condições de qualidade para os estudantes de graduação? Ou, de outro lado, para cumprir a 

meta 12, quais são os movimentos antecipatórios necessários (que implicam, por exemplo, 

na revisão da meta 14)? 

 

e) A grande questão, os 10% do PIB: 

Com apenas uma exceção, que está materializada na nota técnica da Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação (CAMPANHA, 2011), não se evidenciou durante a tramitação do 

PNE, as razões materiais da defesa do investimento público de 10% do PIB em educação 

pública. Muitas foram as entidades e pessoas que se manifestaram em defesa da ampliação 

do investimento público em educação pública18, mas efetivamente, somente a Campanha 

publicou documento em que demonstra as razões técnicas “dos 10%”. 

A noção de custo-aluno qualidade foi determinante para tal cálculo, pois a diferença 

entre números que foram apresentados e defendidos (CAMPANHA, 2011; BRASIL, 2011) 

recaía justamente sobre o quanto se considerava adequado se investir por aluno no Brasil, 

nas diferentes etapas e modalidades de ensino. 

A ousada meta de ampliação do investimento público em educação19, todavia, e não 

parece restar dúvidas sobre isto, constitui-se mais em uma importante bandeira política de 

luta pela educação pública no país (MILITÃO, 2016; AMARAL, 2010), do que em um 

cálculo matemático-financeiro diretamente vinculado a um desenho antecipatório sobre o 

futuro do projeto educativo brasileiro, apesar de o relator do PNE na Câmara dos Deputados, 

deputado federal Ângelo Vanhoni (PT-PR), afirmar usualmente na ocasião que o Brasil 

precisa investir mais em educação nesta década, para não precisar fazê-lo com tamanha 

intensidade na década seguinte20.  

Contudo, no que tange ao escopo deste artigo, diferentemente dos demais elementos, 

aqui parece haver alguma articulação entre os problemas educacionais, a previsão/cenário e 
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a antecipação. Menos porque o eventual incremento significativo de recursos represente, per 

si, uma chance antecipatória, posto que, como comentado, os 10% não eram exatamente a 

expressão de um valor articulado diretamente à leitura quantitativa da necessidade desses 

recursos, mas porque, essencialmente, na questão do financiamento da educação parece 

ocorrer um raciocínio preventivo, na direção de buscar se garantir a “poupança” e o lastro 

financeiro necessários para se lidar com os dilemas do passado/presente, mas também com 

as incertezas do futuro. Isto é, não se trata de fato de um sistema antecipatório, mas funciona 

como se fosse um amortecedor para as inconstâncias do futuro, especialmente considerando 

as variações dos rumos da política e economia nacional ao longo da história. 

De todo jeito, a “poupança” permitida com o incremento financeiro em educação, ainda 

que positiva, não estava desenhada concretamente diante dos dilemas e desafios objetivos 

colocados pelo plano. Isto é, o custo do PNE variaria conforme a disposição em se investir 

mais (ou menos) por aluno, por docente, por escola no país. A ideia do amortecedor 

financeiro emerge deste ponto: os 10% garantiriam praticamente qualquer projeto 

educacional/cultural nacional, quase a despeito de onde e como este recurso fosse investido, 

dado o volume de recursos disponíveis. 

Vimos na exposição desses cinco itens, aspectos do PNE que propõe incremento da ação 

do Estado no atendimento à educação. Há demanda social potencial para o preenchimento de 

todo o crescimento propugnado naquelas metas, por certo, especialmente porque a dívida 

social do país para com a educação é muito elevada, mas também porque a educação é 

condição de inclusão e de desenvolvimento social, econômico e cultural (CORBUCCI, 2007; 

SICSÚ; CASTELAR, 2009). 

Isto significa que o Brasil, cumprindo essas e as outras metas do PNE aqui não 

mencionadas, será um país melhor, seguramente. Ou seja, o Plano Nacional de Educação 

representa um caminho importante para o desenvolvimento educacional do país. A questão 

é: onde este caminho nos levará? O atingimento daquelas cinco metas nos deixará, em dez 

anos, na condição de termos algo perto de 5 milhões de crianças matriculadas na creche, com 

o mesmo tanto fora dela; 10 milhões de estudantes de educação básica em jornadas iguais ou 

superiores a 7 horas diárias e 30 milhões em jornadas regulares, de 4 horas diárias pelo 

menos; 4 milhões de jovens na EPT e 4,6 milhões no ensino médio regular, e 1,6 milhões de 

pessoas entre 15 e 17 anos com algum atraso educacional, ainda no ensino fundamental; 1,2 

milhões de jovens ingressando na educação superior, e deixando 330 mil de fora, anualmente; 

um incremento significativo de recursos financeiros para realizarmos a educação que 

desejamos, mas sem um projeto de antecipação que indique, no conjunto, onde queremos 

chegar. 

É certo que o PNE contribuiu, especialmente pela forma de sua construção, com a 

inserção na pauta de elementos importantes para o desenvolvimento educacional (SOUZA, 

A., 2017). Tecnicamente, com todos os problemas que possui, também é um bom plano, pois 

incorpora bandeiras importantes, por exemplo, a valorização profissional e o financiamento 

da educação compõem seguramente o eixo central e de maior avanço no PNE. 

Contudo, como peça de planejamento, como tentativa de captura do futuro, o Plano 

Nacional de Educação se mostra insuficiente, por não conseguir apresentar um desenho 
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amplo do cenário global que pretende atender em termos de projeto educativo nacional e, 

consequentemente, por não endereçar ações antecipatórias para este projeto. 

A condição de ser mais uma peça de política do que de planejamento, ou melhor, por se 

configurar essencialmente como um fenômeno de resposta às pressões políticas diversas, o 

PNE não se encaixa como um sistema antecipatório. Era esperado, por outro lado, que 

política desta importância e magnitude para a educação nacional teria muita dificuldade de 

apresentar e aprovar um plano articulado com um projeto antecipatório, pois o futuro também 

está em disputa constante (POLI, 2001; ROSEN, 1986). Ou seja, dada a centralidade desta 

peça de planejamento na política educacional brasileira, as disputas efetivamente tornam 

muito difícil a edificação de um roteiro que guie a educação brasileira por e para um projeto 

nacional articulado de futuro. 

As insuficiências antecipatórias no PNE, ademais, se ampliam, na medida em que o 

golpe de 2016 e, mais recentemente, os indicativos da política educacional no governo 

empossado em 2019, apontam para o desmonte do plano. Assim, os avanços do PNE, mesmo 

que desarticulados, estão em risco, tornando ainda mais difícil o projeto cidadão de educação 

desenhado pela Constituição Federal de 1988. 

 
 
Conclusões 
 

Vimos que o planejamento educacional tem sido objeto de disputa porque, 

essencialmente, é elemento central na construção de políticas e reformas educacionais. Isto 

advém do reconhecimento de que o planejamento é fundamental para intervenção nos rumos 

futuros da política, indicando que alguma noção de antecipação e de disputa de poder é 

condição própria do planejamento, que dificilmente, neste nível, pode ser pensado e 

executado como um recurso exclusivamente ou mesmo dominantemente técnico. 

A análise das cinco metas do PNE, destacadas neste texto, pelas perguntas formuladas e 

articuladas ao desenho das questões atinentes ao projeto de futuro, mostrou-nos que ainda 

que o plano responda a pressões sociais diversas, o texto não direciona para um projeto 

educativo nacional, ao contrário, responde a problemas históricos, mas segmentados e 

encerrados na própria história de cada uma das temáticas que trata. 

Tais respostas ganharam configurações distintas a depender do apelo ou pressão social, 

o que era esperado na disputa política de uma peça tão central na organização da educação 

brasileira. 

Assim, em grande proporção, a construção do PNE resultou em uma proposta que 

dialoga com múltiplas demandas, porém sem uma resposta articulada. A noção de futuro não 

dialoga com a antecipação, dificultando a visualização de um projeto articulado, coeso e 

complexo para a educação nacional. 
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Notas 

 
1. Aqui compreendida como uma ação de reconhecer um poder extraordinário, quase sobrenatural, ao planejamento. 

2. Neste artigo, esta noção de projeto educativo nacional será sinonimizada às expressões “projeto nacional”, “projeto 
cultural, científico e tecnológico nacional” e “projeto cidadão de educação”. 

3. A produção da política é (quase) sempre a elaboração de consensos possíveis. O importante PNE anterior (2001/2011, 
Lei Federal 10.172/01) é produto de uma síntese muito desequilibrada entre os interesses do governo de então e a 

sociedade civil, processo complexo de muitas contradições e antagonismos políticos, já o atual plano foi elaborado em 

um processo de busca de consensos (SENA, 2104; SOUZA, A., 2017) e seu resultado se mostrou menos controverso 

que o plano anterior. 

4. Valemo-nos neste tópico das abordagens de Roberto Poli (2001; 2006a; 2006b; 2010; 2017) sobre a Teoria da 
Antecipação. Para não cansar o leitor, só indicaremos de maneira imediata as citações diretas do autor. Todavia, é 
fundamental que se compreenda que as ideias deste item do artigo são todas devidas à importante síntese que professor 

Poli faz sobre a matéria. 

5. Por exemplo, o atendimento a uma demanda social por creche, com a construção de uma escola para esta etapa de ensino, 
implica na assunção de constantes custos de manutenção desta escola. 

6. Houve exceções, por certo, que atendiam ao panorama geral, mas poucas foram as entidades que discutiram o PNE 
como um todo. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma delas, enquanto que a maioria das entidades que 
disputou, como agentes diretos da política, intervinha pontualmente apenas em elementos associados aos objetos de 
seus interesses imediatos. 

7. Evidência disto é o fato de não ter ocorrido nenhuma audiência pública na Câmara dos Deputados que tratasse do PNE 
como um todo. Isto é, que pautasse a relação entre o plano e um projeto educativo nacional. 

8. A escolha dessas metas (e não de outras), afora a justificativa que segue no texto, está articulada ao fato de que são as 
que, em análise que produzimos do texto final do PNE, e mesmo das emendas apresentadas, melhor evidenciam as 
lacunas geradas pela falta de visão antecipatória e de uma perspectiva que vinculasse o PNE a um projeto educativo 
nacional. 

9. “Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE” (BRASIL, 2014). 

10. 28 Emendas Parlamentares ao texto da Meta 1 propuseram a ampliação do atendimento em creche ou para 60% do 
coorte etário, ou para 75%, ou para o atendimento de toda a demanda manifesta. Este conjunto compõe 11,1% do total 
das emendas à Meta 1. 

11. Na época da tramitação inicial do PNE, o Brasil vivia um momento favorável à economia nacional e este cenário serviu 

de argumento para ambos os lados: de um, defendia-se pelo incremento dos recursos para a educação, dado a 
virtuosidade conjuntural, de outro, defendia-se que o crescimento econômico, por si só, seria suficiente para suprir as 
demandas crescentes da educação. Este debate teve mais impacto, ou esteve mais fortemente presente, nas audiências 
públicas da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, quando se tratava do financiamento da educação. Para acesso 
às notas e registros das sessões da Comissão Especial, visite: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116 

12. “Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma 
a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica” (BRASIL, 2014). 

13. “Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público” (BRASIL, 2014). 

14. “Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 
33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e 
expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público” (BRASIL, 2014). 

15. Cálculos estimados a partir dos dados de Brasil (2016, pp. 275 e 282). 

16. “Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação 
anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores” 

17. Sendo 246 mil (63,4%) com mestrado ou doutorado. 
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18. Como foi o caso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED), Associação Nacional de Política e Administração da Educação 
(ANPAE), dentre várias outras. 

19. “Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete 

por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente 
a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio” (BRASIL, 2014). 

20. Como pode ser observado em várias declarações feitas pelo relator do plano, à época: 
http://www.une.org.br/2011/12/exclusivo-angelo-vanhoni-relator-do-pne-fala-ao-site-da-une/ 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/464999-PNE-VAI-A-VOTACAO-
COM-10-DO-PIB-PARA-EDUCACAO-PUBLICA,-DIZ-RELATOR.html 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Discurso_Vanhoni_junho_2012_UNES
CO_portugues%20(2).pdf 

http://www.deolhonosplanos.org.br/relator-do-plano-nacional-de-educacao-reconhece-que-uniao-deve-contribuir-

com-mais-recursos-para-sistema-educacional-brasileiro/ 
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