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Plano Nacional de Educação

Richard Nixon certa vez defendeu sua nomeação de um juiz 
reconhecidamente inadequado para a Corte Suprema americana 
com o argumento de que a mediocridade também precisava estar 
representada no tribunal. Perfeito. Todos os tipos de cidadãos devem 

ser representados numa democracia.
Nesse sentido, o recém empossado Congresso brasileiro talvez seja o mais 

representativo da nossa história. Além dos medíocres, muitos outros brasileiros 
têm voz, ou pelo menos presença de terças a quintas, no Congresso. Alguns 
setores são até super-representados, como o dos grandes proprietários rurais e o 
dos milionários. Apesar destes pertencerem à menor minoria no país, têm uma 
bancada bem maior que a da maioria pobre. Mas, em geral, todos os eleitores 
brasileiros, todos os tipos e todas as características nacionais, têm representação 
em Brasília. Não lamente o novo Congresso, portanto. Eles são nós.

Tomemos o Tiririca e o Sarney. Os dois seriam exemplos, respectivamente, 
de desvirtuamento do processo eleitoral e de aviltamento dos costumes políticos, 
uma vergonha. Ou duas vergonhas. Tiririca, um inocente transformado em 
legislador por uma galhofa, Sarney eternizando-se no comando do Senado pelo 
seu poder de manobra e de conchavo, um cordeiro e uma raposa representando 
os extremos da nossa desilusão com a fauna parlamentar.

Mas Tiririca não representa apenas os palhaços do Brasil. A galhofa que 
o elegeu é uma manifestação política, ou antipolítica, que tem história no país 
e/ou representa os que não sabem nada de nada e não querem saber, ou os que 
sabem tanto, que votam em palhaços e rinocerontes para protestar. De qualquer 
forma, os simples e os enojados também têm sua bancada.

E existe algo mais brasileiro, folclórico e até enternecedor do que Sarney 
e seu amor pela mesa diretora? Falar mal do Sarney é um pouco como falar 
mal de um velho tio excêntrico, mas cujas peripécias divertem a família. Tudo 
se perdoa e tudo se aceita com a frase “Que figura...”. O indestrutível Sarney 
representa a persistência do gosto nacional por “figuras”.

Mas há um caso flagrante de subrepresentação no Congresso, além dos 
sem-terra e dos pobres. Quando o senador Paim olha em volta do Senado, não 
vê nenhum outro negro como ele, a não ser um eventual garçom servindo o 
cafezinho. Nada é perfeito.

Tiririca e Sarneyncontra-se no Congresso Nacional o Projeto do novo Plano Nacional de Edu-
cação 2011– 2020 (PNE). Portador de dez diretrizes, 20 metas e dezenas de es-
tratégias, que preveem, entre outras iniciativas, a erradicação do analfabetismo, 
a melhoria da qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da Educação, 
financiamento, a gestão democrática e a difusão dos princípios de equidade e 

do respeito à diversidade. O plano define metas e prazos para que elas sejam alcançadas. 
Priorizo neste artigo discutir três questões do projeto que entendo serem estratégicas 

para uma efetiva melhoria da Educação, merecendo por parte do Congresso Nacional 
uma atenção especial e pressão por parte da sociedade. Refiro-me ao respeito e incorporação 
das propostas aprovadas pela Conae, ao aumento de recursos para a Educação e maior atenção à 
formação dos professores.

A Conferência Nacional de Educação realizada em 2010, no que pese à  não participação 
de alguns segmentos, constituiu-se como um processo amplo de discussão, participação e 
posicionamento dos delegados, de um conjunto de propostas que o Executivo, através do MEC, 
comprometia-se a tomar como referência para o projeto a ser enviado ao Congresso. Porém, 
numa análise inicial, podemos dizer que há um distanciamento grande entre as propostas para 
a Educação nacional aprovadas na Conae e o projeto de PNE enviado ao Congresso. 

Entre as medidas de maior impacto aprovadas na Conae, destacaria a organização do 
Sistema Nacional e do financiamento da Educação, ampliando para 7% do PIB já em 2011 
(meta do PNE 2001 – 2010 vetada por FHC e mantido durante governo Lula), devendo 
atingir 10% do PIB até 2014. Aprovou-se também a ampliação imediata da complementação 
da União no Fundeb, implementação do custo aluno-qualidade (CAQ), aumento da 
vinculação dos recursos da União (de 18% para 25%) e dos estados e municípios (de 25% 
para 30%) e destinação de recursos dos royalties do Petróleo e Pré-Sal para o desenvolvimento 
Educação, Ciência e Tecnologia. 

Conforme dados do último censo, atualmente temos apenas 5,95 milhões de estudantes 
no Ensino Superior, correspondendo a 13,6% dos jovens entre 18 e 24 anos; temos apenas 8,3 
milhões de estudantes no Ensino Médio, quando deveríamos ter no mínimo 10,3 milhões se 
todos concluintes do Ensino Fundamental ingressassem nesta etapa e, por fim, 1, 1 milhão de 
estudantes estão matriculados na educação profissional. Somente estes dados já demonstram 
o enorme desafio que temos, enquanto nação, em torno da expansão e universalização da 
educação. Desafio que somente será viabilizado com mais recursos imediatamente, em 
consonância à decisão da Conae que apontou 10% já em 2014.

Quanto à valorização e formação de professores, temos quatro metas (15, 16, 17 e 18). 
Matematicamente, de 20 metas termos quatro  que abordam o tema pode parecer um avanço, 
mas, ainda assim, entendemos que, devido sua generalização, pouco garantirão que a carreira 
docente seja valorizada e respeitada por todos segmentos sociais, comunidades escolares e 
entes federados. Urge transformar a docência em carreira de Estado, onde o professor seja 
efetivamente a autoridade humana e acadêmica por excelência. Nesta perspectiva, apesar do 
tema estar na agenda, a valorização dos professores e o financiamento da Educação precisam 
ultrapassar a barreira das promessas, de projetos e metas – a perder de vista –, para serem 
uma realidade imediata e viva. A regressão de 50% na procura por cursos de formação de 
professores é o maior alerta do apagão de formadores que enfrentaremos amanhã. 

O Congresso pode e deve aperfeiçoar o projeto de PNE 2011– 2020. A sociedade 
precisa acompanhar e exigir um plano educacional decenal compatível com o Brasil que 
queremos em 2020. As entidades educacionais precisam incidir nas discussões do Congresso, 
propondo modificações aos parlamentares e pressionando por avanços. As Instituições de 
Ensino Superior, formadoras de profissionais da Educação, precisam acreditar na oferta de 
Cursos de Licenciaturas, independentemente dos resultados contábeis que geram, pois a falta 
de professores afetará a qualidade da educação inclusive dos demais cursos. Sem professor 
bem formado, valorizado e respeitado não teremos educação capaz de formar os cidadãos e 
profissionais em condições de conviver socialmente e produzir.
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