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RESUMO  

 

VIOL, Graziela Prates. A Garantia da Educação Básica de Qualidade e os Possíveis 

Instrumentos Jurídicos para sua Efetivação. 2020. 174 p. Dissertação (Mestrado em 

Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

A pesquisa adota o Plano Nacional de Educação vigente como marco de análise para o 

presente trabalho, uma vez que se delineia como uma política pública brasileira com papel 

de referência para as demais no setor da educação. O trabalho parte da hipótese inicial de 

que, neste espaço de tempo de cinco anos, o Plano Nacional de Educação de 2014, por 

meio de suas metas, não tem se configurado como instrumento para a garantia da educação 

de qualidade. Assim, questiona-se como garantir a qualidade da educação básica. São 

considerados os referenciais teóricos e legislativos sobre o conteúdo da educação básica de 

qualidade, apresentando o presente trabalho, metodologicamente, natureza qualitativa em 

formato de análise documental. O material explorado pretende elencar os mecanismos 

jurídicos necessários para que se viabilize a concretização de uma educação de qualidade. 

Nesse sentido, são analisados o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), o Custo Aluno-

Qualidade (CAQ), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e o Sistema Nacional de Educação. 

Entende-se que esses mecanismos jurídicos não esgotam o tema, todavia, são 

imprescindíveis para a garantia da qualidade na educação. Por fim, a partir do mecanismo 

do Sistema Nacional de Educação e da estrutura federativa do Brasil, esta dissertação 

empreende um estudo de caso acerca do estado do Ceará, o qual apresenta excelentes 

níveis de qualidade na educação básica. Por meio desse caso, procura-se identificar 

funções e papéis desempenhados na prática por instrumentos jurídicos nesse ente 

federativo. 

 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação. Direito à educação. Qualidade da educação. 

Política educacional. Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

VIOL, Graziela Prates. Guarantee of Quality on Basic Education and Possible Legal 

Instruments for its Effectiveness. 2020. 174 p. Dissertation (Master) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

This research adopts the current National Education Plan as the milestone for its analysis, 

since it is outlined as a Brazilian public policy that provides a reference for other sectors of 

education. This study starts from the initial hypothesis that, in the five-year timeframe of 

the 2014 National Education Plan, despite its goals, it has not succeeded in guaranteeing 

excellence in education. Thus, the question of how to guarantee the quality of basic 

education appears. To answer that, theoretical and legislative references on the content of 

quality on basic education have been studied through a methodological qualitative analysis 

of documents. The explored material aims at proposing the legal requirements which are 

necessary to enable the achievement of excellence on education, specially  considering the 

Initial Quality Cost per Student (in Portuguese, “Custo Aluno-Qualidade Inicial – CAQi”), 

the  Quality Cost per Student (in Portuguese, “Custo Aluno-Qualidade – CAQ”), the Fund 

for Maintenance and Development of Basic Education and Appreciation of Education 

Professionals (in Portuguese, “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB”) and the National 

Education System (in Portuguese, “Sistema Nacional de Educação”). Analysing only these 

legal mechanisms related to education is not enough; they, however, are essential to ensure 

the quality of education. Finally, considering the National Education System and the 

Federal Structure of Brazil, this master thesis undertakes a case study in the state of Ceará, 

in which excellent levels of quality in basic education have been noted. Through this case 

analysis, it was possible to identify roles and responsibilities observed on the application of 

legal instruments in this federal state. 

 

Keywords: National Education Plan. Right to education. Quality of education. Educational 

policy. Public policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação inicial das políticas educacionais brasileiras se pautava na garantia 

do acesso à educação. Na medida em que as crianças e os adolescentes estão na escola, os 

problemas mudam de patamar e o atendimento se torna mais complexo, o que leva à 

formulação de perguntas como à que se busca responder no presente trabalho: qual é o 

conteúdo do direito à qualidade da educação? 

Sob diversas perspectivas, é possível discutir o conceito da qualidade da educação, 

como o veremos no capítulo 1 desta dissertação. Nesse sentido, adotamos a qualidade da 

educação como princípio educacional, de natureza constitucional, de modo a ser 

concretizada a máxima qualidade possível nas circunstâncias fáticas e jurídicas em que está 

inserida. Portanto, entendemos que o direito à qualidade da educação parte da teoria dos 

direitos fundamentais como princípios. 

Uma das principais políticas educacionais brasileiras é o Plano Nacional de 

Educação de 2014, sob a Lei nº. 13.005/2014, com a vigência de 10 anos. Contudo, cinco 

anos já se passaram desde a aprovação da referida Lei e, como será indicado no capítulo 2 

deste trabalho, metas previstas neste Plano não têm sido cumpridas. 

Por meio dos referenciais teóricos e legislativos sobre o conteúdo da educação 

básica de qualidade, explorou-se o material revisado no primeiro e no segundo capítulos a 

fim de elencar os mecanismos jurídicos necessários para que se viabilize a concretização 

de uma educação de qualidade.  

Como, portanto, garantir uma educação básica de qualidade na medida em que o 

Plano Nacional de Educação de 2014 não tem se constituído como instrumento suficiente 

para tanto? 

O capítulo 3 visará a responder esse questionamento ao se embasar no papel do 

direito como ferramenta e vocalizador de demandas. 

No terceiro capítulo, os instrumento jurídicos, Custo Aluno-Qualidade Inicial 

(CAQi), Custo Aluno-Qualidade (CAQ), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Sistema 

Nacional de Educação, serão analisados. Entende-se que esses mecanismos jurídicos não 

esgotam o tema, todavia, são imprescindíveis para a garantia da qualidade na educação. 

A metodologia do presente trabalho, a ser pormenorizada na próxima seção, parte 

da denominada análise de conteúdo. Os dois primeiros capítulos apresentam um enfoque 
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predominantemente analítico. No terceiro capítulo, são realizadas inferências e 

interpretações de modo que sejam respondidas as perguntas destacadas ao longo do 

presente trabalho. 

Depreende-se que não é possível desvincular a qualidade da educação da superação 

das desigualdades socioeconômicas, isto é, a qualidade na educação significa a eliminação 

de desigualdades.  

Nesse sentido, na seção 3 desta pesquisa, vislumbra-se o papel do direito como 

ferramenta, ao oferecer meios, e como vocalizador de demandas, ao criar canais de 

participação e controle social
1
, na medida em que contribui para a correção das 

desigualdades, em especial, no âmbito da qualidade da educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Como será oportunamente delimitado neste trabalho, as expressões “ferramenta” e “vocalizador de 

demandas” e os respectivos conceitos advêm de Coutinho (2013a). 



17 

 

METODOLOGIA 

 

Como garantir a educação básica de qualidade, tendo em vista que o Plano 

Nacional de Educação (PNE) não tem se constituído como instrumento suficiente e 

eficiente para tanto? 

Essa pergunta é elaborada a partir da hipótese inicial de que o atual PNE, por meio 

de suas metas, não tem se configurado como instrumento para a garantia da educação de 

qualidade. Assim, questiona-se como garantir a qualidade da educação básica. 

Destaca-se a relevância do Plano Nacional de Educação com previsão 

constitucional, adotado como marco de análise para o presente trabalho, que se delineia 

como uma política pública brasileira com um papel de referência para as demais no setor 

da educação. 

Não há jurisprudência que trate com detalhes acerca da educação básica de 

qualidade
2
.  Assim, consideraram-se, como base teórica, os documentos existentes. Os dois 

primeiros capítulos apresentam um enfoque predominantemente analítico. Adotou-se a 

teoria dos direitos fundamentais como princípios, tendo em vista que, como princípio 

constitucional, a qualidade da educação pretende concretizar a máxima qualidade possível 

nas circunstâncias fáticas e jurídicas que a cerceiam. A partir da teoria dos direitos 

fundamentais como princípios e da teoria unitária dos direitos fundamentais, buscou 

Ximenes (2014) desenvolver o conteúdo do direito à educação de qualidade. Daí decorrem 

as sete dimensões defendidas pelo autor e expostas no presente trabalho. 

Se comparada às políticas educacionais de acesso, é recente no Brasil a discussão 

acerca da qualidade da educação. Por meio dos referenciais teóricos e legislativos sobre o 

conteúdo da educação básica de qualidade, esta dissertação pretende elencar os 

mecanismos jurídicos necessários para que se viabilize a concretização de uma educação 

de qualidade. Tais instrumentos não esgotam o tema, no entanto, são imprescindíveis para 

a garantia da qualidade na educação. 

Por fim, com base em um dos instrumentos jurídicos mencionados – o Sistema 

Nacional de Educação – e considerando a estrutura federativa do Brasil, a qual é desigual, 

mas tais diversidades podem ser um caminho na reprodução de experiências bem-
                                                           
2
 Em consulta aos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não foi 

encontrada jurisprudência que debata o tema da qualidade ao pesquisar com as palavras-chave “educação 

básica” e “qualidade”. Ademais, em recente pesquisa de mestrado de Paro (2017): “Panorama da atuação da 

Procuradoria Geral do Estado em relação aos processos judiciais sobre educação no Estado de São Paulo - 

2004/2016”, defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, verificou-se que não há ações 

da Procuradoria do Estado de São Paulo que visem à garantia da qualidade. 
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sucedidas nos entes federativos, esta dissertação empreenderá um estudo de caso sobre o 

estado do Ceará, o qual tem apresentado excelentes níveis de qualidade na educação 

básica. 

Com relação à metodologia, a pesquisa proposta apresenta natureza qualitativa em 

formato de análise documental.  

Para tanto, adotou-se a definição de Ball (2006, p. 19), no tocante à formulação de 

políticas, as quais são vistas como um “processo que ocorre em arenas de luta por sentido”, 

e propõe a “abordagem da trajetória”, a fim de se captar como as políticas evoluem, 

modificam-se e decaem ao longo do tempo e do espaço, bem como as suas incoerências. 

Evidencia-se a mencionada abordagem da trajetória em virtude de que são entrelaçados os 

conceitos de educação básica, qualidade e os planos nacionais de educação. 

Observa-se a importância desta pesquisa no âmbito da educação na medida em que, 

embora existam instituições e pesquisadores dedicados à educação, ainda é muito pouco se 

comparado ao que é necessário, como afirma Schwartzman (2005). Além disso, assinala o 

autor o imperativo de unir os resultados das pesquisas em educação às políticas 

governamentais. 

Este trabalho foi realizado por meio de revisão bibliográfica acerca da educação 

básica de qualidade em nosso país a partir do método denominado análise de conteúdo. 

Para tanto, houve a análise de contribuições de estudiosos de modo a estabelecer 

fundamentos quanto ao assunto, o que viabilizou o exame do problema de pesquisa. 

 De acordo com Bardin (2004, p. 27), a análise de conteúdo se configura como “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações”, o que permite inferir conhecimentos 

sobre as condições de produção ou recepção de mensagens.  

A autora organiza a análise de conteúdo em três principais etapas: (i) pré-análise; 

(ii) exploração do material; e (iii) tratamento dos resultados. Na pré-análise, há a 

organização e a escolha dos documentos a serem analisados. Formulam-se também as 

hipóteses e os objetivos e se elaboram os indicadores os quais contribuirão para a 

interpretação final (BARDIN, 2004).  

Na primeira etapa, a autora sugere a realização da denominada leitura flutuante, a 

qual consiste em uma leitura rápida e aberta, o que possibilita a formulação de algumas 

impressões quanto à discussão teórica elaborada. Nesse momento, são escolhidos os 

documentos para a análise. Na segunda etapa, há a exploração do material reunido, em que 

são enumerados os dados brutos a fim de possibilitar a sua interpretação. Na terceira etapa, 
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é realizado o tratamento dos resultados com a finalidade de propor inferências e 

interpretações referentes aos objetivos da pesquisa.  

Desse modo, nos dois primeiros capítulos predominantemente analíticos, houve 

análise de documentos acerca da teoria dos direitos fundamentais como princípios, tendo 

em vista que, como princípio constitucional, a qualidade da educação pretende concretizar 

a máxima qualidade possível. Por meio dos referenciais teóricos e legislativos sobre o 

conteúdo da educação básica de qualidade, explorou-se o material revisado no primeiro e 

no segundo capítulos a fim de elencar os mecanismos jurídicos necessários para que se 

viabilize a concretização de uma educação de qualidade. No terceiro capítulo, esses 

instrumentos foram analisados – Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), Custo Aluno-

Qualidade (CAQ),  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Sistema Nacional de Educação. 

Entende-se que esses mecanismos jurídicos não esgotam o tema, todavia, são 

imprescindíveis para a garantia da qualidade na educação. 

Por fim, a partir de um dos mecanismos jurídicos elencados – o Sistema Nacional 

de Educação – e considerando a estrutura federativa do Brasil, esta dissertação apresentou 

um estudo de caso sobre o estado do Ceará, que mostra excelentes níveis de qualidade na 

educação básica. Por meio desse caso, procurou-se identificar funções e papéis 

desempenhados na prática por instrumentos jurídicos nesse ente federativo. 
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CONCLUSÃO 

  

É um desafio a garantia do direito à educação básica de qualidade. A consecução 

desse direito passa por interferências de fatores intra e extraescolares. A própria 

desigualdade social e econômica que marca o nosso país repercute nas desigualdades de 

acesso a oportunidades no aprendizado. No entanto, perante tais óbices, o direito não deve 

se eximir de seu papel na tentativa de corrigir e equalizar tais disparidades. 

O ponto de partida do presente trabalho foi o Plano Nacional de Educação de 2014, 

política pública de caráter estruturante com metas que visam à qualidade na educação. 

A presença da sociedade civil marcou os momentos anteriores à aprovação desse 

plano, bem como assinala o momento atual em que se discutem mecanismos constantes 

nesta Lei, como o FUNDEB. O acompanhamento das metas do PNE, como o 

“Observatório do PNE”, revela a atuação da sociedade civil empenhada para o 

cumprimento das propostas ali elencadas. 

Esses traços revelam a necessidade premente de que o PNE se configure como uma 

política de Estado e, por conseguinte, suas metas e estratégias consolidem uma educação 

básica pública e de qualidade. 

Como apontamos e se ressalta na literatura, a grosso modo, as políticas 

educacionais brasileiras se pautaram na lógica da ampliação do acesso na década de 1980 

com o consequente aumento da quantidade de matrículas sem uma preocupação com a 

qualidade; na década de 1990, a tendência da regularização do fluxo no ensino 

fundamental, via programas de aceleração de aprendizagem, insere os problemas de falta 

de qualidade; e, assim, a avaliação da qualidade passou a estar presente nos últimos anos 

no cenário brasileiro (OLIVEIRA; ARAUJO, 2005). 

Marcos normativos internacionais, como a Declaração de Incheon, também se 

debruçam sobre a importância da qualidade. 

Nesse sentido, surgem perguntas: qual é o conteúdo da educação de qualidade? 

Como mencionamos, é polissêmico esse conceito, todavia, a fim de se balizar a 

qualidade da educação, adotamos o conceito jurídico. Com efeito, a qualidade da educação 

como princípio educacional, de natureza constitucional, visa à concretização da máxima 

qualidade possível nas circunstâncias fáticas e jurídicas em que está inserida. Portanto, 

entendemos que o direito à qualidade da educação parte da teoria dos direitos fundamentais 

como princípios. 
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Ximenes (2014) prescreve um marco conceitual do princípio da qualidade do 

ensino. Ele o sintetiza com base no conteúdo dos princípios constitucionais e acrescenta 

um princípio central pautado no financiamento de tal modo que se utilize o máximo de 

recursos disponíveis até a plena realização do direito à qualidade em consonância com o 

PIDESC. 

No tocante à tradução da qualidade da educação em indicadores, tal mensuração 

deve implicar o aprendizado dos alunos e a redução das desigualdades extraescolares. 

Destarte, pode-se afirmar que não é possível desvincular a qualidade da superação das 

desigualdades socioeconômicas, isto é, a qualidade na educação significa a eliminação de 

desigualdades. 

Nesse sentido, segundo Cury (2008), o desafio de um sistema único de educação 

está arraigado ao desafio em superar a desigualdade, o que, por outro lado, não impede a 

realização das normas jurídicas do nosso ordenamento. Um sistema nacional de educação 

passaria pela maior atuação da União na educação básica e nas redes privadas dos sistemas 

de ensino. Surgem obstáculos diante da implantação do referido sistema nacional, a saber: 

o medo da invasão indébita na autonomia dos entes federativos e de uma centralização por 

parte da União e o receio do “monopólio estatal”, principalmente, pelo setor privado de 

ensino. 

Todavia, no presente trabalho, acrescentamos que não apenas é necessária a maior 

atuação da União, os estados também devem desempenhar papéis centrais para a garantia 

da educação básica de qualidade de modo que seja articulado o regime colaboração entre 

os entes federativos. 

Entendemos, assim, que a consolidação de um Sistema Nacional de Educação 

depende da concretização do princípio do federalismo cooperativo. Posto isto, damos um 

passo adicional ao marco conceitual elaborado por Ximenes (2014) na medida em que a 

articulação entre os entes federados, constante na Constituição Federal e no Plano Nacional 

de Educação, deve ser concretizada de fato. 

O CAQi, o CAQ e o FUNDEB estão presentes no princípio do financiamento na 

concepção de Ximenes (2014), os quais consideramos como instrumentos jurídicos 

imprescindíveis para a garantia da educação básica de qualidade. 

Contudo, faz-se necessária a inclusão do Sistema Nacional de Educação para um 

completo quadro que pretenda maximizar o conteúdo da qualidade da educação. 

Desse modo, podemos responder a uma das perguntas formuladas ao longo deste 

trabalho: o PNE/2014 é suficiente para um direito à educação básica de qualidade? 
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Entendemos que sim, caso ele fosse, de fato, cumprido, tendo em vista a presença dos 

mecanismos jurídicos, como o CAQi, o CAQ, o FUNDEB e o Sistema Nacional de 

Educação.  

Além do mais, neste trabalho, empreendemos um estudo de caso a fim de revelar 

um modelo de regime de colaboração e, por conseguinte, de federalismo cooperativo, com 

determinadas limitações e falhas, referidas no capítulo 3, mas, por outro lado, com 

repercussões positivas na qualidade da educação básica. A institucionalização no regime de 

cooperação entre o estado e seus municípios, o método de distribuição da cota-parte do 

ICMS com base no desempenho dos alunos na educação, o incentivo à municipalização 

nesse estado, a adoção de leis como a criadora do PAIC que fortalece a cooperação entre 

os entes federados, a própria repercussão do FUNDEF e do FUNDEB no financiamento da 

educação pública do Ceará representam arranjos jurídicos tendentes à consolidação de um 

sistema de âmbito estadual. 

Assim, a presença do direito como ferramenta e como vocalizador de demandas 

pode ser constatada no regime de cooperação do estado do Ceará, cuja principal função 

deve residir na efetivação de políticas públicas educacionais de qualidade. 

Nesse sentido, nota-se a importância da concretização de um sistema na educação 

pública brasileira. Como prevê a estratégia 20.9 do PNE, ainda não cumprida apesar do 

transcurso do prazo previsto no Plano, o Sistema Nacional de Educação deve ser articulado 

pelo PNE/2014.  

Com efeito, retomamos a figura elaborada no capítulo 3 (exposta a seguir), a qual 

destaca o federalismo cooperativo, o financiamento e os princípios do artigo 206 da 

Constituição Federal, cuja interação resulta no Sistema Nacional e cuja intersecção assinala 

um caminho para a educação básica de qualidade, sob o argumento do direito entendido 

como ferramenta e vocalizador de demandas. 
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Figura 2 – Dinâmica para a garantia do direito à educação básica de qualidade 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Portanto, o Sistema Nacional de Educação está contido no âmbito do Plano 

Nacional de Educação de 2014, o qual se configurará como um instrumento suficiente e 

eficiente para a educação básica de qualidade na medida em que se tornar uma política de 

Estado, perene e duradoura para o setor educacional brasileiro. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Metas e estratégias do PNE/2014 para a educação básica de qualidade 

determinados em seção específica 

  

Meta 7 Estratégias correspondentes Estratégias com prazos para 

implementação 

Meta 7: fomentar a qualidade 

da educação básica em todas 

as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias 

nacionais para o Ideb
62

: 

 

“Objetivo 1: chegar ao Ideb 

5,5 nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental (1º a 5º 

ano) em 2017”. 

“Resultado: meta 

intermediária foi cumprida 

e excedida dentro do prazo: 

Ideb de 5,8 em 2017. 

Desafios: permanecer com o 

histórico de crescimento 

desse indicador além de 

estabelecer formas de 

transições que possam 

impactar a próxima etapa”. 

 

“Objetivo 2: chegar ao Ideb 

5 nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental (6º a 9º ano) 

em 2017”. 

“Resultado: meta não foi 

cumprida dentro do prazo, 

pois em 2017 a etapa chegou 

ao Ideb 4,7”. 

“Desafios: os Anos Finais 

não conseguem dar 

continuidade ao crescimento 

apresentado pelos Anos 

Iniciais, seja pelos maiores 

índices de evasão e 

reprovação observados na 

etapa, seja pela falta de 

sintonia do ensino com o 

7.1) estabelecer e implantar, mediante 

pactuação interfederativa, diretrizes 

pedagógicas para a educação básica e a 

base nacional comum dos currículos, 

com direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento dos (as) alunos (as) 

para cada ano do ensino fundamental e 

médio, respeitada a diversidade regional, 

estadual e local; 

Estratégia em andamento. 

 

7.3) constituir, em colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, um conjunto nacional de 

indicadores de avaliação institucional 

com base no perfil do alunado e do corpo 

de profissionais da educação, nas 

condições de infraestrutura das escolas, 

nos recursos pedagógicos disponíveis, 

nas características da gestão e em outras 

dimensões relevantes, considerando as 

especificidades das modalidades de 

ensino; 

“Estratégia em andamento, com novos 

indicadores definidos”. 

“Indicadores já divulgados pelo INEP: 

nível socioeconômico, adequação da 

formação docente, esforço docente e 

complexidade de gestão escolar”. 

 

7.4) induzir processo contínuo de 

autoavaliação das escolas de educação 

básica, por meio da constituição de 

instrumentos de avaliação que orientem 

as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração de 

planejamento estratégico, a melhoria 

contínua da qualidade educacional, a 

formação continuada dos (as) 

profissionais da educação e o 

7.2) assegurar que: 

 

a) no quinto ano de vigência deste 

PNE, pelo menos 70% (setenta por 

cento) dos (as) alunos (as) do 

ensino fundamental e do ensino 

médio tenham alcançado nível 

suficiente de aprendizado em 

relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento 

de seu ano de estudo, e 50% 

(cinquenta por cento), pelo menos, 

o nível desejável; 

“Ainda não existe um indicador 

disponível para o 

acompanhamento desta 

estratégia”. 

 

b) no último ano de vigência deste 

PNE, todos os (as) estudantes do 

ensino fundamental e do ensino 

médio tenham alcançado nível 

suficiente de aprendizado em 

relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento 

de seu ano de estudo, e 80% 

(oitenta por cento), pelo menos, o 

nível desejável; 

“Ainda não existe um indicador 

disponível para o 

acompanhamento desta 

estratégia”. 

 

7.11) melhorar o desempenho dos 

alunos da educação básica nas 

avaliações da aprendizagem no 

Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes - PISA, 

tomado como instrumento externo 

de referência, internacionalmente 

                                                           
62

 Tabela – PNE: Metas para o IDEB 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino 

fundamental 

5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino 

fundamental 

4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

 Fonte: BRASIL, 2014 
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amadurecimento desses 

jovens na entrada na 

adolescência. Por isso, 

políticas públicas que 

tenham o enfoque na 

aprendizagem dos 

estudantes são necessárias”. 

 

“Objetivo 3: chegar ao Ideb 

5 no Ensino Médio em 2017. 

Resultado: meta não foi 

cumprida dentro do prazo, 

pois em 2017 a etapa chegou 

ao Ideb 3,8”. 

“Desafios: melhorar a 

aprendizagem e diminuir as 

altas taxas de reprovação e 

abandono no Ensino Médio, 

deixando a etapa mais 

atrativa e com o currículo 

diversificado. A 

implementação de uma Base 

Nacional Comum 

Curricular pode ajudar a 

induzir uma evolução na 

qualidade e equidade da 

etapa. O documento ainda 

não foi finalizado e, por isso, 

cabe a todos nós ficarmos 

atentos e acompanharmos 

tanto a sua formulação 

quanto a sua 

implementação”. 
 

aprimoramento da gestão democrática; 

“Estratégia não realizada. O Portal 

Devolutivas auxilia, mas não assegura 

a autoavaliação”. 

 

7.5) formalizar e executar os planos de 

ações articuladas dando cumprimento às 

metas de qualidade estabelecidas para a 

educação básica pública e às estratégias 

de apoio técnico e financeiro voltadas à 

melhoria da gestão educacional, à 

formação de professores e professoras e 

profissionais de serviços e apoio 

escolares, à ampliação e ao 

desenvolvimento de recursos 

pedagógicos e à melhoria e expansão da 

infraestrutura física da rede escolar; 

“Estratégia em andamento, 

considerando o PAR [Plano de Ações 

Articuladas] apresentado e aprovado 

pelo FNDE [Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação]”. 

 

7.6) associar a prestação de assistência 

técnica financeira à fixação de metas 

intermediárias, nos termos estabelecidos 

conforme pactuação voluntária entre os 

entes, priorizando sistemas e redes de 

ensino com Ideb abaixo da média 

nacional; 

“Estratégia em andamento. Ações 

direcionadas a partir do PAR e do 

Ideb”. 

 

7.7) aprimorar continuamente os 

instrumentos de avaliação da qualidade 

do ensino fundamental e médio, de forma 

a englobar o ensino de ciências nos 

exames aplicados nos anos finais do 

ensino fundamental, e incorporar o 

Exame Nacional do Ensino Médio, 

assegurada a sua universalização, ao 

sistema de avaliação da educação básica, 

bem como apoiar o uso dos resultados 

das avaliações nacionais pelas escolas e 

redes de ensino para a melhoria de seus 

processos e práticas pedagógicas; 

“Estratégia não realizada em relação à 

existência da avaliação de ciências 

para o 9º ano do EF e incorporação do 

ENEM ao sistema nacional de 

avaliação da educação básica. No 

entanto, quanto ao apoio ao uso dos 

resultados das avaliações nacionais 

pelas escolas e redes de ensino para a 

melhoria de seus processos e práticas 

pedagógicas, a estratégia está em 

andamento, considerando o portal 

Devolutivas do Inep”. 

 

reconhecido, de acordo com as 

seguintes projeções: 

“Nesse indicador podemos 

acompanhar a evolução da 

porcentagem de alunos 

brasileiros situados no Nível 2 ou 

acima nas edições do PISA. Os 

resultados são apresentados para 

matemática, leitura e ciências - 

desagregados por gênero do 

aluno”. 

 

“[...] é possível identificar que o 

indicador apresentou uma 

ruptura no crescimento para 

matemática e ciências, 

alcançando respectivamente 

29,7% e 43,4% em 2015. Já o 

indicador para leitura oscilou 

durante o período analisado, 

embora tenha havido uma 

melhora entre o ano inicial 

(2000) e o final (2015), de 44,2% 

para 49%”. 

 

“O Nível 2 é o que a OCDE 

estabelece como necessário para 

que o estudante possa exercer 

plenamente a cidadania”. 

 

7.15) universalizar, até o quinto 

ano de vigência deste PNE, o 

acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de 

alta velocidade e triplicar, até o 

final da década, a relação 

computador/aluno (a) nas escolas 

da rede pública de educação básica, 

promovendo a utilização 

pedagógica das tecnologias da 

informação e da comunicação; 

“O percentual de 

estabelecimentos de rede pública 

com acesso à banda larga 

apresentou um grande 

crescimento de 2008 a 2013, de 

17,7% para 40,7%. Porém, ao 

observar apenas os dados dos 

últimos dois anos, percebe-se que 

esse percentual estagnou”. 

“A evolução desse indicador 

mostra que ainda há um longo 

caminho a ser percorrido para 

que a meta de universalizar o 

acesso à internet seja cumprida. 

Apenas metade das escolas 

possui esse tipo de infraestrutura 

no Brasil”. 

“Por esse indicador, pode-se 

perceber a grande desigualdade 
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7.8) desenvolver indicadores específicos 

de avaliação da qualidade da educação 

especial, bem como da qualidade da 

educação bilíngue para surdos; 

“Estratégia não realizada. Indicadores 

não desenvolvidos”. 

 

7.9) orientar as políticas das redes e 

sistemas de ensino, de forma a buscar 

atingir as metas do Ideb, diminuindo a 

diferença entre as escolas com os 

menores índices e a média nacional, 

garantindo equidade da aprendizagem e 

reduzindo pela metade, até o último ano 

de vigência deste PNE, as diferenças 

entre as médias dos índices dos Estados, 

inclusive do Distrito Federal, e dos 

Municípios; 

“O indicador mostra a diferença entre 

a média nacional do Ideb e as médias 

de regiões, estados e municípios por 

rede e etapa de ensino - Ensino 

Fundamental (anos iniciais e finais) e 

Ensino Médio”. 

 

“É possível notar que as regiões Norte 

e Nordeste estão constantemente 

abaixo da média nacional (valores 

negativos), enquanto Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste aparecem com notas 

relativamente maiores (valores 

positivos). A discrepância entre as 

regiões se manteve constante entre 

2005 e 2011, mostrando que a 

desigualdade persiste, mesmo com o 

avanço das notas ao longo do tempo”. 

 

“O indicador está disponível com 

dados até 2013 para unidades 

federativas e municípios. Os dados 

para as grandes regiões de 2013 não 

foram divulgados”. 

 

7.10) fixar, acompanhar e divulgar 

bienalmente os resultados pedagógicos 

dos indicadores do sistema nacional de 

avaliação da educação básica e do Ideb, 

relativos às escolas, às redes públicas de 

educação básica e aos sistemas de ensino 

da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, assegurando a 

contextualização desses resultados, com 

relação a indicadores sociais relevantes, 

como os de nível socioeconômico das 

famílias dos (as) alunos (as), e a 

transparência e o acesso público às 

informações técnicas de concepção e 

operação do sistema de avaliação; 

“Estratégia realizada, considerando a 

divulgação feita pelo portal 

que caracteriza o sistema de 

ensino brasileiro. Mais de 70% 

das escolas da região Sudeste 

possuem computadores 

conectados à internet enquanto 

que na região Norte, esse índice é 

menor do que 25%. Há ainda 

uma grande diferença entre a 

rede pública e a privada no país. 

Enquanto menos da metade das 

primeiras tem acesso à internet, 

nas últimas o valor passa dos 

80%”. 

“As informações são coletadas do 

Censo Escolar”. 

 

7.21) a União, em regime de 

colaboração com os entes 

federados subnacionais, 

estabelecerá, no prazo de 2 (dois) 

anos contados da publicação desta 

Lei, parâmetros mínimos de 

qualidade dos serviços da educação 

básica, a serem utilizados como 

referência para infraestrutura das 

escolas, recursos pedagógicos, 

entre outros insumos relevantes, 

bem como instrumento para adoção 

de medidas para a melhoria da 

qualidade do ensino; 

“Estratégia não realizada. 

Parâmetros não definidos, exceto 

para educação infantil”. 
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Devolutivas e dos indicadores de nível 

socioeconômico”. 

 

7.12) incentivar o desenvolvimento, 

selecionar, certificar e divulgar 

tecnologias educacionais para a educação 

infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio e incentivar práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a melhoria do 

fluxo escolar e a aprendizagem, 

assegurada a diversidade de métodos e 

propostas pedagógicas, com preferência 

para softwares livres e recursos 

educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos 

sistemas de ensino em que forem 

aplicadas; 

“Estratégia não realizada. Não há 

registro, nem levantamento existente”. 

 

7.13) garantir transporte gratuito para 

todos (as) os (as) estudantes da educação 

do campo na faixa etária da educação 

escolar obrigatória, mediante renovação 

e padronização integral da frota de 

veículos, de acordo com especificações 

definidas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 

INMETRO, e financiamento 

compartilhado, com participação da 

União proporcional às necessidades dos 

entes federados, visando a reduzir a 

evasão escolar e o tempo médio de 

deslocamento a partir de cada situação 

local; 

“Neste indicador, podemos 

acompanhar a porcentagem de alunos 

da rede pública residentes na zona 

rural (campo) que possuem transporte 

escolar público. Também é possível 

verificar se o poder público 

responsável pelo transporte escolar é 

municipal ou estadual”. 

 

“Há uma tendência de aumento na 

porcentagem dos alunos do campo que 

são transportados, no entanto, a 

porcentagem é de apenas 42,8% em 

2013”. 

 

“Para o cálculo deste indicador, 

consideramos apenas matrículas na 

zona rural”. 

 

7.14) desenvolver pesquisas de modelos 

alternativos de atendimento escolar para 

a população do campo que considerem as 

especificidades locais e as boas práticas 

nacionais e internacionais; 

“O indicador mostra a porcentagem 
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de escolas com proposta pedagógica de 

formação por alternância em relação 

ao total de estabelecimentos”. 

 

“O indicador só existe para 2013 pois 

apenas a partir desse ano as escolas 

precisaram declarar ao Censo Escolar 

se tem essa proposta pedagógica”. 

 

7.16) apoiar técnica e financeiramente a 

gestão escolar mediante transferência 

direta de recursos financeiros à escola, 

garantindo a participação da comunidade 

escolar no planejamento e na aplicação 

dos recursos, visando à ampliação da 

transparência e ao efetivo 

desenvolvimento da gestão democrática; 

 

“Estratégia realizada, considerando as 

transferências do PDDE [Programa 

Dinheiro Direto na Escola] e de 

programas locais (para estes últimos 

não há levantamento)”. 

 

7.17) ampliar programas e aprofundar 

ações de atendimento ao (à) aluno (a), 

em todas as etapas da educação básica, 

por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde; 

“Estratégia realizada, se considerar 

que há dados disponíveis sobre o gasto 

com programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde”. 

 

7.18) assegurar a todas as escolas 

públicas de educação básica o acesso a 

energia elétrica, abastecimento de água 

tratada, esgotamento sanitário e manejo 

dos resíduos sólidos, garantir o acesso 

dos alunos a espaços para a prática 

esportiva, a bens culturais e artísticos e a 

equipamentos e laboratórios de ciências 

e, em cada edifício escolar, garantir a 

acessibilidade às pessoas com 

deficiência; 

“Neste indicador, acompanhamos a 

porcentagem de escolas públicas da 

Educação Básica que possuem os itens 

considerados no texto da estratégia”. 

 

“Foram considerados os itens de 

infraestrutura mencionados na 

estratégia e que são mensurados pelo 

Censo Escolar, isto é, água de rede 

pública ou filtrada, esgoto sanitário da 

rede pública, acesso a energia elétrica, 

acesso à internet de banda larga, 

biblioteca ou sala de leitura, quadra e 
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laboratório de ciências”. 

 

7.19) institucionalizar e manter, em 

regime de colaboração, programa 

nacional de reestruturação e aquisição de 

equipamentos para escolas públicas, 

visando à equalização regional das 

oportunidades educacionais; 

“Estratégia em andamento, 

considerando o PAR”. 

 

7.20) prover equipamentos e recursos 

tecnológicos digitais para a utilização 

pedagógica no ambiente escolar a todas 

as escolas públicas da educação básica, 

criando, inclusive, mecanismos para 

implementação das condições 

necessárias para a universalização das 

bibliotecas nas instituições educacionais, 

com acesso a redes digitais de 

computadores, inclusive a internet; 

“Estratégia em andamento, 

considerando o Proinfo [Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional]”. 

 

7.22) informatizar integralmente a gestão 

das escolas públicas e das secretarias de 

educação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, bem como 

manter programa nacional de formação 

inicial e continuada para o pessoal 

técnico das secretarias de educação; 

Em breve. 
 

7.23) garantir políticas de combate à 

violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à 

capacitação de educadores para detecção 

dos sinais de suas causas, como a 

violência doméstica e sexual, 

favorecendo a adoção das providências 

adequadas para promover a construção 

da cultura de paz e um ambiente escolar 

dotado de segurança para a comunidade; 

“Estratégia em andamento. Há 

políticas e ações em relação ao tema da 

estratégia”. 

 

7.24) implementar políticas de inclusão e 

permanência na escola para adolescentes 

e jovens que se encontram em regime de 

liberdade assistida e em situação de rua, 

assegurando os princípios da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 

da Criança e do Adolescente; 

“Estratégia em andamento, 

considerando o Plano Nacional de 

Atendimento Socioeducativo”. 

 

7.25) garantir nos currículos escolares 
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conteúdos sobre a história e as culturas 

afro-brasileira e indígenas e implementar 

ações educacionais, nos termos das Leis 

nºs 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 

11.645, de 10 de março de 2008, 

assegurando-se a implementação das 

respectivas diretrizes curriculares 

nacionais, por meio de ações 

colaborativas com fóruns de educação 

para a diversidade étnico-racial, 

conselhos escolares, equipes pedagógicas 

e a sociedade civil; 

Estratégia não realizada. 

 

7.26) consolidar a educação escolar no 

campo de populações tradicionais, de 

populações itinerantes e de comunidades 

indígenas e quilombolas, respeitando a 

articulação entre os ambientes escolares 

e comunitários e garantindo: o 

desenvolvimento sustentável e 

preservação da identidade cultural; a 

participação da comunidade na definição 

do modelo de organização pedagógica e 

de gestão das instituições, consideradas 

as práticas socioculturais e as formas 

particulares de organização do tempo; a 

oferta bilíngue na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental, em 

língua materna das comunidades 

indígenas e em língua portuguesa; a 

reestruturação e a aquisição de 

equipamentos; a oferta de programa para 

a formação inicial e continuada de 

profissionais da educação; e o 

atendimento em educação especial; 

“Estratégia em andamento, 

considerando os programas da 

SECADI [Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão]”. 

 

7.27) desenvolver currículos e propostas 

pedagógicas específicas para educação 

escolar para as escolas do campo e para 

as comunidades indígenas e quilombolas, 

incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas 

comunidades e considerando o 

fortalecimento das práticas socioculturais 

e da língua materna de cada comunidade 

indígena, produzindo e disponibilizando 

materiais didáticos específicos, inclusive 

para os (as) alunos (as) com deficiência; 

“Este indicador mostra a evolução da 

porcentagem de escolas indígenas ou 

quilombolas com currículo específico 

(língua na qual se ministra as aulas e 

material didático) para o respectivo 

grupo étnico”. 
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7.28) mobilizar as famílias e setores da 

sociedade civil, articulando a educação 

formal com experiências de educação 

popular e cidadã, com os propósitos de 

que a educação seja assumida como 

responsabilidade de todos e de ampliar o 

controle social sobre o cumprimento das 

políticas públicas educacionais; 

“Estratégia não realizada. Não há 

registro, nem levantamento de 

experiências”. 

“Há grupos de pesquisa e 

dissertações/teses trabalhando o tema 

da educação popular”. 

“Pode haver desdobramento de 

indicadores, referentes a experiências 

e pesquisas sobre o tema”. 

 

“O indicador foi elaborado através das 

respostas ao questionário de diretores 

da Prova Brasil, do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), para a 

pergunta sobre a forma de elaboração 

do projeto político-pedagógico da 

escola. O cálculo mostra a 

porcentagem de projetos que foram 

elaborados a partir de determinadas 

configurações: elaborado por 

professores, outros servidores, diretor, 

estudantes e pais; por uma equipe de 

professores e o diretor; uso de modelo 

encaminhado pela secretaria da 

Educação; diretor elaborou a proposta 

que foi mostrada aos professores para 

sugestões; professores elaboraram o 

plano e o diretor escreveu a versão 

final; elaborado apenas pelo diretor. 

Também é calculada a porcentagem de 

escolas em que o diretor não sabe 

como o projeto foi elaborado, a 

porcentagem de escolas que não o 

possuem e que não responderam ou 

tiveram a sua resposta anulada no 

questionário. Os dados são de 2009 a 

2011”. 

 

“A forma mais comum em 2011 foi a 

elaborada pelos professores, outros 

servidores, diretor, estudantes e pais, 

ou seja, toda a comunidade escolar, 

com 40,7%, em números absolutos: 

22.862 escolas. A segunda forma de 

escrever o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) com maior número de escolas 

adeptas foi por uma equipe de 

professores e o diretor, com 18,4%, 

um total de mais de 10 mil instituições. 

O modelo do projeto encaminhado 
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pela secretaria da Educação foi 

adotado em 14,7%, ou 8.250 escolas”. 

 

“Em 5,4% (3.024) escolas, o diretor 

elaborou a proposta que foi mostrada 

aos professores para sugestões, e, em 

3,7% (2,092), os professores 

elaboraram o plano e o diretor 

escreveu a versão final. Em 0,2% (115) 

escolas, foi elaborado apenas pelo 

diretor”. 

 

“Já, para 3,7% (2.093) das escolas, não 

existem projetos políticos pedagógicos 

e a mesma porcentagem também não 

respondeu ou teve a sua resposta 

anulada no questionário. Por fim, 

1,3% (737) dos gestores não sabem 

como foi elaborado o documento”. 

 

7.29) promover a articulação dos 

programas da área da educação, de 

âmbito local e nacional, com os de outras 

áreas, como saúde, trabalho e emprego, 

assistência social, esporte e cultura, 

possibilitando a criação de rede de apoio 

integral às famílias, como condição para 

a melhoria da qualidade educacional; 

“Estratégia não realizada, exceto no 

que se refere ao Bolsa Família”. 

 

7.30) universalizar, mediante articulação 

entre os órgãos responsáveis pelas áreas 

da saúde e da educação, o atendimento 

aos (às) estudantes da rede escolar 

pública de educação básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção 

à saúde; 

“Estratégia em andamento, 

considerando o Programa Saúde na 

Escola”. 

 

7.31) estabelecer ações efetivas 

especificamente voltadas para a 

promoção, prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e à integridade 

física, mental e emocional dos (das) 

profissionais da educação, como 

condição para a melhoria da qualidade 

educacional; 

“Estratégia em andamento, 

considerando o Projeto de Lei sobre 

saúde vocal de professores. Não há 

levantamento definido quanto à 

existência de ações para a promoção, 

prevenção, atenção e atendimento à 

saúde e integridade física, mental e 

emocional dos profissionais da 

educação. Em relação aos dados sobre 

a quantidade de licenças de 
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professores, não existe esse 

levantamento em nível nacional, 

apenas dados locais”. 

 

7.32) fortalecer, com a colaboração 

técnica e financeira da União, em 

articulação com o sistema nacional de 

avaliação, os sistemas estaduais de 

avaliação da educação básica, com 

participação, por adesão, das redes 

municipais de ensino, para orientar as 

políticas públicas e as práticas 

pedagógicas, com o fornecimento das 

informações às escolas e à sociedade; 

“Estratégia em andamento. 18 estados 

mantêm sistema próprio de avaliação; 

não há integração”. 

 

7.33) promover, com especial ênfase, em 

consonância com as diretrizes do Plano 

Nacional do Livro e da Leitura, a 

formação de leitores e leitoras e a 

capacitação de professores e professoras, 

bibliotecários e bibliotecárias e agentes 

da comunidade para atuar como 

mediadores e mediadoras da leitura, de 

acordo com a especificidade das 

diferentes etapas do desenvolvimento e 

da aprendizagem; 

“Estratégia não realizada. Não há 

programa nacional”. 

 

7.34) instituir, em articulação com os 

Estados, os Municípios e o Distrito 

Federal, programa nacional de formação 

de professores e professoras e de alunos 

e alunas para promover e consolidar 

política de preservação da memória 

nacional; 

“Estratégia não realizada. Não há 

legislação específica, além da LDB”. 

 

7.35) promover a regulação da oferta da 

educação básica pela iniciativa privada, 

de forma a garantir a qualidade e o 

cumprimento da função social da 

educação; 

“Estratégia não realizada. Não há 

legislação específica, além da LDB”. 

 

7.36) estabelecer políticas de estímulo às 

escolas que melhorarem o desempenho 

no Ideb, de modo a valorizar o mérito do 

corpo docente, da direção e da 

comunidade escolar. 

“Estratégia em andamento, 

considerando experiências locais”. 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do OBSERVATÓRIO DO PNE, 2019a 
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Meta 20 Estratégias correspondentes Estratégias com prazos para 

implementação 

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. 
 
“Objetivo: Até 2019, aumentar 

o investimento em Educação 

pública para 7% do Produto 

Interno Bruto (PIB) e, em 2024 

para, no mínimo, 10% do PIB”. 

 

“Resultado: Não há um 

indicador que permita 

acompanhar o cumprimento 

desta meta”. 

 

“Desafios: Apesar da existência 

de indicadores produzidos pelo 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) que são 

estimativas do investimento 

público em Educação, ainda não 

há um indicador que capte as 

diversas formas de recursos 

públicos investidos na 

Educação”. 

20.1) garantir fontes de 

financiamento permanentes e 

sustentáveis para todos os níveis, 

etapas e modalidades da educação 

básica, observando-se as políticas 

de colaboração entre os entes 

federados, em especial as 

decorrentes do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias e do § 1º do art. 75 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que tratam da capacidade 

de atendimento e do esforço fiscal 

de cada ente federado, com vistas 

a atender suas demandas 

educacionais à luz do padrão de 

qualidade nacional; 

Estratégia em andamento. 

 

20.2) aperfeiçoar e ampliar os 

mecanismos de acompanhamento 

da arrecadação da contribuição 

social do salário-educação; 

“Estratégia realizada, se 

considerado que os dados 

referentes à arrecadação são 

transparentes pelo portal do 

FNDE”. 

 

20.3) destinar à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, em 

acréscimo aos recursos vinculados 

nos termos do art. 212 da 

Constituição Federal, na forma da 

lei específica, a parcela da 

participação no resultado ou da 

compensação financeira pela 

exploração de petróleo e gás 

natural e outros recursos, com a 

finalidade de cumprimento da 

meta prevista no inciso VI do 

caput do art. 214 da Constituição 

Federal; 

“Estratégia em andamento. Ver 

a Lei nº 12.858, de 9 de 

setembro de 2013 e dificuldades 

de implementação devido à 

ADIN nº 4.917”. 

 

20.4) fortalecer os mecanismos e 

os instrumentos que assegurem, 

nos termos do parágrafo único do 

art. 48 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, a 

transparência e o controle social 

na utilização dos recursos 

públicos aplicados em educação, 

especialmente a realização de 

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da 

vigência deste PNE, será 

implantado o Custo Aluno-

Qualidade inicial - CAQi, 

referenciado no conjunto de 

padrões mínimos estabelecidos na 

legislação educacional e cujo 

financiamento será calculado com 

base nos respectivos insumos 

indispensáveis ao processo de 

ensino-aprendizagem e será 

progressivamente reajustado até a 

implementação plena do Custo 

Aluno Qualidade - CAQ; 

Estratégia em andamento. 

 

20.7) implementar o Custo Aluno 

Qualidade - CAQ como parâmetro 

para o financiamento da educação 

de todas etapas e modalidades da 

educação básica, a partir do 

cálculo e do acompanhamento 

regular dos indicadores de gastos 

educacionais com investimentos 

em qualificação e remuneração do 

pessoal docente e dos demais 

profissionais da educação pública, 

em aquisição, manutenção, 

construção e conservação de 

instalações e equipamentos 

necessários ao ensino e em 

aquisição de material didático-

escolar, alimentação e transporte 

escolar; 

Estratégia em andamento. 

 

20.8) o CAQ será definido no 

prazo de 3 (três) anos e será 

continuamente ajustado, com base 

em metodologia formulada pelo 

Ministério da Educação - MEC, e 

acompanhado pelo Fórum 

Nacional de Educação - FNE, pelo 

Conselho Nacional de Educação - 

CNE e pelas Comissões de 

Educação da Câmara dos 

Deputados e de Educação, Cultura 

e Esportes do Senado Federal; 

Estratégia em andamento. 

 

20.9) regulamentar o parágrafo 

único do art. 23 e o art. 211 da 

Constituição Federal, no prazo de 

2 (dois) anos, por lei 

complementar, de forma a 

estabelecer as normas de 

cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os 
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audiências públicas, a criação de 

portais eletrônicos de 

transparência e a capacitação dos 

membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social 

do Fundeb, com a colaboração 

entre o Ministério da Educação, as 

Secretarias de Educação dos 

Estados e dos Municípios e os 

Tribunais de Contas da União, dos 

Estados e dos Municípios; 

Estratégia em andamento. 

 

20.5) desenvolver, por meio do 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP, estudos e 

acompanhamento regular dos 

investimentos e custos por aluno 

da educação básica e superior 

pública, em todas as suas etapas e 

modalidades; 

Estratégia em andamento. 

 

20.10) caberá à União, na forma 

da lei, a complementação de 

recursos financeiros a todos os 

Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios que não conseguirem 

atingir o valor do CAQi e, 

posteriormente, do CAQ; 
“Estratégia não realizada. 

CAQI e CAQ ainda não 

implementados”. 

Municípios, em matéria 

educacional, e a articulação do 

sistema nacional de educação em 

regime de colaboração, com 

equilíbrio na repartição das 

responsabilidades e dos recursos e 

efetivo cumprimento das funções 

redistributiva e supletiva da União 

no combate às desigualdades 

educacionais regionais, com 

especial atenção às regiões Norte 

e Nordeste; 

Estratégia em andamento. 

 

20.11) aprovar, no prazo de 1 

(um) ano, Lei de 

Responsabilidade Educacional, 

assegurando padrão de qualidade 

na educação básica, em cada 

sistema e rede de ensino, aferida 

pelo processo de metas de 

qualidade aferidas por institutos 

oficiais de avaliação educacionais; 

Estratégia em andamento. 

 

20.12) definir critérios para 

distribuição dos recursos 

adicionais dirigidos à educação ao 

longo do decênio, que considerem 

a equalização das oportunidades 

educacionais, a vulnerabilidade 

socioeconômica e o compromisso 

técnico e de gestão do sistema de 

ensino, a serem pactuados na 

instância prevista no § 5º do art. 7º 

desta Lei. 

Estratégia não realizada. 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do OBSERVATÓRIO DO PNE, 2019c 
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Anexo B – Municípios com os melhores desempenhos no IDEB 

 

5º ano 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: INEP, 2020
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9º ano 
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 Consulta ao IDEB por município no sítio eletrônico: http://ideb.inep.gov.br/resultado. Acesso em: 4 jan. 

2020. 
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Fonte: INEP, 2020 

*Os resultados destacados se referem ao IDEB que atingiu a meta. 

 


