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Carlos Roberto
 Jamil Cury

Professor-doutor da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG) e professor 

emérito da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).

Luciano Mendes de 
Faria Filho

Professor da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), 

coordenador do Projeto Pensar a 
Educação Pensar o Brasil. 

A presidente Dilma Rousseff san-
cionou sem vetos, no final do mês 
de junho, o Plano Nacional de 
Educação. Aprovado pelo plenário 
da Câmara após três anos e meio 
de tramitação, o PNE estabelece 
20 metas e 253 estratégias para a 
educação a serem cumpridas nos 
próximos dez anos. Entre as dire-
trizes, estão a erradicação do anal-
fabetismo, a valorização da carreira 
docente e o aumento de vagas no 
ensino superior, na educação téc-
nica e na pós-graduação. O plano 
destina 10% do PIB (Produto Inter-
no Bruto) para a educação e prevê 
que gastos com creches convenia-
das e programas como o Fies (Fun-
do de Financiamento Estudantil) 
e Prouni (Programa Universidade 
para Todos) entrem na conta. O 
projeto, no entanto, não fixa pe-
nalidades para os gestores que não 
cumprirem as metas estabelecidas. 
O texto estabelece prazo de um 
ano, a partir da vigência da nova lei, 
para que Estados, Distrito Federal e 
municípios elaborem seus planos de 
educação ou façam as adequações 
necessárias aos planos existentes 
para que eles fiquem de acordo 
com as metas do PNE. Sobre o as-
sunto, a BIS REVISTA entrevistou o 
professor-doutor da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais 
(PUC-MG) e professor emérito da 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), Carlos Roberto Jamil 
Cury, e o professor da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Luciano Mendes de Faria Filho, 
coordenador do Projeto Pensar a 
Educação Pensar o Brasil. 

10 anos de
 caminho 

educacional

Sancionado em junho, 
Plano Nacional de Educação prevê 
cumprimento de metas audaciosas 

para a educação brasileira 
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BIS Revista: O que mais se co-
memora no PNE é a aprovação 
de investimentos equivalentes 
a 10% do PIB em educação nos 
próximos anos. No entanto, em 
alguns países da OCDE com 
bom desempenho educacional, 
como a Suécia, Noruega e Fin-
lândia, os investimentos na área 
não ultrapassam 8% do PIB. No 
caso do Brasil, 10% de investi-
mentos são mesmo necessários?

Carlos Roberto Jamil Cury: O 
que vale nesta discussão dos 10% 
do PIB para educação, em face de 
outros países, especialmente quan-
to aos escandinavos, é o patamar 
de onde se parte. Para países que 
já investiram muito no passado e 
que conseguiram ir além do acesso 
universal na educação básica, 8% 
são muito mais do que os 10% hoje 
postos na legislação. Nós tivemos 
um passado de muita omissão, ex-

clusão e de desigualdade de cujo 
passivo somos devedores tanto 
para universalizar o acesso, quanto 
para ter um padrão de qualidade.

Luciano Mendes de Faria Filho: 
Em assuntos complexos como a 
educação não podemos tomar ne-
nhuma variável independente das 
demais envolvidas na configuração 
e constituição do problema. Sim, 
10% do PIB é mais do que boa par-
te que os países do mundo aplicam 
em educação, mas, no entanto, é 
preciso considerar também, em 
primeiro lugar, o tamanho da popu-
lação escolar de que se está falando 
e, ademais, no caso de países como 
o Brasil, o imenso passivo histó-
rico que temos que resolver. No 
primeiro caso, como mostram os 
estudos de especialistas como Nel-
son Amaral, o fundamental é con-
siderar o investimento per capta, 
ou seja, o valor investido por aluno 
que frequenta a escola pública (e, 
em alguns casos, privada) no Brasil. 
Quando fazemos essa conta, vemos 
que o Brasil investe menos, muito 
menos, por aluno, do que todos os 
países da OCDE. No segundo caso, 
é preciso considerar que temos um 
passivo de problemas a resolver – 
a nossa dívida educacional! – que 
outros países não têm: quase 15 
milhões de analfabetos, uma cober-
tura pífia em educação infantil e no 
ensino superior, uma jornada esco-
lar que é a mesma do século XIX, 
carreiras pouco atraentes e salários 
muito baixos, dentre outros.  Dian-
te disso, os 10% de investimentos 
do PIB em educação são indispen-
sáveis.

BR: Erradicar o analfabetismo 
e universalizar o ensino básico 
está entre as metas do PNE. No 
entanto, elas já constavam no 
PNE anterior (2001-2010) e não 

foram cumpridas. O que leva 
a crer que, desta vez, o Brasil 
conseguirá alcançá-las? Como 
funciona a fiscalização do cum-
primento do PNE e quem é res-
ponsabilizado caso haja falha?

CRJC: Insisto: é preciso ler como 
ficou a lei n. 13.005/14, especial-
mente, aqui, o art. 5o. e o art. 6o 
(que tratam sobre o monitoramen-
to dos resultados, avaliações perió-
dicas e a realização de Conferências 
Nacionais de Educação). A lei não 
ficou como estava no PL. 8035/11. 
O que nos dá confiança que, pelo 
menos, as metas de acesso e fim 
do analfabetismo (absoluto) serão 
cumpridas, é que, desta vez, dife-
rentemente do Plano Nacional pas-
sado, há recursos, os 10% do PIB, 
progressivamente. E a lei agora, 
torna os planos estaduais e munici-
pais vinculados ao nacional e objeto, 
todos eles, de uma ação interfede-
rativa como se pode ler no § 5o do 
art. 7o da lei.

“
Nós tivemos um 
passado de muita 
omissão, exclusão e 
de desigualdade de 
cujo passivo somos 

devedores tanto para 
universalizar o acesso, 
quanto para ter um 
padrão de qualidade.
 (Carlos R. Jamil 

Cury)

”

“
Em assuntos 

complexos como 
a educação não 
podemos tomar 
nenhuma variável 
independente das 
demais envolvidas 
na configuração 
e constituição do 

problema.
(Luciano Mendes de 

Faria Filho)

”
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LMFF: Em minha opinião, ao fi-
nal do período nós vamos (quase) 
universalizar a educação básica, 
mas ficaremos longe de erradicar 
o analfabetismo, infelizmente. Isto 
porque, acredito, há muito mais 
sensibilidade e compromisso com 
a educação básica das crianças e 
jovens em “idade escolar” do que 
com um efetivo combate ao analfa-
betismo de jovens e adultos traba-
lhadores.  Em alguns casos, o que se 
observa é, na prática, o descompro-
misso com a Educação de Jovens e 
Adultos. Segundo os resultados de 
uma pesquisa que li recentemente, 
municípios há, em Minas Gerais, 
que gastam mais com o ensino su-
perior do que com a educação de 
jovens e adultos! Por outro lado, é 
preciso considerar que a única for-
ma de acabar definitivamente com 
o analfabetismo entre nós é a oferta 
de uma escola básica de qualidade 
para todos. 
A respeito da segunda questão, 
apesar do PNE já estabelecer me-
canismo de controle e fiscalização, 
é de se lamentar que os parla-
mentares não tenham incluído no 
texto aprovado a proposição da 
“responsabilidade educacional”, 
similar à “responsabilidade fiscal”.  
Isto pode significar que em termos 
formais ou jurídicos, ninguém seja 

de fato responsabilizado pelo não 
cumprimento das metas estabele-
cidas. De outra parte, o controle e 
a fiscalização daqueles que exercem 
funções de estado e de governo no 
Brasil são ainda muito baixos, tal-
vez porque aqui se conjugam várias 
condições perversas: a nossa falta 
de tradição de controle do Estado, 
o baixo compromisso público dos 
que ocupam funções públicas no 
Brasil, a falta de profissionalismo 
de nossa burocracia, entre outros. 
Todos esses aspectos dão relevo à 
importância de os cidadãos, de a 
sociedade civil organizada, exer-
cer (ou exercerem?) coletivamen-
te esta função fiscalizadora. Não é 
um trabalho fácil e, no limite, não 
pode ser exercido de forma ape-
nas amadora ou militante. É preciso 
organizar e produzir informações, 
disputar publicamente os sentidos 
da educação. E isto só se faz aliando 
profissionalismo e militância. Este é, 
todos sabemos, um grande desafio 
para a sociedade civil brasileira, in-
clusive para os sindicatos docentes.

BR: Por mais que alguns par-
tidos políticos e movimentos 
sociais fossem contrários, o go-
verno manteve o Fies, Prona-
tec, Ciências sem Fronteiras e 
o ProUni no cálculo dos inves-
timentos estipulados pelo PNE. 
Estes programas envolvem par-
cerias com instituições privadas. 
Na sua opinião, as parcerias 
público-privadas na oferta de 
ensino são importantes para a 
melhoria da qualidade educa-
cional no Brasil?

CRJC: O processo de elaboração 
de uma lei, no Congresso, com 
vários interesses em pauta, implica 
acordos de compromisso. A chega-
da aos 10% só foi possível porque 
se incluiu a manutenção daqueles 

programas. A despeito do que se 
possa ter como o melhor, o impor-
tante agora é a vigilância civil sobre 
a correta destinação dos investi-
mentos. Finalmente, não se pode, 
por exemplo, afirmar que todos 
estes programas que envolvem par-
ceria sejam medíocres.

LMFF: Parece-me que não há evi-
dências de que o financiamento 
público da educação privada cola-
bore com a melhoria da qualidade 
educacional no país. Isso contribui, 
na verdade, para o aumento da co-
bertura do sistema com um custo 
menor do que a criação de vagas 
públicas. Hoje, os recursos públicos 
aplicados na escola privada já signi-
ficam quase 1% do PIB. Segundo 
entrevista recente do atual Ministro 
da Educação, mais de 40% das ma-
trículas no ensino superior privado 
já contam com algum tipo de par-
ticipação de recursos públicos. Há, 
aqui, um grande perigo: o de que 
os próximos governantes, diante 
da inexistência de uma política con-
sistente de ampliação da educação 
infantil e do ensino superior, optem 
pela saída mais fácil e barata que é 
a de “compra” de vagas na iniciativa 

“
A despeito do que 
se possa ter como o 
melhor, o importante 
agora é a vigilância 
civil sobre a correta 
destinação dos inves-
timentos.” (CRJC)

”

“
Segundo entrevista 

recente do atual Mi-
nistro da Educação, 
mais de 40% das 

matrículas no ensino 
superior privado já 
contam com algum 
tipo de participação 
de recursos públicos. 

(LMFF)

”
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privada. Isso comprometeria ainda 
mais o investimento público na me-
lhoria da escola pública, sobretudo 
de educação básica.
Por outro lado, penso que a par-
ceria público-privado é de funda-
mental importância para a melho-
ria da escola pública de formação 
técnico-profissional, sobretudo de 
ensino médio e superior. É muito 
difícil fazer uma formação técnico-
-profissional de qualidade sem uma 
maior aproximação com o local de 
exercício profissional, ou seja, com 
as empresas. Este é um tema pou-
co discutido pelos profissionais da 
educação que, de um modo geral, 
demonstram uma postura muito 
arredia à aproximação com o mer-
cado de trabalho, como se essa 
aproximação comprometesse in-
delevelmente uma formação crítica 
e cidadã dos nossos jovens. Mas é 
preciso também considerar que as 
empresas precisam atuar como par-
ceiras das escolas, inclusive no que 
diz respeito aos custos da formação 

profissional. De todo modo, essa 
parceria público-privado poderia 
trazer enormes benefícios para a 
formação, mas a este respeito esta-
mos quase que engatinhando ainda.

BR: O PNE foi sancionado após 
tramitação de quase 4 anos. 
Dentre as principais bandeiras, 
estão escolaridade, investimen-
to, ensino integral. Do texto 
final, em sua opinião, o que o 
PNE tem de melhor e em que 
ele ainda pode ser melhorado?

CRJC: Para mim, o que há, nele 
de melhor, é o art. 7o (A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios atuarão em regime de 
colaboração, visando ao alcance 
das metas e à implementação das 
estratégias objeto deste Plano). Se 
ele for cumprido, se a vigilância ci-
vil se manifestar as tais “instâncias 
permanentes de negociação, coo-
peração e pactuação” entre União, 
Estados, DF e Municípios e, no âm-
bito dos Estados, entre estes e os 
municípios, teremos dado um passo 
enorme para superar, na gestão, 
nossos problemas arraigados.

LMFF: Acho que dentre os princi-
pais avanços, de um modo geral, es-

“
Para mim, o que há, 
nele de melhor, é o 
art. 7o (A União, os 
Estados, o Distrito 
Federal e os Municí-
pios atuarão em re-
gime de colaboração, 
visando ao alcance 

das metas e à imple-
mentação das estra-
tégias objeto deste 
Plano). (CRJC)

”

“
Acho que podemos 
melhorar muito em 
coisas que poderiam 
estar no Plano, e 

não estão, e em ou-
tras que dele decor-

rem. (LMFF)

”

tão a definição dos 10% do PIB para 
a educação, a reafirmação da neces-
sidade de carreiras para os docen-
tes da educação básica, a aprovação 
do CAQi – Custo Aluno Qualidade 
inicial e a obrigatoriedade de repas-
se verbas complementares pelo go-
verno federal, quando necessário, 
para que os Estados e municípios 
façam frente a este custo. É evi-
dente que o conjunto das metas é 
fundamental, mas somente vamos 
conseguir chegar a elas se essa es-
trutura apontada acima funcionar. 
Acho que podemos melhorar muito 
em coisas que poderiam estar no 
Plano, e não estão, e em outras que 
dele decorrem. No primeiro caso, 
podemos avançar no que diz res-
peito aos canais de controle e fis-
calização, no  combate ao precon-
ceito de gênero, raça e orientação 
sexual nas escolas,  dentre outros. 
No segundo caso, acho que é pre-
ciso uma mais ampla divulgação do 
Plano para a população, sobretudo 
entre os estudantes e suas famílias; 
o fortalecimento das instituições da 
sociedade civil que atuam na produ-
ção e disseminação de informações 
sobre educação e na mobilização 
social e política pela causa da educa-
ção pública de qualidade para todos 
– inclusive como modo de interro-
gar as classes médias que abriram 
mão do direito à educação pública 
(e, ademais, ao transporte  públi-
co, à saúde pública, ao espaço pú-
blico...); e, nos próximos meses, a 
participação da sociedade civil e dos 
profissionais da educação na elabo-
ração, implementação e  avaliação 
dos Planos Estaduais e Municipais 
de Educação. São grandes desafios 
que demandam uma grande mobi-
lização para a qual, sem dúvida, a 
participação das organizações do-
centes é mais do que importante, é 
fundamental.


