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SUDWLFDPHQWHFRQVHQVXDOTXHDQRomRGHSODQRGHHGXFDomRDYL]LQKDGDGDLGHLDGHRUJDQL]DomRGH
XPVLVWHPDGHHGXFDomRQDFLRQDOVHIH]QRWDUSHODSULPHLUDYH]QR%UDVLOQRkPELWRGR0DQLIHVWR
GRV3LRQHLURVGD(GXFDomRHPLQDXJXUDQGRUHÀH[}HVTXHVHHVWHQGHPDWpRVGLDVDWXDLVVREUHD
IRUPXODomRHLPSODQWDomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHVHLQVLUDPHPXPTXDGURGHPDLRUUDFLRQDOLGDGH
e sistematização, de modo a superar ações tendenciosamente experimentais, intuitivas, fragmentadas
e/ou desarticuladas.
7RGDYLDGRVDQRVDWpRSUHVHQWHPRPHQWRVDEHVHTXHQmRIRUDPPXLWRVRVPRPHQWRV
de elaboração e/ou implementação, de fato, de planos de educação de abrangência nacional no
%UDVLOWDPSRXFRTXHWLYHVVHPLPSOLFDGRDOJXPDPRELOL]DomRVRFLRSROtWLFDHQmRDSHQDVGHFRUULGR
das expertises da área. Assim, essas iniciativas teriam partido de diferentes pressupostos e visado a
GLVWLQWDV¿QDOLGDGHVDOpPGHSHUFRUUHUFDPLQKRVGLIHUHQFLDGRVH[SULPLQGRSRUWDQWRFRQFHSo}HV
hegemônicas de sociedade, de educação e, em particular, de planejamento educacional, isso
FLUFXQVFULWDPHQWHDRFRQWH[WRKLVWyULFRHVRFLDOGRTXDOYLHUDPDHPHUJLU6DEHVHTXHXPSULPHLUR
31(YHLRDVHUHODERUDGRQRUDVWURGDVDVSLUDo}HVOLEHUDLVTXHQRUWHDUDPD/HLGH'LUHWUL]HVH%DVHV
da Educação Nacional (LDBEN) nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, cuja vertente nacional
GHVHQYROYLPHQWLVWDYLULDWDPEpPLQÀXHQFLDUDVSROtWLFDVS~EOLFDVGHHGXFDomRDWpDGpFDGDGH
DSDUGRWHFQRFUDWLVPRHHFRQRPLFLVPRTXHPDUFDULDPRSODQHMDPHQWRHGXFDFLRQDOGHULYDGRGRV
Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) do período da ditadura militar aos anos iniciais da
chamada Nova República. A partir do início da década de 1990, de um lado, em meio à reconstrução
GRIHGHUDOLVPRHGDGHPRFUDFLDHGHRXWURVRERVYHQWRVGDUHGH¿QLomRGRSDSHOGR(VWDGRHGD
própria educação, o processo acima veio a dar lugar, primeiramente, em 1993, ao Plano Decenal de
Educação para Todos (PDET), para, logo após, engendrar o PNE 2001-2010.
Previsto pela Lei nºGHGHMDQHLURGHR31(GH¿QLXGLDJQyVWLFRV
diretrizes, objetivos e metas relacionadas ao conjunto de níveis e modalidades do ensino, tratando,
DLQGDGDIRUPDomRGRFHQWHGR¿QDQFLDPHQWRHGDJHVWmRDOpPGRVHXDFRPSDQKDPHQWRHDYDOLDomR
propugnando a efetivação de uma gestão descentralizada pela via do regime de colaboração
entre os entes federativos. Na sua gênese, disputou hegemonia com o anteprojeto elaborado pela
Conferência Nacional de Educação (CONED), resultado da conjunção do diálogo entre várias
HQWLGDGHVHGXFDFLRQDLVHDVVRFLDo}HVSUR¿VVLRQDLVDRUHYpVGDSURSRVWDHODERUDGDSHOR0LQLVWpULR
da Educação (MEC), esta marcada por uma racionalidade tipicamente administrativa e economicista,
FRHVDjVSURSRVWDVGHUHIRUPDGR(VWDGREUDVLOHLURHQWmRHPFXUVR(PREVHUYkQFLDj&RQVWLWXLomR
Federal (CF) de 1988 e à regulamentação de suas disposições pela LDBEN nº 9.394/1996, a Lei
nº 10.172/2001 também veio determinar o estabelecimento de vinculações entre este PNE e os planos
ORFDLVQRVWHUPRVGHTXHDSDUWLUGDVXDYLJrQFLDRV(VWDGRVR'LVWULWR)HGHUDOHRV0XQLFtSLRV
deveriam elaborar os seus planos decenais correspondentes, Assim, desencadeou-se, pelo menos do
ponto de vista legal, o desdobramento de um plano de educação mais geral, articulado à nação como um
WRGRHPSODQRVFRPHVSHFL¿FLGDGHVORFDLVTXHGHYHULDPVHDGHTXDUjVYiULDVFLUFXQVWkQFLDVHVWDGXDLV
distrital e municipais, isso por meio do protagonismo não apenas dos especialistas na área, mas, agora,
da participação dos vários atores sociais. Na esfera do planejamento estadual da educação, isso passou
DVLJQL¿FDUSRUWDQWRTXHHQWUHRXWURVDVSHFWRVFDEHULDDRV3ODQRV(VWDGXDLVGH(GXFDomR 3((V 
REVHUYDUDVHVWUDWpJLDVUHJLVWUDGDVQDTXHOHSODQRQDFLRQDOGHPRGRDFRPSRUXPFRQMXQWRLQWHJUDGR
TXDQWRDRVREMHWLYRVSULRULGDGHVGLUHWUL]HVHPHWDVHVWDEHOHFLGDVHDLQGDDUWLFXODGRQDVVXDVDo}HV
1RHQWDQWRHVVDVGHWHUPLQDo}HVVLQDOL]DYDPTXHDVSROtWLFDVHSODQRVHVWDGXDLVDOpPGHFRQVRDQWHV
DR31(GHYHULDPYLVDUjXQLGDGHWHUULWRULDOHDXPVyWHPSRjRIHUWDGHHOHPHQWRVTXHVXEVLGLDVVHP
de modo integrado e articulado, a elaboração dos Planos Municipais de Educação (PMEs), estes
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voltados para as suas respectivas particularidades locais. Potencialmente, os PEEs confeririam coesão
DRSODQHMDPHQWRHGXFDFLRQDOGR(VWDGRIRUPXODQGRSROtWLFDVTXHWHQGHULDPDXOWUDSDVVDURVOLPLWHV
da rede escolar estadual, de modo a estabelecer articulações simétricas em relação aos seus municípios
– elevados, a partir da CF/1988, à condição de entes autônomos federados –, caracteristicamente
por meio da previsão de formas de colaboração, observando, portanto, a autonomia local deste ente
federado. Por seu turno, os municípios poderiam diagnosticar a sua realidade educacional e, em
FRQVHTXrQFLD SUHYHU Do}HV SODQHMDGDV H VLVWHPiWLFDV TXH YLVDVVHP DR DWHQGLPHQWR GDV GHPDQGDV
LGHQWL¿FDGDVFRQVRDQWHPHQWHDR31(HDR3((
Todavia, chegado ao término da vigência do PNE 2001-2010, contabiliza-se a existência de 14
Estados sem PEEs (54% do total de 26), além do Distrito Federal, e cerca de 2.181 Municípios (39,2%
GH   VHP 30( 6RPRXVH D HVVHV Gp¿FLWV D DXVrQFLD GH XP QRYR 31( TXH RULJLQDOPHQWH
conforme previsto no Projeto de Lei (PL) nº 8.035, de 20 de dezembro de 2010, de autoria do poder
H[HFXWLYRIHGHUDOGHYHULDDEDUFDURGHFrQLRPDVFXMRWUkPLWHOHJLVODWLYRFRQVXPLXGHVWH
período três anos e meio, tendo sido aprovado somente em 25 de junho de 2014, por meio da Lei
nº 13.005. O PL nº 8.035/2010 veio a ser encaminhado pelo poder executivo ao Congresso Nacional
QDTXHODPHVPDGDWDWHQGRVLGRYRWDGRSHOD&RPLVVmR(VSHFLDOGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV &(& j
TXDOHVWDYDVXERUGLQDGRVRPHQWHXPDQRHPHLRDSyVHPGHMXQKRGHDFXPXODQGRDRORQJR
GRVHXWUkPLWHFHUFDGHHPHQGDV(PGHRXWXEURGHRFRUUHXRVHXHQFDPLQKDPHQWRDR
6HQDGR)HGHUDOSHOD0HVD'LUHWRUDGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVRQGHGHVGHHQWmRVREGHQRPLQDomR
GH3URMHWRGH/HLGD&kPDUD 3/& Qº 103, aguardava sua avaliação, cuja votação veio a ser realizada
DSHQDVQRGLDGHGH]HPEURGH5HWRUQDQGRj&kPDUDGRV'HSXWDGRVYHLRDVHU¿QDOPHQWH
votado no dia 3 de junho de 2014 e, alguns dias após, sancionado, sem vetos, pela Presidência da
República, em 25 de junho do mesmo ano. Conforme sucedido anteriormente com o PNE 2001-2010,
DVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDR¿QDQFLDPHQWRGDHGXFDomRS~EOLFDFRQVWDQWHVGHVWHQRYR31(SDUHFHP
ter sido as mais polêmicas, engendrando algumas importantes disputas parlamentares, embora uma das
principais reivindicações da sociedade civil organizada tenha sido contemplada, consubstanciando-se
na 20ª meta, a saber, “Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo,
RSDWDPDUGHGR3URGXWR,QWHUQR%UXWR 3,% GR3DtVQRTXLQWRDQRGHYLJrQFLDGHVWD/HLHQR
PtQLPRRHTXLYDOHQWHDGR3,%QR¿QDOGRGHFrQLR´
Durante a ausência deste novo PNE, a ideia de um planejamento local da educação, integrado e
articulado a um plano maior, de escala nacional, estagnou-se, pois, além do relativo fracasso do PNE
(VWDGRVH0XQLFtSLRVTXHDWpHQWmRQmRKDYLDPHODERUDGRRVVHXVUHVSHFWLYRVSODQRV
DVVLPFRPRDTXHOHVFXMRSODQRWHQKDH[SLUDGRSRUpSRFDGR¿PGDYLJrQFLDGHVWHPHVPR31(VH
YLUDPSDUDOLVDGRVMXVWDPHQWHSHODDXVrQFLDGDVGLUHWUL]HVHREMHWLYRVPHWDVQDFLRQDLVTXHGHYHULDP
ser tomados como referentes para a tradução das demandas locais em PEEs e PMEs. Tal paralisação
veio a ser também impulsionada pela superposição e desarticulação de ações também desencadeadas
pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Este, também cognominado Plano de Aceleração
de Crescimento (PAC) da Educação, veio a ser lançado por intermédio do Decreto nº 6.094, de 24
de abril de 2007, tratando-se de um plano elaborado pelo MEC, de caráter executivo, organizado a
SDUWLUGHTXDWURHL[RVQRUWHDGRUHV±(GXFDomR%iVLFD(GXFDomR6XSHULRU(GXFDomR3UR¿VVLRQDOH
$OIDEHWL]DomR±PDVTXHSULRULWDULDPHQWHpDSUHVHQWDGRFRPRREMHWLYRGHLGHQWL¿FDUHVROXFLRQDU
SUREOHPDVTXHDIHWDPDTXHOHSULPHLURQtYHOGHHQVLQRYLVDQGRjTXDOLGDGHHPWRGDVDVVXDVHWDSDV
H PRGDOLGDGHV QR SUD]R GH TXLQ]H DQRV &RP LVVR DV WUDQVIHUrQFLDV YROXQWiULDV GH UHFXUVRV H D
assessoria técnica da União, pela via do MEC, junto aos Estados, ao Distrito Federal e, especialmente,
em relação aos Municípios, passaram a estar vinculadas à adesão por parte destes entes federados às
PHWDVGDTXHOHSODQRGHPRGRDJDUDQWLUDVXDH[HTXLELOLGDGH'HQWUHRFRQMXQWRGHDo}HVSUHYLVWDV
para a consecução do PDE, o governo federal elaborou duas espécies de subplanos mutuamente
imbricados, constantes do PDE: de um lado, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e,
de outro, o Plano de Ações Articuladas (PAR).
Conforme pode ser atestado, eleger os planos de educação como temática central deste dossiê
FRQVLVWHHPXPHVIRUoRSDUDWUD]HUjYLVWDGHXPODGRDOJXQVGRVSUREOHPDVTXHPDUFDPDHODERUDomR
HLQVWLWXFLRQDOL]DomRFRQWHPSRUkQHDGRVSODQRVQDFLRQDLVQRSDtVHGHRXWURVXDVUHSHUFXVV}HVQR
FRQWH[WRORFDOGHIRUPXODomRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVGHHGXFDomRTXHUHVWDGXDLVTXHUPXQLFLSDLV3RU
LVVRLQLFLDOPHQWHRVTXDWURSULPHLURVDUWLJRVTXHFRPS}HPHVWHGRVVLrVHYROWDPSDUDDGLVFXVVmR
DUHVSHLWRGR31(HGRQRYR31((QTXDQWRRVGRLVSULPHLURVWUDEDOKRV *20(6HW
Educação (Porto Alegre, impresso), v. 37, n. 2, p. 155-157, maio-ago. 2014

157

Apresentação

DO  '8$57( 6$1726   DERUGDP HVVHV SODQRV VRE D SHUVSHFWLYD SURFHVVXDO GD VXD
construção, buscando demarcar as práticas de participação sociopolítica e as disputas entre as
SURSRVWDVGDVRFLHGDGHHDVGRSRGHUH[HFXWLYRIHGHUDORVRXWURVGRLVHVWXGRV 3(521,)/25(6
'$9,(6 YLVDPjDYDOLDomRGRFRQWH~GRGHVVHVPHVPRVSODQRVGHXPODGRFRPIRFR
na problemática da gestão democrática e da constituição de um sistema nacional de educação e, de
RXWURGHWLGDPHQWHQDVTXHVW}HVTXHPDUFDPRVHX¿QDQFLDPHQWR3RVWRLVVRFDEHULDDJRUDVLQDOL]DU
as repercussões dos planos de abrangência nacional na esfera local, tarefa levada a efeito pelos três
WUDEDOKRV VHJXLQWHV TXH SDUD WDQWR DQDOLVDP R SURFHVVR SDUWLFLSDWLYR GH FRQVWUXomR GR 3(( GH
Pernambuco (AGUIAR, 2014), Estado pioneiro no país em termos da elaboração e aprovação do
VHXSODQRRV30(VHODERUDGRVSRUPXQLFtSLRVORFDOL]DGRVQDVWUrV5HJL}HV0HWURSROLWDQDV 50V 
GR(VWDGRGH6mR3DXOR 0$57,163,0(17$ HRVGLDJQyVWLFRVGR3$5SURGX]LGRVSHORV
0XQLFtSLRVGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR 628=$$/&Æ17$5$9$6&21&(/26 
(PVtQWHVHQRTXHGL]UHVSHLWRjUHDOLGDGHEUDVLOHLUDpSRVVtYHOD¿UPDUTXHRVDUWLJRVDFLPD
DOXGLGRV VLQDOL]DP LPSRUWDQWHV WHQGrQFLDV VREUH RV SUREOHPDV TXH PDUFDP R SODQHMDPHQWR GD
educação nacional e local no País, neste último caso expondo, com vigor, análises sociológicas e
FLHQWt¿FRSROtWLFDVVREUHDVGLVSRVLo}HVQmRDSHQDVYiOLGDVSDUDGHWHUPLQDGRVWHUULWyULRVPDVTXHQRV
LQVSLUDPDSHQVDUHH[DPLQDURXWUDVUHDOLGDGHVQDFLRQDLVFRQJrQHUHV$OpPGLVVRFXPSUHGHVWDFDUTXH
VXDDXWRULDGHFRUUHGHUHQRPDGRVSHVTXLVDGRUHVGDiUHDGHSROtWLFDHJHVWmRGDHGXFDomRSHUWHQFHQWHV
a instituições de ensino superior públicas e/ou confessionais de excelência, abrangentes das Regiões
6XO6XGHVWH&HQWUR2HVWHH1RUGHVWHGR3DtVRTXHFRQWULEXLSDUDRHQULTXHFLPHQWRGHXPROKDU
crítico e diverso em torno da problemática do planejamento e dos planos de educação no Brasil.
1RHQWDQWRUHÀH[}HVVREUHRSODQHMDPHQWRHRVSODQRVGHHGXFDomRQR%UDVLOSRGHPWRUQDUVH
DLQGDPDLVIHFXQGDVTXDQGRFRQIURQWDGDVFRPRXWURVHVSDoRVQDFLRQDLV$VVLPEXVFRXVHHGL¿FDU
HVWH GRVVLr WDPEpP FRQVLGHUDQGR HVWXGRV TXH FULWLFDPHQWH H[DPLQDVVHP DOJXQV GRV SULQFLSDLV
SUREOHPDVTXHFDUDFWHUL]DPDVXDHODERUDomRHLPSODQWDomRLQWHUQDFLRQDOQRPHDGDPHQWHUHODFLRQDGRV
jUHDOLGDGHSRUWXJXHVD &$6752527+(60$57,16 FRQWDQGRFRPDFRODERUDomR
GHLPSRUWDQWHVSHVTXLVDGRUHVGDTXHOHSDtV&RPLVVRRGRVVLrpHQFHUUDGRFRPRULFRGHEDWHVREUHRV
HTXLYDOHQWHVOXVLWDQRVGRV30(VEUDVLOHLURVFRJQRPLQDGRV&DUWDV(GXFDWLYDV0XQLFLSDLV &(0V 
FXMRVWUDEDOKRVFXULRVDPHQWHSHUPLWHPREVHUYDUSUREOHPDVTXHVHDSUR[LPDPGDTXHOHVTXHDIHWDPD
autonomia do planejamento local da educação no Brasil, mesmo em contextos marcados por estruturas
diferenciadas de organização política do Estado (no Brasil, federada, em Portugal, única). Decerto,
R DUUDQMR IHGHUDWLYR EUDVLOHLUR KDYHULD GH VH UHÀHWLU FRQIRUPH SUHYLVWR QD &) H QD /'%(1
nºQRELQ{PLRDXWRQRPLDFRRSHUDomRHQWUHRVVLVWHPDVGHHQVLQRHQRTXHUHPHWHDR
planejamento educacional, igualmente traduzir-se no propugnar de uma relação integrada e articulada
entre o plano nacional e os locais, resguardada, contudo, a condição de entes autônomos federados e
as suas respectivas competências educacionais. Já nos Estados unitários, como o português, o poder
SROtWLFRH¿VFDOHQFRQWUDVHFDUDFWHULVWLFDPHQWHFRQFHQWUDGRQRJRYHUQRFHQWUDOHQTXDQWRDDXWRULGDGH
SROtWLFDGRVJRYHUQRVORFDLVGHFRUUHSRUGHOHJDomRGRSRGHUFHQWUDORTXHQRFDPSRGDVSROtWLFDV
de educação, tende a implicar menor protagonismo local na sua formulação. Não se trata, contudo,
GHWH[WRVTXHVHGHVHQYROYHPVRESHUVSHFWLYDFRPSDUDGDHVLPGHHVWXGRVVREUHDVHVSHFL¿FLGDGHV
GDTXHODUHDOLGDGHLEpULFDPDVTXHGRSRQWRGHYLVWDHSLVWHPROyJLFRVHSRUWDPFRPRLPSRUWDQWHV
UHIHUHQWHVTXHLQVWLJDPDUHÀH[mRVREUHDVTXHVW}HVTXHSUHVHQWHPHQWHPDUFDPRSODQHMDPHQWRGD
HGXFDomRQR%UDVLODOpPpFODURGHH[SRUHPRVGHVD¿RVSRVWRVDRSODQHMDPHQWRORFDOGDHGXFDomR
QR3RUWXJDOFRQWHPSRUkQHR'RPHVPRPRGRKiGHVHVXSRUTXHDVDQiOLVHVDTXLGHVWDFDGDVHPWRUQR
das realidades nacional e locais do planejamento educacional brasileiro suscitem novas percepções
DFHUFDGRSODQHMDPHQWRHGDVFDUWDVHGXFDWLYDVHPHVSDoRVGR³DOpPPDU´
)LQDOPHQWHFXPSUHGHVWDFDUTXHpHVSHUDGRTXHRVDUWLJRVGHVWHGRVVLrFRQWULEXDPQmRDSHQDV
SDUDRDF~PXORGHFRQKHFLPHQWRFLHQWt¿FRQDiUHDGDSROtWLFDHJHVWmRGDHGXFDomRVRPDQGRVH
SRUWDQWRDRVHVWXGRVTXHMiKiDOJXPWHPSRVHDYXOWDPHVSHFLDOPHQWHHPWHUPRVGRSODQHMDPHQWR
QDFLRQDOHORFDOGDHGXFDomRPDVTXHVHSRUWHPFRPRXPDOHUWDDRVSRGHUHVH[HFXWLYRHOHJLVODWLYR
DFHUFDGRVSUREOHPDVTXHSHUSDVVDPDIRUPXODomRDSURYDomRHLPSODQWDomRGRVSODQRVGHHGXFDomR
QR3DtVVREUHWXGRHPIDFHGRVGHVD¿RVTXHRQRYR31(MiVLQDOL]D
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