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RESUMO
As metas  do  Plano  Nacional  de  Educação  fazem parte  da  política  nacional  de  melhoria  de

qualidade e alcance da educação no Brasil. Esta tem apresentado baixos índices de desempenho nas
avaliações internacionais e tal fato não se deve apenas a problemas de financiamento desse serviço que,
atualmente, se agravaram em virtude de problemas econômico/financeiros, que afetam o país. A essa
dificuldade,  somam-se entraves  decorrentes  de problemas  de funcionamento  administrativo do setor
púbico,  inclusive  dos  órgãos  encarregados  da  prestação  do  serviço  de  educação  que  precisam  ser
vencidos para que a educação brasileira possa efetivamente servir à transmissão do conteúdo produzido
pela civilização humana e desenvolvimento das habilidades individuais. 

A equidade na distribuição do ensino é elemento importante para a qualidade da educação e,
sobremaneira, para a concretização dos objetivos constitucionais de redução das desigualdades sociais,
erradicação da pobreza e do fundamento republicano de dignidade da pessoa humana. O Ministério
Público, instituição incumbida da defesa do interesse público, possui os instrumento legais para indução
de comportamentos do Poder Público direcionados a assegurar efetividade às metas estabelecidas pelo
PNE e pode influir determinantemente para assegurar a força vinculante dessa norma.

Palavras-chave  – Plano  Nacional  de  Educação,  Desigualdade  Social,  Violência,  Equidade,
Política Educacional

INTRODUÇÃO
A edição do Plano Nacional de Educação (PNE) marca o direcionamento da política educacional

brasileira no sentido da unidade como escolha política voltada à distribuição do serviço de ensino a
todos  os  brasileiros  de  forma igual.  O caráter  unitário  do  plano  não  afasta  o  ensino  de  elementos
regionais,  que  servem  ao  fortalecimento  da  cultura  brasileira  através  da  inclusão  das  diversidades
existentes no espaço social, apenas, tem o propósito de colaborar para assegurar iguais oportunidades de
desenvolvimento  das  potencialidades  individuais  aos  brasileiros,  nessa  perspectiva,  especifica  o
princípio constitucional de igualdade e milita em favor do cumprimento do fundamento republicano de
dignidade da pessoa humana, inserto no artigo 3º da Constituição Federal.

Nesse contexto, o PNE estabelece metas, vinculantes para todos os entes federados, que precisam
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ser cumpridas no lapso temporal por elas fixado e, apesar do esforço empreendido pelo Ministério de
Educação, secretarias de Estado e Municípios, os entraves de inadequação do custeio dessa atividade e
de baixa eficiência da estrutura administrativa responsável pela prestação do serviço de educação, tem
posto em risco sua concretização. Caso as metas não se materializem, a qualidade da educação brasileira
terá  poucas  chances  de  melhoria  uniforme,  consequentemente,  o  objetivo  nacional  de  redução  das
desigualdades  sociais  será  bastante  enfraquecido  e  as  circunstancias  apontam  uma  tendência  de
mantença de altos índices de violência que, inclusive, comprometem a estabilidade do Estado.

POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA
A política educacional brasileira tem pouquíssimo direcionamento do conteúdo e metodologia de

ensino, se for comparada à política de outros países que demonstram bom resultados de qualidade da
educação,  segundo avaliações  internacionais.  O Brasil  tem trabalhado  com autonomia  docente,  das
escolas e unidades administrativas em um nível mais elevado do que a política educacional adotada por
esses países. Estes trazem um detalhamento curricular incomparavelmente maior que o Brasil, veiculado
em documente vinculante da atividade docente (Louzano, Paula, 2016) como forma de assegurar que a
educação  seja  distribuída  equitativamente  para  todos.  Nesse  trabalho,  os  países  bem sucedidos  em
educação  também  detalham  a  metodologia  de  ensino  do  conteúdo,  com maior  ou  menor  grau  de
especificidade.  De qualquer modo, o Brasil tem muito menor grau de especificação de “o que” e de
“como”  se  deve  ensinar  no  território  nacional,  do  que  países  como  a  Finlandia  e  Singapura,  que
alcançam excelentes marcas de qualidade do ensino nas avaliações da Organização para a Cooperação e
o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e bem menor,  também, do que Cuba cuja educação é bem
melhor avaliada em qualidade do que o Brasil. 

Nesse contexto, O Plano Nacional de Educação parece inaugurar uma nova política nacional de
educação que revela uma tendência de maior interferência no conteúdo e metodologia do ensino, como
estratégia de melhoria de qualidade do ensino, cujo padrão atual não somente está abaixo da média dos
países avaliados pela OCDE, como insere o país entre os que apresentam pior avaliação internacional
comparativa.  Ademais,  o  Ministério  de  Educação  trabalha  na  elaboração de  um currículo  Nacional
básico que pela primeira vez tende a colaborar com a melhoria de da qualidade do ensino e com a
uniformidade  da  distribuição  do  serviço  de  educação  em  todo  o  território  nacional.  Até  agora,  o
direcionamento  do  conteúdo  e  metodologia  do  ensino  é  apenas  sugestivo  para  as  unidades
administrativas  de  ensino  no país,  e  se  faz  através  do  chamado  Programa  Curricular  Nacional,  tal
direcionamento será vinculativo a partir da edição do currículo Nacional que se espera tenha um nível de
especificação capaz de colaborar com a efetiva melhoria de qualidade e unidade de ensino para todos os
usuários desse serviço. 

EQUIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DA EUCAÇÃO
O Plano Nacional de Educação, através da fixação de metas, revela o propósito de iniciar um

trabalho de melhoria de qualidade da educação no país pois, todas as metas tem o propósito de preparar
o caminho rumo à excelência na transmissão do conteúdo didático e garantir a equidade na distribuição
desse conteúdo. Considerando que excelência e equidade são elementos da boa qualidade da educação, o
PNE precisa ter  sua eficácia assegurada pelas instituições para auxiliar  a concretização de melhoria
efetiva na qualidade da educação brasileira. Ocorre que a deficiência de funcionamento dos serviços
administrativos  públicos  no  Brasil  bem  como  dificuldades  de  financiamento  desse  trabalho  tem
ameaçado a concretização das metas por ele fixadas.
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A uniformidade na distribuição do serviço de educação se concretizará a partir do cumprimento
das  metas  do  PNE que  militam no sentido  de  garantia  de  igualdade  de  pontos  de  partida  para  os
destinatários do serviço de ensino, em todas as regiões do país. As referidas metas visam assegurar a
oferta de iguais oportunidades de desenvolvimento das potencialidades individuais, aos alunos, para que
todos recebam iguais instrumentos de aprimoramento de suas habilidades para que tenham equivalentes
oportunidades  de  provimento  da mantença  própria  e  de  sua  família,  através  do  trabalho.  O que se
pretende concretizar através das metas do PNE é a possibilidade de oferta de condições equitativas de
desenvolvimento individual, para habilitar todos à uniformidade de cesso aos postos de trabalho.  Se as
metas do PNE não se concretizarem, a qualidade da educação brasileira terá poucas chances de melhora
pois elas militam em favor da equidade da educação  que é um dos elementos da qualidade.

A falta de equidade na distribuição da educação, atualmente, dificulta o cumprimento do objetivo
estatal de redução das desigualdades sociais estabelecido pelo artigo 3º da Constituição Federal e de
certa forma, a política unitária que tem sido praticada até agora agrava as disparidades educacionais que
no contexto social, se transformam em novas desigualdades.

REFLEXOS DA DESIGUALDADE NO CORPO SOCIAL E NA EDUCAÇÃO

 Ressalte-se  que  o  Brasil  se  situa  entre  o  grupo de  países  com Índice  de  Desenvolvimento
Humano elevado, entretanto, quando esse IDH bruto é associado ao índice de desigualdade social, sofre
uma perda de mais ¼ do seu valor. O índice de desigualdade social é calculado através da conjugação de
medições de desigualdades de renda, educacional e expectativa de vida que, no Brasil, alcançam índices
de  38%,  23%  e  14,5%,  respectivamente.  Essas  marcas  indicam  uma  desigualdade  social  muito
acentuada, considerando-se que o percentual de perda de valor do IDH, em virtude da associação da
desigualdade  social,  representa  apenas  5,4%  para  a  Noruega,  que  é  um  dos  países  com  menor
desigualdade social do Planeta. (PNUD, 215, p. 244-255). 

Esse  indicativo  numérico  representa  o  mal  estar  da  sociedade,  produzido  pela  desigualdade
social, que afeta, negativamente, diversos indicadores de qualidade de vida como sensação de bem estar
das  crianças,  nível  confiança  reciproca  entre  os  cidadãos,  número  de  pessoas  confiáveis  numa
comunidade, status das mulheres, incidência de doenças mentais, uso de drogas, expectativa de vida e
quantidade  de  problemas  de  saúde  física  e  mental  que  são  tanto  menores  quanto  menor  for  a
desigualdade  social  do  país.  (Wilkinson  e  Pickett,  2010,  Pag.22,52,53,59,71,82).  Sobretudo,  essa
realidade se confirma relativamente à quantidade e intensidade de problemas sociais, que são igualmente
maiores nos espaços sociais desiguais (op.cit.,  pag.22) Vale ressaltar que sociedades que apresentam
taxas elevadas de homicídio, indicativo de violência social, a expectativa de vida da população diminui
marcantemente quando se computam, apenas, causas mortis diversas dos homicídios (op.cit., pag.78).
Como as mortes por homicídio não são computadas nesta medição, somos forçados a entender que a
violência social, que se reflete na alta taxa de homicídios, adoece a alma humana e abrevia a vida.

Em face dessa realidade, é fundamental considerar que o cumprimento do conjunto das metas do
PNE faz parte de uma estratégia política destinada a concretizar o objetivo constitucional de redução das
desigualdades sociais, através da garantia de melhoria da qualidade da educação e ampliação de seu
alcance social. Essa estratégia de distribuição do conhecimento oportuniza um número cada vez maior
de  alunos  para  ocupação  de  postos  de  trabalho  mais  qualificados  e  consequentemente,  melhor
remunerados, ademais, é instrumento de melhoria de distribuição de renda, entre os brasileiros que hoje
não estão aptos a esse trabalho por falta de habilitação técnica. Cumprido o dever estatal de distribuição,
equitativa e universal, de educação de qualidade, o crescimento individual dependerá do esforço de cada
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um. Essa realidade, também, cumpre o dever constitucional de garantia de isonomia, aos cidadãos, que
se materializa com a oferta de igualdade de pontos de partida para desenvolvimento das atividades da
vida profissional.

 As  metas  do  PNE,  em conjunto,  colaboram justamente  com esse  trabalho  de  melhoria  da
qualidade  e  alcance  da  educação  distribuída  pelo  Estado,  como  forma  de  assegurar  igualdade  de
desenvolvimento das próprias habilidades e ampliação das possibilidades de inserção no mercado de
trabalho. É a distribuição do conhecimento como instrumento individual de superação da pobreza, apoio
à autoestima, concretização da dignidade humana e desenvolvimento do país. Se essas metas forem
descumpridas ou estagnadas, significará a supressão do instrumento administrativo mais eficiente para à
concretização do objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais e promoção da dignidade
humana. O descumprimento dessas metas, assim, impõe ao país a permanência de baixíssima qualidade
de  vida  em  virtude  dos  problemas  sociais,  físicos  e  emocionais  decorrentes  do  alto  índice  de
desigualdade social expresso através do IDHAD, acima referido. 

Toma especial relevância para a educação brasileira a constatação de que o nível educacional dos
pais interfere diretamente no desempenho dos filhos na fase de alfabetização e que os filhos de pais com
baixa  escolaridade  alcançam  baixo  desempenho  em  alfabetização.  Ademais,  a  insuficiência  de
desempenho desses alunos, na alfabetização, será tanto mais grave quanto maior a desigualdade social
do país onde ele habita.

Considerando que a política de financiamento da educação no Brasil, atualmente, é unitária, usa
valores  por  matrícula,  esse  critério  não  fortalece  a  estratégia  estabelecida  pelas  metas  do  PNE de
redução das desigualdades sociais. Os alunos mais pobres, cujos pais são em sua maioria de baixíssima
escolaridade,  precisam de mais  recursos  para garantia  de sua alfabetização,  como escola em tempo
integral, reforço escolar, estímulos ao desenvolvimento do cognitivo, mas essas necessidades não são
consideradas  para  efeito  de  diferenciações  no  financiamento  da  educação.  Como  este  não  prevê  a
variação  do  valor  destinado  aos  alunos  com  base  no  grau  de  vulnerabilidade  social,  o  montante
repassado para a educação é suficiente para alguns, os que têm pais com melhor grau de instrução, mas
não atende às necessidades de outros, cujos pais não têm condições intelectuais de apoiar o trabalho de
educação desenvolvido pela escola.

 Tal política de financiamento unitário cria uma desigualdade de oportunidades de alfabetização,
desde o  ingresso do  aluno à  unidade  escolar  e  como as  redes  de  ensino  não possuem um sistema
eficiente de correção das dificuldades de aprendizado, esse dano ao aluno tende a se estender por toda
vida  escolar  e  a  se  agravar  com a  evolução  dos  anos  de  estudo  que  impõe  graus  progressivos  de
complexidade ao conteúdo curricular, sem que haja correspondente apoio individual para correção da
dificuldade de aprender instalada com a alfabetização. 

Dessa forma, a desigualdade social e a baixa qualidade da educação brasileiras, retratadas nas
pesquisas  acima  referidas,  associada  à  política  de  financiamento  unitário  criam um ambiente  sócio
educacional que tende a recrudescer as desigualdades sociais. É assim porque os alunos vitimados por
maior vulnerabilidade social não recebem apoio escolar eficiente par lhes assegurar o desenvolvimento
de suas potencialidades individuais, o que compromete suas autoestimas e influencia negativamente a
taxa de evasão escolar. Ao final do ciclo de educação básica, esses alunos apresentam-se despreparados
para ocupação de postos de trabalho bem remunerados, pois estes exigem uma qualificação profissional
que o sistema de educação não foi capaz de lhe assegurar. Se estavam em situação de vulnerabilidade
social  maior  que  os  demais  alunos,  no  instante  da  alfabetização,  essa  situação  tende  a  permanecer
durante  sua  vida  adulta  e  a  se  recrudescer,  pois  os  empregos  que  poderá  ocupar  são  de  baixa
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complexidade e a estes, geralmente, corresponde remuneração insuficiente ao atendimento digno das
necessidades mínimas de sobrevivência.

CONCLUSÃO

O descumprimento do conjunto das metas do PNE, diante do alto índice de desigualdade social
no  Brasil  e  da  baixa  qualidade  da  educação  ofertada  pelo  Poder  Público,  servirá  de  reforço  ao
funcionamento  inadequado  da  estrutura  de  Poder  Público  que  recrudesce  as  dificuldades  de
materialização  dos  objetivos  constitucionais  de  redução  das  desigualdades  sociais,  erradicação  da
pobreza  bem  como  de  concretização  dos  princípios,  igualmente  constitucionais,  de  vivência  da
dignidade humana e da igualdade.

Nessa esteira, tomam vulto em importância as metas que colaboram mais diretamente com a
alfabetização tanto de crianças quanto de jovens e adultos como é o caso da meta 1, universalização da
educação infantil de 4 a 5 anos, meta 5, alfabetizar até o final 3º ano do fundamental, e meta 6, educação
em tempo integral.  Considerando a maior dificuldade de alfabetização dos filhos de pais com baixa
escolaridade,  a  implantação  de  creches  e  escolas  em  tempo  integral  parece  contribuir  mais
eficientemente para a concretização do objetivo de redução das desigualdades sociais e erradicação da
pobreza se obedecer a um planejamento que parte das áreas mais vulneráveis socialmente para as menos
vulneráveis. A melhoria das condições de alfabetização tendem a se refletir positivamente no sucesso da
meta 2, universalização do ensino de 9 anos e conclusão da etapa escolar na idade adequada e a facilitar
a  implementação  da  meta  7,  melhoria  da  qualidade  da  educação  básica.  Ademais,  é  inegável  a
importância de priorização da meta 9, elevação da taxa de alfabetização da população de 15 anos ou
mais, como estratégia para melhorar as condições de alfabetização dos respectivos filhos. Por fim, a
meta metas 15 e 16, que tratam da formação de professores, precisa esta associada a todo esse trabalho.

A priorização dessas metas decorre das constatações da influência do nível de escolaridade dos
pais  na  alfabetização  dos  filhos,  e  do  propósito  de  dar  cumprimento  aos  objetivos  nacionais  de
erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, como condição de redução da violência
social dela decorrente, para favorecer o desenvolvimento nacional e garantir melhoria da qualidade de
vida no país. 
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