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A finalidade deste artigo é apresentar um estudo comparativo exploratório da lei e do anexo da lei dos
Planos Estaduais de Educação (PEE) da Região Nordeste em relação ao Plano Nacional de
Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014. No rol da abordagem metodológica optou-se pela pesquisa
exploratória e explicativa, com ênfase nos aspectos qualitativos sem desprezar os quantitativos.
Quanto ao procedimento metodológico, baseia-se na pesquisa documental. No que concerne à
categorização, inferência, descrição e interpretação dos dados, buscou-se respaldo na análise de
conteúdo. O estudo revelou a existência de planos estaduais marcados pela concordância com o
Plano Nacional na definição das diretrizes, metas e estratégias e ao mesmo tempo, proposições não
factíveis por apresentarem-se, em grande medida, desvinculados do seu contexto político, normativo
e financeiro.

Palavras-chave: Planejamento. Plano Nacional de Educação. Planos Estaduais de Educação.
Consonância. Região Nordeste.

The purpose of this article is to present an exploratory comparative study of the law and the annex of
the Law of the State Plans of Education (PEE) of the Northeast Region in relation to the National
Education Plan (PNE), Law 13,005 / 2014. In the role of the methodological approach we opted for the
exploratory and explanatory research, with emphasis on the qualitative aspects without neglecting the
quantitative ones. As for the methodological procedure, it is based on documentary research. With
regard to categorization, inference, description and interpretation of data, we sought support in content
analysis. The study revealed the existence of state plans marked by the agreement with the National
Plan in the definition of guidelines, goals and strategies and, at the same time, propositions that are
not feasible because they are largely unrelated to their political, normative and financial context.

Keywords: Planning. National Education Plan. State Education Plans. Consonance. North East
Region. La finalidad de este artículo es presentar un estudio comparativo exploratorio de la ley y del
anexo de la ley de los Planes Estatales de Educación (PEE) de la Región Nordeste en relación al Plan
Nacional de Educación (PNE), Ley nº 13.005 / 2014. En el rol del enfoque metodológico se optó por la
investigación exploratoria y explicativa, con énfasis en los aspectos cualitativos sin despreciar los
cuantitativos. En cuanto al procedimiento metodológico, se basa en la investigación documental. En lo
que concierne a la categorización, inferencia, descripción e interpretación de los datos, se buscó
respaldo en el análisis de contenido. El estudio reveló la existencia de planes estatales marcados por
la concordancia con el Plan Nacional en la definición de las directrices, metas y estrategias y al mismo
tiempo, proposiciones no factibles por presentarse en gran medida desvinculadas de su contexto
político, normativo y financiero. Palabras clave: Planificación. Plan Nacional de Educación. Planes
Estatales de Educación. Línea. Región nordeste.

•

A finalidade deste artigo é apresentar um estudo comparativo exploratório da lei e do anexo da lei dos
Planos Estaduais de Educação (PEE) da Região Nordeste em relação ao Plano Nacional de
Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014.

De acordo com Amartya Sen (2010, p.16) o desenvolvimento pode ser visto como um processo de
expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Desta forma, o desenvolvimento requer
que se removam as principais fontes de privação de liberdade. E uma dessas fontes de privação pode
se afirmar que é quando o sujeito não tem o direito social garantido, a exemplo das oportunidades no
âmbito educacional.
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No rol da abordagem metodológica optou-se pela exploratória e explicativa, com ênfase nos aspectos
qualitativos sem desprezar os quantitativos. Quanto ao procedimento metodológico, baseia-se na
pesquisa documental e no que concerne à categorização, inferência, descrição e interpretação dos
dados, buscou-se respaldo na análise de conteúdo.

Segundo Bordignon (2014, p. 33), o plano é o documento formal que consolida as decisões tomadas
no processo de planejamento. O plano se configura, portanto, em um registro escrito, apresentado
sob a forma de um documento aprovado, na instância própria de competência legal.

Assim, os planos são instrumentos de planejamento por excelência, devendo considerar a realidade
local, o universo de pessoas beneficiadas e os custos estabelecidos e estes devem estar articulados
com as peças orçamentárias de financiamento, a saber: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), pois estes instrumentos de planejamentos
orçamentários deverão ser formulados de modo a assegurar a consignação de dotações
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias.

Para atingir o objetivo proposto, delineou-se o seguinte percurso: em primeiro lugar tratou-se da
história da construção dos Planos Nacionais de Educação; em seguida versou sobre o Plano Nacional
de Educação, Lei nº 13.005/2014, depois realizou-se uma abordagem dos estudos dos os Planos
Estaduais de Educação da Região Nordeste e a consonância com o Plano Nacional de Educação -
Lei nº 13.005/2014. Por fim, foi apresentada as considerações finais.

HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DOS PLANOS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO

Os debates sobre plano no âmbito educacional no Brasil sobrevêm desde o movimento do Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, o qual possuía a frente um grupo de educadores
progressistas em relação à ordem oligárquica predominante. É imperioso destacar que o documento
publicado em 1932, é um marco na política educacional brasileira. De acordo com Saviani (2016),
plano de educação nesta década, remete a ideia de sistema educacional, que diz respeito à
organização lógica, coerente e eficaz do conjunto das atividades educativas do país. O Manifesto dos
Pioneiros estava abalizado nos princípios: função essencialmente pública da educação; escola única;
laicidade; gratuidade; obrigatoriedade e coeducação (SAVIANI, 2014, p.18).

A partir do documento elaborado pelos integrantes do movimento do Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, a educação ganha destaque na Constituição de 1934, pois estabeleceu como
competências da União elaborar as diretrizes da educação nacional, assim como a implementação do
Plano Nacional de Educação e também tratou dos fundos para educação no Art. 157 e nos § 1º e 2º.

Para Boaventura (1997):

A educação veio a receber maior atenção dos constituintes de 1934, com todo
um capítulo a ela destinado, “em bases renovadoras e descentralizadoras, e
prevendo a organização de um plano nacional de educação”, por influência
dos pioneiros da Escola Nova, à frente Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira
[...] (BOAVENTURA, 1997, p.129).

A Constituição de 1934 apenas vigorou por três anos. As competências estabelecidas não chegaram
a ser consolidadas, um dos motivos encontra-se demarcado com o advento do Estado Novo. Logo em
seguida é instituída a Constituição de 1937, e esta revoga as ideias republicanas, e assegura a
implantação da ditatura do Estado Novo.
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Segundo Saviani (2014, p.21),

A Constituição de 1946 retomou a orientação da de 1934, mantendo a
competência da união para legislar sobre as diretrizes da educação nacional,
reforçando-a com o acréscimo de palavras “bases”, tendo, igualmente,
restabelecida a vinculação orçamentária ao fixar um mínimo de 10% para a
União e 20% para estados, Distrito Federal e municípios (SAVIANI, 2014,
p.21).

Boaventura (1997), por sua vez, assevera que o texto constitucional de 1946 é um documento político
sem maiores inovações do ponto de vista educacional. Retorna-se, de certa forma, a Constituição de
1934. Talvez seja um passaporte para o reingresso na vida democrática.

Durante a vigência desta Carta Magna, é publicada a primeira Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 4.024/1961. Sobre plano de educação, é tratado nesta LDBEN no
título XII que trata dos Recursos para a Educação, mais precisamente, no artigo 92 parágrafo 2º, o
qual determina que o Conselho Federal de Educação elaborará, para execução em prazo
determinado, o Plano de Educação referente a cada Fundo (BRASIL, 1961).

Com a regulamentação da LDBEN, consolidou-se em 1962 o primeiro Plano Nacional de Educação
contendo um conjunto de metas, que indicavam a busca de uma educação republicana, instituindo-se
um prazo de oito anos para que as metas fossem concretizadas. Entretanto, o plano só teve licitude
por dois anos, pois com a ditadura militar, outras orientações foram consideradas para a política
educacional. Em 1967, mais uma Constituição foi legitimada e logo em seguida a Emenda
Constitucional de 1969. Neste período, foi instituído uma nova LDBEN, Lei nº 5.692 de 11 de agosto
de 1971. Todavia, não é aludida a elaboração de plano de educação nesta nova lei.

Após o regime autoritário, mais exatamente, em 1988, é promulgada a Constituição denominada de
Cidadã. Nesta Carta Magna, a educação, é apresentada como direito social, o nível obrigatório como
direito público subjetivo, assim como e a gestão democrática. Desta forma, declinavam as
concepções sobre educação que preponderaram no período ditatorial.

No que concerne ao plano, fica estabelecido na Constituição de 1988, em particular, no artigo 214:

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual,
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis
e à integração das ações do Poder Público que conduzam à:I - erradicação do
analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da
qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística,
científica e tecnológica do País (BRASIL, 1988).

E no artigo 212, parágrafo 3, consta a distribuição de recursos públicos para assegurar a prioridade
ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do PNE.

Em 1996, é autenticada mais uma LDBEN, Lei nº 9.394. Nesta regulamentação, consta sobre a
elaboração do plano, no artigo 9º, o qual preconiza que a União incumbir-se-á de: elaborar o Plano
Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e no artigo
87, parágrafo primeiro, determina-se o prazo de um ano, a partir da publicação dessa lei, para que a
União encaminhe ao Congresso Nacional o PNE, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes,
em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos[i] da Unesco, que sobreveio em
1990 (BRASIL,1996).

Ressalta-se que a materialização do plano não obedeceu ao que preconizava o prazo estabelecido no
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artigo 87 da LDBEN. Apesar de postergado o prazo, o plano foi aprovado em 09 de janeiro de 2001,
por meio da Lei nº 10.172, com vigência para o decênio. Este plano apresentou uma complexidade no
processo de elaboração, pois existiram duas propostas, uma da Sociedade Brasileira, elaborado pelo
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (Fndep), contendo a síntese das ideias defendidas no II
Congresso Nacional de Educação (Coned), assim este plano assinalava-se uma visão
“político-utópica” segundo Beisiegel (1999). E a proposta do Executivo, caracterizava por uma visão
“realista conservadora”.

A Lei nº 10.172 constitui-se de sete artigos e no artigo 2º apresenta-se que a partir da vigência desta
lei, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no plano nacional de educação,
elaborar planos decenais correspondentes (BRASIL, 2001). Poucos foram os Estados e municípios
que asseguraram o que preconizava o artigo 2º, ou seja, efetivaram os seus respectivos planos.

No que corresponde à estrutura do PNE 2001-2010, organizou-se em capítulos e seções, em
concordância com a organização da educação brasileira, em seus níveis e modalidades educacionais.
Apesar da intencionalidade proposta, o plano não obteve o êxito desejado, não gerou grande
curvatura na educação brasileira, pois não se converteu em política educacional de Estado e também
não possuía articulação com os instrumentos de planejamentos orçamentários e quando sancionado
sofreu nove vetos presidenciais, em particular, as metas correlacionadas à gestão e ao financiamento
da educação.

Para Dourado (2010):

[...] o PNE aprovado não se constituiu como base e diretriz para políticas,
planejamento e gestão da educação nacional nem foi acionado como tal pelos
diferentes segmentos da sociedade civil e política brasileira. A esse respeito,
as entidades educacionais, por exemplo, não efetivaram uma avaliação
sistemática e global do Plano e de sua concretização. Não houve movimento
em defesa do atual PNE, por exemplo, pelas entidades educacionais, que, ao
contrário, advogaram, como estratégia política, em dado momento, a
revogação do Plano aprovado, por entenderem que este dispositivo legal
traduzia o esforço político conduzido pela sociedade civil, em particular pelo
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, e que não se configurava como
política de Estado, mas era resultante de manobras governamentais no seu
processo de tramitação (DOURADO, 2010, p.685-686).

Para além das considerações feitas por Dourado (2010) em relação ao PNE, Davies (2014) corrobora
apresentando conjectura sobre as inconsistências, principalmente, no que correspondem aos custos e
as fontes de recursos adicionais para o financiamento das metas. O decênio deste PNE foi marcado
pelo governo de Fernando Henrique Cardoso nos primeiros anos e a partir de 2003, pelos dois
exercícios do governo de Luís Inácio Lula da Silva.

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, LEI Nº 13.005/2014

Em 11 de novembro de 2009, entra em vigor a Emenda Constitucional nº 59 que em seu artigo 4º
determina que:

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a
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(BRASIL, 2009, p.1).

Este artigo altera o texto do artigo 214 da Constituição Federal e passa a ser basilar para a
elaboração do plano de educação, pois avança no sentido de garantir que o PNE seja decenal. E
também alterou a condição legal do PNE, que passou de uma disposição transitória da Lei nº
9.394/96, da LDBEN para uma exigência constitucional com precedência decenal, o que denota que
planos plurianuais (PPA)[ii] de governo devem adotar o PNE como referência, assim como os planos
subnacionais.

Ainda em 2009, houve conferências municipais, intermunicipais e estaduais, e também, encontros e
seminários, além de uma conferência dedicada à educação básica. Após estes eventos, em 2010, de
28 de março a 1º abril foi realizada a primeira Conferência Nacional da Educação (Conae) pelo
Ministério da Educação (MEC) com mais de 3 mil delegados para debater o tema central do
documento referência Construindo o Sistema Nacional de Educação: O Plano Nacional de Educação,
Diretrizes e Estratégias de Ação. Todo este aparato visava à materialização do PNE.

Deste modo, o plano denominado de Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, tramitou pela Câmara de
Deputados e pelo Senado Federal por aproximadamente quatro anos, sendo sancionado sem
nenhum veto. A estrutura do PNE com vigência para o decênio 2014-2024 apresenta uma estrutura
de duas peças, a saber: a lei com 14 artigos e um anexo com 20 metas e 254 estratégias.

Segundo Saviani (2016, p.327), essa composição da estrutura do plano chamou a atenção pelos
seguintes aspectos: a) redução drástica do número de metas em relação ao plano anterior; b)
ausência de diagnóstico da situação educacional; e c) limitação da meta relativa aos recursos para a
educação.

Dentre os aspectos apresentados, a ausência de diagnóstico de fato deixa o plano vulnerável, ou
seja, um plano frágil. Desta forma, concorda-se com Saviani quando ele assevera:

Com efeito, é o diagnóstico que, ao caracterizar a situação educacional com
seus problemas, limites, carências e perspectivas, põe em evidência os
elementos que justificam o enunciado das metas e a necessidade de que
sejam alcançadas. Não havendo o diagnóstico, as metas resultam arbitrarias
(SAVIANI, 2016, p.328).

Assim como Saviani (2016), o professor Davies (2014, p.197) também relata que sem um diagnóstico
e a definição dos custos e recursos disponíveis, as metas e estratégias se tornam apenas peças de
retórica.

A redução dos recursos de 10% para 7% do Produto Interno Bruto (PIB) não cumpriu o acordado na
Conae, em 2010. Sustenta-se no PNE o mesmo percentual de recurso do PNE anterior. Assim, dispôs
no texto anexo da lei, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% do PIB do País no 5º ano de vigência do PNE, e, no mínimo, o equivalente
a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio (BRASIL, 2014).

Outra observação importante diz respeito ao uso do termo “regime de colaboração” no texto da Lei nº
13.005/14, o qual aparece 21 vezes no decorrer do documento, o que nos provoca uma reflexão
conceitual e pragmática acerca deste. Conforme sinaliza Araújo (2014),

A falta de regulamentação do regime de colaboração gerou dois fenômenos
nocivos ao equilíbrio federativo e à garantia do direito à educação. De um
lado, houve clara sobrecarga de alguns entes federados, especialmente os
municípios, que assumiram mais responsabilidades do que previsto na
Constituição (a oferta do ensino fundamental é exemplar) e tais atribuições
não foram acompanhadas de alocação de recursos proporcionais. De outro
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lado, houve concorrência entre estados e municípios e uma relação de
subordinação da esfera municipal, fruto do padrão de relacionamento político
existente em muitas unidades da federação (ARAUJO, 2014, p.62).

Diante do exposto, a efetividade do regime de colaboração para a implementação das políticas
públicas, em especial, as educacionais, torna-se imprescindível. Logo, será preciso conjugação de
esforços entre os entes federados no sentido de viabilizar o que estabelece a legislação educacional.

Davies (2014, p.200), considera o mote regime de colaboração como mais uma fragilidade, uma vez
que o PNE não pode ser cumprido imediatamente, pois muitas ações previstas no documento
dependerão de leis posteriores, a exemplo a lei de regulamentação do regime de colaboração. Desta
forma, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios encontram-se com implicações na ação
supletiva e redistributiva da União e dos Estados.

Mesmo com fragilidades e inconsistências é assegurado no artigo 8º e no parágrafo 1º e nos incisos I,
II, III e IV do PNE:

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em
lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste
PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei .§ 1o Os entes
federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que:
I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas
sociais, particularmente as culturais; II - considerem as necessidades
específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e
quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural; III -
garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial,
assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e
modalidades; IV - promovam a articulação interfederativa na implementação
das políticas educacionais (BRASIL, 2014).

No contexto desta pesquisa, constatamos que no universo de 26 Estados e do Distrito Federal,
aproximadamente 95% dos Estados estão com seus planos sancionados, ou seja, legitimados pela
sociedade civil e política, conforme demonstrativo do Sistema Integrado de Planejamento,
Orçamentos e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC). Destaca-se que os estados de Minas
Gerais e Rio de Janeiro, ainda não sancionaram seus planos. O Estado do Rio de Janeiro encontra-se
com o status de documento-base elaborado e o Estado de Minas Gerais status com Projeto de Lei
enviado ao Legislativo.

ESTUDOS DOS PLANOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE E A
CONSONNCIA COM O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - LEI Nº 13.005/2014

Ao apreciar os Planos Estaduais de Educação da Região Nordeste, observa-se que o Estado do
Maranhão aprova o PEE no mesmo período do PNE. Os Estados da Paraíba e Pernambuco
atenderam o que preconiza o artigo 8º da Lei do PNE, e os Estados do Piauí e Sergipe sancionam a
Lei, durante o segundo semestre, de 2015. Por fim, os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará e Rio
Grande Norte sancionaram no primeiro semestre de 2016. Assim sendo, os quatros últimos Estados
sancionaram a Lei do PEE, excedendo o pressuposto estabelecido no artigo 8º. Deste modo, para
atender o desígnio dobraram o prazo para sancionarem a Lei do PEE.

Ao analisar os PEE da Região Nordeste, traz-se para os fomentos em decurso a conformidade das
peças do PNE, principalmente na primeira peça, os artigos que tratam das diretrizes, monitoramento
contínuo e avaliação periódica, regime de colaboração e planejamento orçamentários e também a
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composição do anexo da lei que é abordado na segunda peça do plano, dentre outros elementos
relevantes.

Ao contemplar o PEE do Estado de Alagoas, Lei nº 7.795 de 22 de janeiro de 2016, observa-se que
dentre os 9 (nove) PEE dos Estados que compõem a Região Nordeste, o estado de Alagoas é o único
que sofreu vetos em suas duas peças, tanto na Lei, nos artigos 7º e 12 e nos § 6º do artigo 5º, § 8º do
artigo 8º e no parágrafo único do artigo 6º, assim como também, no anexo de Lei , ou seja, em suas
metas, 2 vetos e nas estratégias foram 60 vetos. Com os vetos a Lei sancionada ficou com 12 artigos
e a peça em anexo com 20 metas e 350 estratégias.

Sobre o monitoramento contínuo e avaliação periódica do PEE de Alagoas, determinou no artigo 5º:

A execução do PEE e o cumprimento de suas metas serão objeto de
monitoramento continuo e de avaliações periódicas, realizados em conjunto,
pelas seguintes instâncias sob a coordenação do FEE-AL: Secretaria de
Estado de Educação:

• Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior-SECTI:
• Comissão de Educação da Assembleia Legislativa:
• Conselho Estadual de Educação de Alagoas-CEE:
• Fórum Estadual de Educação de Alagoas-FEE-AL:
• Ministério Público Estadual-MPE;
• Ministério Público Federal-MPF (ALAGOAS, 2016).

É notório que para um plano de educação alcançar êxito com metas e estratégias efetivadas o
planejamento da execução do plano precisa estar articulado com as peças orçamentárias. Assim a Lei
do PEE de Alagoas estabelece no § 5º:

A Comissão de educação da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas
fará, anualmente, antes da aprovação da LOA e da LDO de cada ano, com a
presença, obrigatória, de todos os representantes das entidades incluídas nos
incisos I a VII do caput deste artigo, audiência pública para avaliação e
monitoramento das metas e estratégias previstas neste PEE, com a finalidade
de avaliar e dimensionar o investimento em educação com o objetivo de
garantir o cumprimento das metas (ALAGOAS, 2016).

O que estar posto no parágrafo 5º e determinado no artigo 11 do PEE no que diz respeito às peças
orçamentárias (PPA, LOA e LDO), estas serão formuladas de maneira a assegurar a consignação de
dotações orçamentarias compatíveis com as diretrizes metas e estratégias do PEE. Em tese esta é a
fórmula para a concretização das metas e estratégias estabelecidas no PEE de Alagoas.

A Lei nº 13.559, de 11 de maio de 2016 trata do PEE da Bahia, possui em sua lei 13 artigos e no
anexo propõe 20 metas e 246 estratégias. Embora se aproxime da estrutura do PNE, o PEE da Bahia
no que diz respeito ao conteúdo apresenta algumas lacunas, em particular, na escrita das metas se
eximindo de responsabilidade para materialização da meta, a exemplo da meta 5 “mobilizar esforços,
para alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental
(BAHIA, 2016), ao invés de sobrescrever “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o

(terceiro) ano do ensino fundamental” (BRASIL, 2014).

Quanto aos artigos da lei, no artigo 2º que se refere às diretrizes orientadoras não vinculou nenhuma
diretriz correlacionas com aplicação de recursos. No artigo 4º que trata da execução do PEE-BA, para
o alcance das diretrizes e a eficácia de suas metas e estratégias no processo de monitoramento
contínuo e avaliação periódica, serão realizadas pelas seguintes instâncias:
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• Secretaria da Educação-SEC, que o coordenará;
• Comissão de Educação da Assembleia Legislativa;
• Conselho Estadual de Educação-CEE;
• Fórum Estadual de Educação da Bahia-FEE-BA (BAHIA, 2016).

E no parágrafo 3º do artigo 7º, ainda sobre o processo de monitoramento e avaliação, registra que
poderá ser ampliado, em regime de colaboração com os Municípios, para alcançar o
acompanhamento das metas e estratégias dos PME.

Sobre as peças orçamentarias trata no artigo 9º:

O Estado atuará nos limites de sua competência e observada a política de
colaboração, a capacidade de atendimento e o esforço fiscal de cada ente
federado, para, em consonância com o artigo 212 e o inciso VI do artigo 214,
ambos da Constituição Federal, e o artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Federais Transitórias, alcançar a Meta 20 do anexo deste
PEE-BA (BAHIA,2016).

E no § 2º do artigo 9º determina:

Os Planos Plurianuais- PPA, as diretrizes orçamentarias e os orçamentos
anuais do Estado serão formulados de maneira a assegurar a consignação de
dotações orçamentárias compatíveis com o disposto neste artigo e nas
diretrizes, metas e estratégias deste PEE-BA, a fim de viabilizar sua plena
execução (BAHIA, 2016).

Pode-se afirmar que em todos os planos de educação o maior desafio consiste em articulação das
peças orçamentarias com o planejamento educacional. Em muitas das Leis nota-se que está alocada,
mas às vezes não é assegurada e protela-se a execução de metas e estratégias por conta da
ausência dos recursos implicando diretamente na política educacional e, consequentemente, na
qualidade de educação.

O Estado do Ceará sanciona o PEE, Lei nº 16.025, em de 30 de maio de 2016. Diferentes dos demais
planos da Região Nordeste, o período para execução estabelecido foi de 8 anos, entende-se que este
período significa acompanhar a mesma temporalidade do PNE. Possui as duas peças, a lei que
consta de 16 artigos e o anexo, com 21 metas e 358 estratégias.

Ao referir-se ao artigo 2º que abordam as diretrizes, o PEE do Ceará amplia em relação ao PNE e aos
demais PEE da Região Nordeste. Assim acrescenta as diretrizes:

• garantir a equidade educacional, promovendo um sistema inclusivo em todos os níveis, etapas
e modalidades de ensino; X-fortalecimento da gestão democrática da educação e dos princípios
que a fundamentam; XI- promoção da educação para o respeito aos pais e responsáveis, bem
como aos demais entes familiares, com ênfase na valorização das famílias; XII-priorizar a
instituição do ensino integral na rede educacional pública cearense; XIII- priorizar os
investimentos educacionais nos municípios e regiões com níveis baixos de IDH e IDH-E; XIV-
garantir a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e
na erradicação de todas as formas de discriminação; XV-impede, sob quaisquer pretextos, a
utilização de ideologia de gênero na educação estadual (CEARÁ, 2016).

Sobre a execução do PEE e o cumprimento de suas metas por meio do monitoramento contínuo e
avaliações periódicas, serão realizados pelas seguintes instâncias, conforme preconiza o artigo 4º do
PEE-CE.
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• Secretaria Estadual da Educação;
• Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior;
• Comissão de Educação da Assembleia Legislativa;
• Conselho Estadual de Educação;
• Fórum Estadual de Educação;
• Conselho de Pais e Mestres;
• Representação da Sociedade Civil;
• Conselhos Municipais de Educação (CEARÁ, 2016).

Sobre o regime de colaboração registra no artigo 7º:

O Estado e os municípios manterão regime de colaboração com a participação
da União para implemento das metas e das estratégias do PEE,
compartilhando responsabilidades, e, entre outras medidas, instituindo,
instâncias permanente de negociação, cooperação e pactuação entre gestores
municipais e estaduais de educação.

E no artigo 8º

expõe:

O PEE, instituído nos termos desta Lei, estará sujeito a reexame por uma
comissão formada pelos conselheiros do Conselho Estadual de Educação e
por 8 (oito) representantes da sociedade civil, a qual após ampla discussão,
encaminhará, em até 24 (vinte quatro) meses após o início de vigência do
plano, propostas de alterações ou ajustes à Secretaria de Educação –
SEDUC, que, após analisar as sugestões, encaminhará projeto para
aprovação da Assembleia Legislativa (CEARÁ,2016).

A Lei do PEE do Estado do Ceará abre um precedente muito importante e também condiz com a ideia
de plano, pois pode ser avaliado e reajustado, se assim for necessário. Sobre as peças orçamentárias
destaca no artigo 12 e informa que estas deverão ser elaboradas de modo a dar suporte às metas
previstas no PEE- CE.

O Plano Estadual de Educação do Estado do Maranhão, Lei nº 10.099, de 11 de junho de 2014,
antecede a Lei do PNE e não deixa evidente qual o período de permanência do plano. Na peça que
se refere à lei consta de 7 artigos e no anexo 22 metas e 315 estratégias. Ressalta-se que este plano
é um dos poucos que apresentam o diagnóstico da educação básica e do ensino superior.

A Lei do PEE-MA apresenta 7 artigos. Em seu artigo 1º, versa sobre a aprovação do plano; no
parágrafo único corrobora sobre o diagnóstico e as metas que constam no anexo; no artigo 2º das
ações estratégicas e novamente refere-se às metas do anexo; no parágrafo único faz referência ao
§2º do artigo 211 da Constituição Federal Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil; no artigo 3º registra que a avaliação do PEE-MA será feita de dois
em dois anos pelo Poder Executivo, em articulação com outros entes federados e com a sociedade
civil; no artigo 4º trata da implantação, a execução e da ampla divulgação do PEE para a sociedade
civil; no artigo 5º sublinha os artigos 167 e 169 da CF de 1988.

O artigo167 trata dos vetos no que concerne ao uso inadequado dos orçamentos e o artigo 169 alerta
sobre a despesa com pessoal ativo e inativo dos entes federados e escreve que não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar. Ressalta-se que ambos os artigos também são
destaque na Constituição do Estado do Maranhão nos artigos 138 e 140. No artigo 6º recomenda a
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observação do disposto na Lei Federal nº 9. 504 de dezembro de 1997.

Ao consultar esta lei para constar o seu conteúdo, encontra-se na plataforma do site do Planalto essa
lei com o mês referente a setembro de 1997 e não dezembro como consta no PEE, e esta
regulamentação estabelece normas para as eleições. E por fim, o artigo 7º que sinaliza que a Lei
entra em vigor na data de sua publicação.

A Lei nº 10.488, de 23 de junho de 2015 trata da Lei do PEE do Estado da Paraíba. Nos componentes
da lei consta de 11 artigos e no anexo, 28 metas e 300 estratégias. E traz também um diagnóstico
denominado Plano Estadual de Educação: um projeto de todos/as e para todos/as. Em seu artigo 5º
trata da execução e o cumprimento das metas e estratégias do PEE e também relaciona as instâncias
responsáveis para o monitoramento contínuo e avaliações periódicas, a saber:

• Secretaria de Estado da Educação;
• Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba;
• Conselho Estadual de Educação; e,
• Fórum Estadual de Educação (PARAÍBA, 2015).

Estabelece as instâncias e o que compete, ou seja, a responsabilidade de cada um em divulgar os
resultados do monitoramento e das avaliações; analisar e propor políticas públicas para assegurar a
implantação das estratégias e o cumprimento das metas; analisar e propor a ampliação progressiva
de investimentos públicos em educação (PARAÍBA, 2015). Sobre a articulação das peças
orçamentarias é sublinhado no artigo 9º do PEE:

Os planos plurianuais, as diretrizes orçamentarias e os orçamentos anuais do
Estado e dos municípios, deverão ser formulados, de modo a assegurar a
consignação de dotações orçamentarias compatíveis com as diretrizes, metas
e estratégias do PEE, a fim de viabilizar a sua plena execução (PARAÍBA,
2015).

O atendimento deste artigo é um ponto basilar para a materialização do PEE. Vale destacar que sem
previsão de recursos não há como assegurar à execução do PEE.

No diagnóstico intitulado de Plano Estadual de Educação: um projeto de todos/os e para todos/as,
têm as seções apresentação; histórico, metodologia e estrutura; introdução; educação básica;
educação superior; formação e valorização dos profissionais da educação básica; gestão democrática
da educação e financiamento da educação. Destaca-se que as metas e estratégias foram inseridas
entre as seções, em particular, a partir da seção da educação básica. A meta 5 do PNE que trata da
Alfabetização, neste PEE encontra-se sublinhado na meta 3, considerando o texto na íntegra. Ao
apreciar o PEE, conforme já afirmado anteriormente, este documento compõe de 28 metas, assim ao
fazer a análise da conformidade com o PNE, observa-se que foram acrescidas 8 metas.

Conforme já sinalizado, anteriormente, uma das premissas constitucional do PNE 2014, consiste na
consonância das diretrizes, metas e estratégias dos planos subnacionais. Deste modo, o PEE da
Paraíba não necessitaria ter citado mais 8 metas, estas deveriam ser contempladas de modo
transversal, de acordo a concepção do PNE, e com observâncias acrescentariam o teor em número
das estratégias.

O PEE do Estado de Pernambuco, Lei nº 15.533, de 23 de junho de 2015 apresenta 9 artigos em sua
Lei e no anexo 20 metas e 359 estratégias. Traz no 2º artigo às 10 diretrizes em conformidade com o
PNE. Sobre monitoramento e avaliação estabelece no artigo 4º:

O Estado, em articulação com a sociedade civil procederá ao monitoramento
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contínuo, assegurando avaliações do Plano Estadual de Educação a cada
(três) anos e Conferências Estaduais de Educação a cada 4 (quatro) anos,
com a participação das seguintes instâncias. I-Secretaria Estadual de
Educação; II-Conselho Estadual de Educação; III-Fórum Estadual de
Educação; IV-Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa
(PERNAMBUCO, 2015).

E no artigo 6º trata das peças orçamentarias e assevera textualmente:

O plano plurianual, as diretrizes orçamentarias e os orçamentos anuais do
Estado e dos Municípios serão formulados de maneira a assegurar a
consignação de dotações orçamentarias compatíveis com as diretrizes, metas
e estratégias deste PEE e dos respectivos planos municipais de educação
(PERNAMBUCO, 2015).

Assim como os demais PEE, o do estado do Pernambuco, também, contempla a necessidade de
articulação do PEE com os planejamentos orçamentários.

O PEE do Piauí, denominado de Lei nº 6. 733, de 17 de dezembro de 2015, constam de 14 artigos, 20
metas e 406 estratégias. No artigo 1º constata-se que esta lei precede de dois anexos, um sobre o
diagnóstico e outro sobre metas e estratégias, contudo o anexo 1 foi vetado. No artigo 2º apresenta as
diretrizes em conformidade com a lei do PNE. No artigo 5º sobre a execução do PEE e o cumprimento
de suas metas será objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas
seguintes instâncias: Secretaria Estadual de Educação; Comissão de Educação da Assembleia
Legislativa do Estado do Piauí; Conselho Estadual de Educação; Fórum Estadual de Educação;
(PIAUÍ, 2015).

No parágrafo1º do artigo 5º trata das competências das instâncias: I- divulgar os resultados do
monitoramento e das avaliações; II- analisar e propor políticas públicas para assegurar a
implementação das estratégias e o cumprimento das metas; analisar e propor a revisão do percentual
de investimento público em educação (PIAUÍ, 2015).

Assim como os demais PEE, o do estado do Piauí também evidenciou no artigo 6º a realização de
pelo menos duas conferências estaduais de educação até o final do decênio, precedidas de
conferências municipais e intermunicipais articuladas e coordenadas pelo Fórum Estadual de
Educação. No artigo 7º tratou do regime de colaboração com a intencionalidade de alcance das metas
e a implementação das estratégias. E no artigo 10 registra que as metas e estratégias deverão ser
prioridades nas peças orçamentárias.

A Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016, versa sobre o plano do Estado do Rio Grande do Norte. Na
primeira peça constam de 13 artigos, e na segunda peça 21 metas e 275 estratégias. Esta lei não traz
em seu corpo, em particular no artigo 2º as diretrizes, conforme preconiza a lei do PNE em seu artigo
8º, estas são substituídas por dimensões, a saber:

• universalização, expansão e democratização do acesso à educação básica;
• qualidade da educação básica: condições de aprendizagem, avaliação e melhoria do fluxo

escolar;
• educação e trabalho: formação técnica e tecnológica de nível médio;
• ensino superior: expansão e diversificação da graduação e da pós-graduação;

• valorização dos profissionais da educação;
• gestão democrática: participação, responsabilização e autonomia dos sistemas de ensino;
• financiamento da educação básica e superior estadual;
• educação: movimentos sociais, inclusão e direitos humanos (RIO GRANDE DO NORTE, 2016).
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Em relação à consonância das metas do PNE, o PEE do Rio Grande do Norte apresenta uma
estrutura diferenciada, apesar de contemplar todas as metas, atrelam as metas, as dimensões:
dimensão I – é numerada de 1a 6, todavia nesta dimensão vincula-se as metas do PNE 1, 2, 3, 4, 8 e
9; dimensão II – de 1 a 3 e são contempladas as metas do PNE 5, 6 e 7; dimensão III- 1 e 2,
equivale-se as metas 10 e 11; dimensão IV- 1 a 3 são correlacionada as metas 12,13 e 14 do PNE;
dimensão V – 1 a 3 correlaciona as metas 15,16,17 e 18 do PNE; dimensão VI- 1 equivale a meta 19;
dimensão VII – 1 equivale a meta 20 e dimensão VIII não possui consonância com nenhuma meta do
PNE, assim registra textualmente:

Garantir e assegurar até 2025 a implementação de 90% das políticas públicas
inclusivas e afirmativas, integradas aos Programas e Ações do Sistema
Educacional do Estado do RN, em sintonia com as políticas nacionais, com
vistas a contribuir para o enfrentamento das desigualdades sociais,
contemplando as especificidades econômicas, culturais, éticas, históricas e
sociais, na perspectiva de promoção de todas as formas de igualdade e
equidade (RIO GRANDE DO NORTE, 2016).

Compreende-se que o acréscimo da meta ao PEE do Rio Grande do Norte não deixe de manter o
foco central da elaboração de metas alinhadas ao PNE e da sua conformidade. Pode-se considerar
conforme preconiza a CF a autonomia dos entes federados e também a preservação da identidade.

A Lei nº. 8.025, de 04 de setembro de 2015, trata do PEE do Estado de Sergipe. Esta lei compõe de
duas peças, a primeira possui 15 artigos, e a segunda peça de 20 metas e 280 estratégias, com
vigência decenal. A propósito da execução do PEE é citado no artigo 5º que será realizado pelas
seguintes instâncias o monitoramento contínuo e avaliações periódicas: I - Secretaria de Estado da
Educação – SEED; II - Comissão de Educação da Assembleia Legislativa; III - Conselho Estadual de
Educação – CEE; IV - Fórum Estadual de Educação – FEE (SERGIPE, 2015).

No artigo 6º considera a realização de pelo menos 02(duas) conferências estaduais de educação
durante a vigência do plano e atribui ao Fórum Estadual de Educação (FEE) promover a articulação
das conferências de educação com as conferências intermunicipais e municipais que as precederem,
em regime de colaboração com o Fórum Nacional de Educação[iii] (FNE). Observa-se que o termo
regime de colaboração é enfatizado 5 vezes nesta lei. Artigo 6, inciso II; no artigo 7º, nos § 4º, § 6º, §
7º.

No artigo 10 trata das peças orçamentarias, as quais deverão ser formuladas de maneira a assegurar
a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias.

Isto posto, ressalta-se que a consonância dos planos não consta na Constituição e nem nas demais
legislações educacionais em vigência, mas é recomendável que os planos estejam em harmonia,
sintonia. Desta forma, entende-se que todos os entes federados deverão assumir o compromisso de
contribuir para que o Brasil alcance as metas estabelecidas. Cumpre destacar, também, que o
conteúdo de um plano de educação implica a demarcação de uma política educacional,
especialmente, no que concerne às decisões que o Poder Público, isto é, o Estado, toma em relação
à educação básica e superior conforme estão traçadas nas diretrizes, metas e estratégias dos planos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo comparativo dos PEE da Região Nordeste com o PNE permite identificar a consonância
entre os documentos no que aludem às peças da lei e do anexo da lei. E também nos consentem a
oportunidade de observar a intencionalidade do planejamento educacional.

Entende-se que para obter êxito, um plano de educação se define como um conjunto de medidas de
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natureza técnica, administrativa e financeira e também deve ter participação social para
democratização de uma política educacional que favoreça a garantia do direito de educação para
todos.

Nesse sentido, observa-se que a execução e o monitoramento sistemático do PEE demanda esforço
político, financeiro e pedagógico dentre outros, bem como destaca-se que no processo de
implementação dos planos, as possíveis fragilidades detectadas, são possíveis de serem reparadas
no processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica dos planos.

Assim sendo, o estudo revelou a existência de planos estaduais marcados pela concordância com o
Plano Nacional na definição das diretrizes, metas e estratégias e ao mesmo tempo, proposições não
factíveis por apresentarem-se, em grande medida, desvinculados do seu contexto político, normativo
e financeiro. Ressalta-se que os Planos de Educação constituem a base da política educacional de
determinado ente da federação, levando em conta as prioridades, os investimentos e as
especificidades próprias de cada Estado.
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[1] Documento elaborado durante a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada na
cidade de Jomtien, na Tailândia, que fornece definições e novas abordagens sobre as necessidades
básicas de aprendizagem, tendo em vista estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas
as pessoas os conhecimentos.

[1] No entanto as projeções são de perda cumulativa de recursos em função do congelamento dos
gastos definidos pela Emenda Constitucional 95/2016. E mais recente com a Lei nº 13.473, de 8 de
agosto de 2017, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018
e dá outras providências. No que se refere à educação, foi retirada da LDO a obrigatoriedade de
alocação de recursos para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação.

[1] A Portaria do MEC nº 577, de 27 de Abril de 2017 alterou a composição do Fórum Nacional de
Educação (FNE), em uma decisão considerada “unilateral e antidemocrática”. Então instituiu-se
Conferência Nacional Popular da Educação (CONAPE)
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