
1 

 

OS PLANOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E DO MUNICÍPIO DE 

TERESINA E O FINANCIAMENTO DO ENSINO MÉDIO 

 

Sandra Regina de Morais Cunha Rodrigues1 

                    Marlúcia Lima de Sousa Meneses 2 

Jeferson Sales de Oliveira3 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vivenciou nos últimos anos intensos movimentos de debate, reflexão e 

afirmação democrática, onde os diversos sujeitos sociais, mais precisamente os historicamente 

excluídos têm assumido seus espaços de empoderamento político. Dentre tais espaços se 

podem citar os momentos das Conferências de Educação Nacional, Estadual do Piauí e 

Municipal de Teresina, as quais contribuíram para a construção do Plano Nacional de 

Educação/PNE, Plano Estadual de Educação do Piauí/PEE/PI e Plano Municipal de Educação 

de Teresina/PME. 

Os planos emergiram como proposta de política educacional, em âmbito nacional, a 

partir da Constituição Federal (CF) de 1988. Na lei Magna, o PNE foi concebido como um 

plano plurianual e articulador de todos os níveis de ensino. Anos mais tarde, surge a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN 9396/96 que, posteriormente, determinou a 

decenalidade do PNE em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, 

firmada, em 1990, junto à UNESCO por mais de 150 países incluindo o Brasil. 

Oliveira (2011) destaca que o caráter decenal do PNE e seu papel articulador de todo o 

sistema, deveria, em tese, aproximar-se de uma política educacional de Estado, capaz de 

ultrapassar a visão meramente programática e fragmentada das políticas adotadas comumente 

no setor.  

Nessa via, o processo de construção dos planos transforma-se em arena de disputa 

entre grupos sociais com interesses divergentes, fato este constatado no primeiro PNE (2001-

2009) e, posteriormente no segundo PNE (2014-2024). A centralidade das discussões em 
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torno do financiamento foi aspecto central nas discussões de ambos os planos, bem como na 

construção dos PEE/PI e PME de Teresina. 

Embora, ainda pouco, a ampliação de gasto máximo de 7% do Produto Interno Bruto 

(PIB) para os atuais 10%, representa um avanço, entretanto, a atual conjuntura, em meio à 

crise financeira e política, vê na supressão de gasto, especialmente no que diz respeito às 

políticas sociais como a educacional, a saída para os problemas brasileiros. 

Frente a isso,paralelo ao PNE (2014-2024), o governo brasileiro cria novos 

mecanismos de gastos, que vai à contramão do proposto pelo referido Plano, bem como 

políticas de ensino construídas de forma apressada e antidemocrática, entre elas pode-se citar 

o Novo Ensino Médio. 

Sobre isso, é importante ressaltar que o PNE, em sua meta três, propõe um desafio 

para a oferta do Ensino Médio ao estabelecer a sua universalização, até 2016, a ampliação do 

atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, bem como elevar, até o final do 

período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. 

A partir do que foi exposto, temos como objetivo analisar os dispositivos relacionados 

ao financiamento do Ensino Médio nos planos PNE, PME/THE e PEE/PI, assim como 

comparar as determinações da Lei 13.415/2017, que trata do Novo Ensino Médio, com as 

orientações previstas nos Planos em discussão, problematizando os elementos de 

convergências e divergências entre os referidos arcabouços legais. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa é de caráter bibliográfico e documental, pois os dados foram 

coletados a partir da consulta dos referidos documentos tendo em vista a realização da 

proposta de problematização sobre os mesmos sem perder de vista os marcos legais que os 

fundamentam como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), e a 

Constituição Federal de 1988 (CF/88). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Ao Analisarmos a meta 3 do PNE, que trata do Ensino Médio, constata-se que embora 

os planos sejam bem semelhantes, alguns elementos divergentes foram identificados, a saber, 

no PNE e PEE colocam o prazo até 2016, diferindo do Plano Municipal de Teresina que 

estende o prazo até 2018. Foram também percebidas convergências quanto aos elementos que 
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compõem cada um dos planos no que se refere à meta em análise, que são universalização do 

atendimento neste nível de ensino dos jovens de 15 a 17 anos de idade. 

Dessa forma, Estado e Município tiveram como parâmetro o PNE e criaram suas 

estratégias para alcançar as 14 metas estabelecidas neste plano, assim, 27 no PEE/PI e 13 no 

PME/THE. Asestratégias3.1e 3.2dos planos direcionam para uma nova organização do EM, 

sendo assim, coincide com alei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, no art.36,que diz: 

 

§ 5º Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão 
ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que 
trata o caput.   
§ 6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e 
profissional considerará:  
 

O Novo Ensino Médio surgiu no contexto de muitas insatisfações e críticas. As 

modificações para serem efetivadas dependem de recursos o que é contraditório, já que a PEC 

241 determina a redução dos investimentos em educação,saúde e assistência social. Enquanto 

os planos enfatizam a ampliação da oferta de matriculas, o Novo Ensino Médio reporta a 

disponibilidade de vaga como pretensão da oferta. 

As estratégias 3.3, 3.4 e 3.5,apontam a necessidade de efetivar o regime de 

colaboração para o desempenho das atividades educativas com boa qualidade. Sendo também 

estabelecido acompanhamento e fiscalização, através dos conselhos escolares. No PME, 

enfatiza a ampliação da prática esportiva, contraditório a lei que torna a Educação Física 

como opcional. A formação continuada do professor também seria realizada através das 

parcerias. 

As metas 3.6 e 3.7 convergem do que está proposto na lei do Novo Ensino Médio, que 

de forma gradual pretende implantar a escola de tempo integral e indica a forte tendência para 

um ensino médio profissionalizante, como sinaliza o Art.36: 

 
§ 8º A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do caput, 
realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser 
aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo 
Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino.   
 

Nas estratégias 3.8 e 3.9 são previstas para efetivação de um ensino de qualidade para 

os alunos, investimentos na ampliação e na reestruturação da rede física e em equipamentos 

educacionais, dentre os quais se destacam: transporte escolar, livros didático, laboratórios de 

informática educativa e redes de internet avançadas. 
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As estratégias 3.10 do PNE, PEE e PME, tratam  do acesso ao ensino médio, o PNE 

direciona para o fomento do acesso através de programas de educação, cultura e qualificação 

social e profissional, para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo 

escolar, o PEE direciona em sua estratégia, o cumprimento dos objetivos da aprendizagem 

que configurarão na base comum curricular do ensino médio, no PME tal estratégia trata da 

colaboração do redimensionamento da oferta através da distribuição da oferta de ensino 

médio, de forma que atenda a demanda respeitando as necessidades específicas dos alunos. 

A lei 13.415/2017, desvaloriza as licenciaturas, ao considerar o notório saber, ampliará 

as desigualdades educacionais, ao estabelecer que de acordo coma as condições dos estados e 

municípios terá o seu itinerário formativo ofertado, ou seja, não tem alternativa para o 

estudante, que fará o curso que for ofertado.  

Nas estratégias 3.11 dos planos de educação divergem, pois o PNE trata do 

redimensionamento da oferta do ensino médio de acordo com a demanda, já no PEE trata da 

fruição de bens e espaços culturais, tratando também do esporte educacional, colocando tais 

aspectos integrados ao currículo escolar. O PME fala da colaboração com as formas 

alternativas de ensino médio, visando a garantia do nível para os filhos e profissionais de 

caráter itinerante.  

As estratégias 3.12 dos planos, também divergem, no PNE trata do desenvolvimento 

de formas alternativas do ensino médio, visando a garantia do acesso aos filhos e aos 

profissionais de caráter itinerante, já no PEE trata da capacitação dos profissionais da 

educação, esporte e saúde, para o desenvolvimento de atividades culturais e de esporte 

educacional, sendo tais práticas inseridas na Proposta Pedagógica da escola. Já o PME, na 

supracitada estratégia trata da colaboração da implementação de políticas preventivas à 

evasão escolar motiva por preconceito e quaisquer formas de discriminação.  

Nas estratégias 3.13, o PNE predispõe a implementação de políticas que venham a 

prevenir à evasão escolar, motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, 

criando uma rede de proteção, no PEE retorna as políticas apontadas anteriormente e 

pontuando portarias estaduais que institucionalizam o esporte educacional de forma integrado 

à matriz curricular, no PME é estabelecido parcerias para assegurar a participação dos 

adolescentes nos cursos de áreas tecnológicas e científicas, a mesma redação é colocada para 

a estratégia 3.14 do PNE o que já difere do PEE que reitera a estimulação do esporte escolar e 

a realização anual de jogos escolares.  

O PEE, possui 13 estratégias a mais que o PNE, da meta 3.15 a 3.27, tratam do apoio 

ao Exame Nacional do Ensino Médio/ENEM, bem como a aferição do conhecimento através 
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da implementação de um sistema de avaliação. Também encontramos estratégias que tratam 

da universalização do acesso aos povos do campo, da cidade, quilombolas e indígenas.  

O PNE prevê a ampliação progressiva do investimento público em Educação até 

atingir o mínimo de 7% do produto interno bruto (PIB) do país. 

A Educação integral e a reorganização do currículo, ofertando a base comum e como 

opção uma parte formativa. Profissionalização são aspectos relevantes.  

A Lei 13415/2017, prevê o apoio financeiro para o Ensino Médio, “Art.13. Fica 

instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Política de Fomento à Implementação de 

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. ”(BRASIL, 2017).Os repasses serão realizados 

de acordo com o termo de compromisso a ser formalizados entre os envolvidos. 

A Nota Técnica nº 01/2016, produzida conjuntamente pela FINEDUCA e 

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO A EDUCAÇÃO, em outubro de 

2016,apresentou uma projeção do caos da educação com aprovação da PEC 241, para a 

Educação Básica, ou seja, a redução dos recursos nos próximos vinte anos impossibilita a 

implementação dos Planos e da Lei 13.415/17. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Parece não haver dúvidas quanto da necessidade de reorganização do Ensino Médio, 

inovando o seu currículo ofertando disciplinas com conhecimentos teóricos e práticos 

atualizados com o uso das tecnologias. Por consequente, a maneira pela qual se aprovou a Lei 

de forma contrária aos planos de Educação que foram debatidos e discutidos com a 

população. 

O direito à educação apesar de estar garantido nos documentos legais,verificamos que 

não está sendo cumprido à medida que os recursos aplicados com educação são insuficientes 

para atingir as metas dos planos, na perspectiva de qualidade. 

Em relação aos recursos que serão aplicados na educação de tempo integral e 

profissionalizante são desafios que necessitam de investimento e um controle social que 

possam garantir essa aplicação. Os cortes nos gastos põem em risco a efetivação dos direitos 

assegurados nos documentos. 
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