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 Este documento do Todos Pela Educação apresenta uma análise técnica do 
‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’, apresentado pelo Ministério da Educação (MEC) 
como plano para o período 2019-2022. Objetiva-se, com ele, contribuir não só para a 
qualificação do debate, mas também com o processo de planejamento, formulação e 
implementação de políticas públicas do Ministério da Educação voltadas para a Educação 
Básica.
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INTRODUÇÃO1



 No dia 11 de julho de 2019, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), 
apresentou o documento ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’, contendo uma lista de 
medidas a serem realizadas pelo Ministério durante o período 2019-2022. O compromisso foi 
elaborado em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), que estavam representados 
institucionalmente em seu lançamento.

 O documento apresentado pelo MEC1 traz como visão de futuro “tornar o Brasil referência 
em Educação Básica na América Latina” e, para isso, aponta dois objetivos estratégicos: (i) 
“Implementar políticas de Estado para melhoria da qualidade da Educação Básica, com foco em 
acesso, permanência, aprendizagem e equidade”; e (ii) “Implementar política de Estado para 
valorização e qualificação dos docentes e demais profissionais da Educação.”

 A partir disso, o ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ apresenta dados que 
reforçam a importância das políticas educacionais para o país e traz um conjunto de diagnósticos 
e medidas planejadas pelo Ministério em diferentes temas da Educação Básica. 

 A seguir apresentam-se as considerações do Todos Pela Educação sobre este 
Compromisso. O esforço, de caráter estritamente técnico, tem como principal base analítica o 
conjunto de evidências e conhecimentos sistematizados no documento Educação Já2. O 
trabalho, produzido pelo Todos Pela Educação ao longo de 2018, contou com a colaboração de 
um grupo plural de mais de 80 especialistas, profissionais e instituições do campo educacional e 
teve como missão central detalhar os diagnósticos e recomendações de políticas públicas com 
vistas a subsidiar diferentes atores do poder público a partir do novo ciclo governamental que se 
iniciou em 2019. As propostas foram, inclusive, apresentadas para atual gestão do Ministério da 
Educação3.

UMA ANÁLISE CRÍTICA E FUNDAMENTADA
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1Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/77991-mec-firma-compromisso-para-tornar-brasil-referencia-na-america-latina-ate-2030.
Consulta em 28/08/2019.
2Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/170.pdf
3https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/todos-pela-educacao-se-reune-com-mec



2 VISÃO GERAL



PANORAMA DO  DOCUMENTO DIVULGADO
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 • Em primeiro lugar, é importante reconhecer que o ‘Compromisso Nacional pela 
Educação Básica’ representou o primeiro passo concreto do Governo Federal na Educação 
Básica, ao finalmente anunciar diretrizes e temáticas que serão efetivamente priorizadas pelo 
MEC. Até então, passados seis meses de governo, não haviam sido feitos anúncios formais 
sobre o que seria objeto de trabalho do Ministério na Educação Básica. 
 • Adicionalmente, o ‘Compromisso’ tem o mérito de ter sido construído com a 
participação de uma parcela de secretários e técnicos de Secretarias de Educação 
representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime), além de ter contado com contribuições de 
organizações do terceiro setor educacional. Isso denota uma postura de abertura ao diálogo do 
Ministério da Educação, o que não vinha ocorrendo durante os primeiros meses de gestão do 
atual governo.
 • Outro ponto de destaque é que o documento apresentado considera importantes 
políticas em andamento que precisam ser continuadas e aprofundadas e, de modo geral, aborda 
temas respaldados pelas evidências como essenciais para a melhoria da qualidade da Educação 
Básica. 
 • Não obstante esses aspectos positivos, trata-se de um esforço com sérias fragilidades: 
para além do fato de o ‘Compromisso Nacional Pela Educação Básica’ carecer de um 
detalhamento mínimo esperado para uma iniciativa de tamanha relevância para os rumos da 
Educação Básica brasileira, o documento ignora questões chaves e prioriza alguns caminhos – 
como a expansão de escolas “cívico-militares” – que não possuem evidências empíricas sobre 
seus impactos na melhoria da aprendizagem dos alunos em escala nacional.

  □ Do ponto de vista do detalhamento, o material divulgado não discorre sobre 
elementos básicos do que normalmente se espera de um plano educacional, tais como: (i) uma 
visão clara de onde se pretende chegar, desdobrada em objetivos e metas, (ii) o sentido sistêmico 
do conjunto de políticas elencadas, mostrando como se articulam e interagem entre si e (iii) as 
diretrizes de formulação e implementação de cada um dos temas abordados. Nesse sentido, ao 
não dar a necessária clareza sobre o que o MEC pretende avançar como política pública para a 
Educação Básica, o documento é muito mais uma ‘lista de intenções’ do que, efetivamente, um 
plano à altura dos desafios do setor.

  □ Quanto ao conteúdo apresentado, surpreende que temas estruturantes e urgentes 
para a Educação Básica não tenham sido sequer mencionados. Por exemplo, não há menção 
sobre o novo Fundeb (principal mecanismo de financiamento da Educação Básica), sobre as 
políticas de alfabetização e tampouco sobre a criação de um Sistema Nacional de Educação. 
Ainda que parte destes assuntos estejam sendo trabalhados por outras Secretarias do Ministério 
da Educação (caso do Fundeb e da Política Nacional de Alfabetização), causa estranheza e 
preocupação sua ausência em um documento denominado ‘Compromisso Nacional pela 
Educação Básica’.

 • Outro elemento ausente no que foi apresentado pelo MEC são estimativas 
orçamentárias. Nem para as medidas que possuem algum indicativo de caminho concreto (caso, 
por exemplo, das sinalizações de continuidade de políticas e programas) isso foi feito, reforçando 
o caráter superficial do documento.
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  • Por fim, não houve menção de como a parceria entre MEC, Consed e Undime será 
mantida para a formulação, implementação e acompanhamento das políticas do ‘Compromisso 
Nacional’. Essa governança tripartite (União-Estados-Municípios) é fundamental para 
aarticulação das ações que dizem respeito à Educação Básica.
 A partir dessa visão geral, faz-se a seguir uma análise de cada um dos temas e medidas
elencados no documento.



3 ANÁLISE POR  TEMA



 • O ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ traz como primeiro tópico a 
Educação Infantil. Neste tema, apresenta três medidas: Reestruturação do ProInfância, 
Implementação dos Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil e Avaliação-Piloto da 
Educação Infantil.

 3.1.1 - Reestruturação do ProInfância:

  □ Apesar do acerto ao apontar no sentido da reestruturação do ProInfância e de dar 
celeridade às mais de 4 mil obras de construção de creches que precisam ser finalizadas, não há 
clareza no anúncio do MEC sobre como será feita essa reestruturação.

  □ No âmbito dessa medida, é fundamental o entendimento de que a construção de 
creches públicas via Governo Federal está longe de ser suficiente para garantir o atendimento da 
demanda de creches, ainda insuficiente no Brasil. Orientações e apoio aos Municípios para 
aprimorarem o diagnóstico e a gestão da demanda local, definirem critérios de priorização do 
atendimento e estabelecerem ações de expansão da oferta (via creches públicas ou 
conveniadas) são exemplos de ações relevantes que não foram abordadas.

  □ É importante também que as ações do Governo Federal visando ampliar o 
atendimento de creches leve em conta as questões demográficas, uma vez que o número de 
crianças de 0 a 3 anos no Brasil irá reduzir ao longo dos próximos anos.

  □ Por fim, ressalta-se a importância de que a reestruturação do ProInfância seja feita 
em conjunto com os Secretários de Educação dos Municípios, responsáveis diretos pela oferta 
de creches no Brasil. Na medida em que se aponta para uma reformulação significativa do 
modelo de expansão de creches, a articulação com os Municípios se faz absolutamente 
essencial para evitar que se repliquem os insucessos do ProInfância (já documentados pela 
Controladoria Geral da União4) e, ao mesmo tempo, se configure um desenho capaz de produzir 
resultados efetivos para uma etapa com importantes repercussões na trajetória escolar e de vida 
de uma pessoa.

 3.1.2 - Implementação dos Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil:

  □ O Ministério da Educação também acerta ao sinalizar para a continuidade do 
processo de implementação dos Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil, mas não 
indicou como pretende conduzir esta ação, que é de suma relevância para a melhoria da 
qualidade do atendimento das creches e pré-escolas do País.

  □ Tais parâmetros foram revistos ao fim de 2018, mas ainda podem ser aprimorados 
com maior detalhamento, sobretudo alicerçando-os em evidências sobre o que realmente 
contribui para o desenvolvimento infantil nesta etapa (e que não se restringem a insumos). 

4https://www.cgu.gov.br/noticias/2018/03/proinfancia-tem-baixa-eficacia-e-falhas-de-planejamento-aponta-cgu

3.1 EDUCAÇÃO INFANTIL
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Também nãoexistem indicadores para seu acompanhamento, elemento importante para que 
tenham consequências práticas. Estas seriam algumas medidas fundamentais para dar 
sequência ao processo de implementação dos parâmetros.

 3.1.2 - Implementação dos Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil:

  □ O Ministério da Educação também acerta ao sinalizar para a continuidade do 
processo de implementação dos Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil, mas não 
indicou como pretende conduzir esta ação, que é de suma relevância para a melhoria da 
qualidade do atendimento das creches e pré-escolas do País.

  □ Tais parâmetros foram revistos ao fim de 2018, mas ainda podem ser aprimorados 
com maior detalhamento, sobretudo alicerçando-os em evidências sobre o que realmente 
contribui para o desenvolvimento infantil nesta etapa (e que não se restringem a insumos). 
Também não existem indicadores para seu acompanhamento, elemento importante para que 
tenham consequências práticas. Estas seriam algumas medidas fundamentais para dar 
sequência ao processo de implementação dos parâmetros.

  □ Como apontado para o caso do ProInfância, o detalhamento desta medida 
também deve ser feito em conjunto com os gestores municipais.
 
 3.1.3 - Avaliação-Piloto da Educação Infantil

  □ A avaliação-piloto da Educação Infantil anunciada pelo MEC é positiva, já que esta 
ainda é uma etapa que carece de dados e informações sobre a qualidade dos serviços ofertados. 
Ressalta-se que esta ação começou a ser estruturada já em 2018, então é um importante sinal 
de continuidade dado pelo Ministério.

  □ Ainda assim, é importante dar maior clareza sobre o instrumento de avaliação que 
será utilizado e garantir que ele tenha robustez suficiente para, de fato, atestar a qualidade dos 
serviços. O indicado é que, já nesta primeira edição (“piloto”), o instrumento contemple a análise 
sobre insumos e processos empregados pelas creches e pré-escolas, assim como sobre os 
procedimentos pedagógicos adotados pelos profissionais da educação que atuam nessa etapa. 
Ainda falta o MEC confirmar este formato, bem como apontar os próximos passos da avaliação.



3.2 ENSINO FUNDAMENTAL
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 • O segundo tema apresentado pelo ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ é o 
Ensino Fundamental. O documento traz duas medidas: Formulação de política para correção de 
fluxo escolar e Revisão do Programa Mais Educação.

 3.2.1 - Formulação de política para correção de fluxo escolar:

  □ O Ministério anunciou que irá formular uma política focada em alunos que já 
repetiram e/ou estão em risco de repetência, com um programa de correção de fluxo. A ênfase 
seria na transição de etapas: da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental, 
do quinto para o sexto ano do Fundamental e do nono ano do Ensino Fundamental para a 
primeira série do Ensino Médio.

  □ Por mais meritória que seja a preocupação com o problema do fluxo escolar, um 
alerta que se levanta é sobre a natureza dessa ação, mesmo que ela ainda não tenha sido 
detalhada. Esse tipo de política é de responsabilidade direta das Secretarias de Educação dos 
Estados e Municípios, não devendo o Governo Federal sobrepassar sua atuação e ignorar as 
políticas locais. Ou seja, mais uma vez ressalta-se a importância de a política ser construída em 
parceria com Estados e Municípios e respeitar as atribuições de cada ente definidas na 
Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A política deve, então, ser de 
apoio às redes de ensino para suas ações de correção de fluxo, e não de atuação direta do MEC 
para solucionar a questão.

  □ Além disso, é importante que essa política de apoio incorpore esforços específicos 
para dois públicos distintos: os alunos que já estão em distorção idade-série (dois ou mais anos 
de atraso escolar) e os alunos que estão no caminho de ficar (já existem métodos preditivos para 
tal).

 3.2.2 - Revisão do Programa Mais Educação:

  □ O ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ traz também como medida para 
o Ensino Fundamental uma revisão do Programa Mais Educação (que se chama desde 2017 
“Novo Mais Educação”). No entanto, não há indicação do que seria essa reestruturação do 
programa.5 Ressalte-se, ademais, que este Programa já foi reformulado em 2017 e, portanto, é 
essencial que o MEC informe quais aspectos do desenho e/ou da estratégia de implantação 
precisam ser revistos.

  □ Vale ressaltar que essa medida também deve ter caráter de apoio do
MEC às Secretarias de Educação, respeitando as atuações de cada ente federativoe evitando 
sobreposições de programas com a mesma finalidade. O diálogo e a articulação com Estados e 
Municípios é, então, primordial. Por exemplo, seria indicado que o MEC estabelecesse diretrizes 
e orientações para programas locais de expansão da carga horária, dando apoio técnico e

5Em agosto de 2019, a imprensa divulgou que o Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação anunciou que pretende acabar com o Novo Mais
Educação, o que vai contra o anunciado no ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ de revisar o programa.
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/08/mec-quer-trocar-escola-integral-por-convenio-com-faculdades.shtml
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  □ Vale ressaltar que essa medida também deve ter caráter de apoio do
MEC às Secretarias de Educação, respeitando as atuações de cada ente federativo e evitando 
sobreposições de programas com a mesma finalidade. O diálogo e a articulação com Estados e 
Municípios é, então, primordial. Por exemplo, seria indicado que o MEC estabelecesse diretrizes 
e orientações para programas locais de expansão da carga horária, dando apoio técnico e 
financeiro para Secretarias que tenham ações com esse objetivo. O que deve ser evitado é a 
configuração de uma política única de expansão de carga horária, a ser adotada uniformemente 
em todo o País. Também é primordial que o programa esteja alinhado à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e que seu intuito não seja somente de ampliar o tempo na escola, mas de 
incorporar atividades pedagógicas que fortaleçam o aprendizado dos alunos.  

  □ Por fim, destaca-se a relevância de se manter a priorização do programa a escolas 
de nível socioeconômico baixo ou muito baixo.



3.3 ENSINO MÉDIO
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 • O Ensino Médio é o terceiro tema contemplado no ‘Compromisso Nacional pela 
Educação Básica’. Duas medidas são elencadas: Apoio à implementação do Novo Ensino Médio 
e Sustentabilidade e continuidade da Política de Ensino Médio em Tempo Integral.

 3.3.1 - Apoio à implementação do Novo Ensino Médio:

  □ É positiva a indicação do Ministério da Educação de continuidade do apoio à 
implementação do Novo Ensino Médio. No entanto, ainda não há indicações de como isso será 
conduzido.

  □ Uma das principais questões que devem ser consideradas é que a atuação do 
MEC deve ser de apoio técnico e financeiro às Secretarias Estaduais de Educação, sempre 
respeitando a autonomia dos Estados na implementação do Novo Ensino Médio.

  □ As ações de apoio do MEC devem envolver os principais elementos do Novo 
Ensino Médio: nova arquitetura curricular (com formação geral básica e itinerários flexíveis), 
fortalecimento e integração da formação técnica e profissional e expansão da carga horária da 
etapa nas escolas.

 3.3.2 - Sustentabilidade e continuidade da Política de Ensino Médio em Tempo 
Integral:

  □ Também é um destaque positivo a indicação de continuidade da Política de 
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). O programa, 
que tem por objetivo fomentar a expansão de escolas de ensino médio em tempo integral nos 
moldes da política implementada há mais de uma década no Estado de Pernambuco (com 
resultados expressivos), foi criado em 2017 no âmbito da chamada “Lei da Reforma do Ensino 
Médio” (Lei 13.415/2017).

  □ Ressalta-se que é importante que o MEC continue com os repasses para as 
escolas que já aderiram ao programa, continue a avaliação de impacto que está em andamento 
e, com seus aprendizados, expanda o programa por meio de novas portarias e/ou apoie os 
Estados a prosseguir com essa expansão.

  □ É necessário também que o Ministério da Educação disponibilize maior apoio 
técnico aos Estados para a utilização e aplicação correta dos recursos e instrumentos do 
programa.

  



3.4 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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 • O quarto tópico tratado no ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ é a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Duas medidas são elencadas: Programa de EJA Articulada 
à Educação Profissional e Tecnológica e Sustentabilidade e Implementação da BNCC e Nova 
Regulação de EJA.

 3.4.1 - Programa de EJA Articulada à Educação Profissional e Tecnológica:

  □ A ideia do MEC de melhor articular a Educação de Jovens e Adultos à Educação 
Profissional e Tecnológica é positiva, mas não houve explicações de como o Ministério planeja 
realizar essa medida. 

  □ Também não há menção no plano ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), que apoia financeiramente a 
manutenção e o desenvolvimento de novas turmas de EJA nas redes de ensino.

 3.4.2 - Implementação da BNCC e Nova Regulação de EJA:

  □ Não houve indicação de como será o apoio do MEC para a implementação da 
BNCC em turmas de EJA nos Estados e Municípios, tampouco o que significará uma “nova 
regulação de EJA” no Brasil.

  □ Mais uma vez aponta-se que, como a Educação de Jovens e Adultos é de 
responsabilidade direta dos entes subnacionais, eles devem participar ativamente das políticas 
desenhadas pelo MEC sobre o assunto. As ações do Ministério da Educação devem ir na linha 
de apoio a políticas locais, e não de determinação de uma política única para todo território 
nacional.

  



3.5 DOCENTES
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 • Outro tópico tratado no ‘Compromisso’ apresentado pelo MEC diz respeito aos 
docentes e gestores escolares da Educação Básica. São quatro medidas que constam no 
documento: Forma Brasil Docentes – Formação Inicial, Forma Brasil Docentes – Formação 
Continuada, Atratividade do Profissional Docente e Forma Brasil Gestão.

 3.5.1 - Forma Brasil Docentes – Formação Inicial:

  □ A única indicação do MEC a respeito da formação inicial de professores está em 
um slide apresentado de diagnóstico sobre o tema. É a construção de referenciais da atuação 
docente, para nortear as políticas de formação e carreira dos professores. Esta é, de fato, uma 
política de extrema importância, que deve ser conduzida em conjunto com o Conselho Nacional 
de Educação (CNE), Consed e Undime, além de contar com ampla participação da comunidade 
educacional em sua construção. O ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ não traz 
detalhes de como o MEC pretende avançar essa pauta.

  □ Diversas outras políticas relevantes e essenciais para a melhoria da formação inicial 
de professores não constam no ‘Compromisso’. Por exemplo, não há menção sobre a revisão 
do sistema de avaliação, supervisão, regulação e incentivos dos cursos de formação, aspecto 
fundamental para elevar a qualidade dos cursos de graduação voltados à docência. Outra 
possibilidade não citada no documento é a instituição de um exame que deve ser realizado após 
a graduação, para permitir que os postulantes à docência assumam funções do magistério – 
política já adotada em países que promoveram melhorias significativas na formação inicial de 
professores.

  □ Uma vez que o Ensino Superior está majoritariamente sob responsabilidade do 
Ministério da Educação, este é um dos tópicos em que o Governo Federal tem maior poder de 
influência e transformação. Por este motivo, inclusive, a ausência de indicativos mais claros sobre 
o que o MEC fará para melhorar a formação de professores é ainda mais preocupante.

  □ Deve haver ampla articulação entre as Secretarias de Educação Básica (SEB), de 
Educação Superior (SESU) e de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do 
Ministério da Educação na promoção de uma ampla política de formação inicial docente.

 3.5.2 - Forma Brasil Docentes – Formação Continuada:

  □ O MEC indicou que, para apoiar a formação continuada de professores, irá  
estabelecer trilhas de formação para os docentes por meio de cursos de ensino a distância. Essa 
medida, para além de já ter sido empregada por governos anteriores sem evidências de que é 
um caminho eficaz, vai na contramão do pacto federativo, uma vez que são os Estados e 
Municípios os responsáveis pela formação continuada dos professores. Nesse sentido, o MEC
não deveria formular cursos diretamente para os docentes, mas sim apoiar as redes de ensino
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na estruturação de seus programas de formação. Nessa linha, inclusive, o próprio Consed já 
elaborou, em parceria com a Undime, um consistente documento orientador para tais políticas6, 
que deveria servir de referência ao Ministério da Educação. 

  □ Ressalta-se, ainda, que as ações do MEC voltadas para apoiar a formação 
continuada de professores devem, necessariamente, estar articuladas com o Programa de Apoio 
à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC), que no seu próprio desenho 
já estabelece o tema como pilar estratégico para investimentos federais.

 3.5.3 - Atratividade do Profissional Docente: 

  □ Apesar do acerto em sinalizar para um dos mais importantes desafios da 
Educação Básica brasileira, o documento apresentado pelo MEC não traz nenhuma medida 
específica para elevar a atratividade da profissão docente no Brasil.

  □ O Ministério da Educação perde, assim, uma grande oportunidade para promover 
políticas estruturantes que poderiam elevar a atratividade da carreira docente no País, tais como 
o estabelecimento de processos de seleção mais rigorosos para ingresso nos cursos de 
formação inicial e políticas específicas para atrair jovens com alto desempenho no Ensino Médio 
para a carreira.

 3.5.4 - Forma Brasil Gestão:

  □ O ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ também não indicou políticas 
visando responder aos desafios apresentados no próprio documento, como incentivos à adoção 
de critérios de seleção de gestores escolares.

  □ Importante frisar que essa também é uma questão de responsabilidade direta das 
redes de ensino, então as ações do MEC devem ir no sentido de apoiar as Secretarias de 
Educação na revisão e nos aprimoramentos de suas políticas de seleção e formação dos 
gestores escolares.

  

6“Documento de considerações para orientar o aperfeiçoamento das políticas de formação continuada de professores à luz da implementação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).” Disponível em: http://www.consed.org.br/media/download/5adf3c0d134be.pdf



3.6 PROJETOS TRANSVERSAIS
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 Por fim, o ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ traz uma seção chamada 
“Projetos Transversais”, em que diversos outros tópicos são abordados. A seguir são 
apresentadas análises de cada um deles.

 3.6.1 - Programa de Inovação Educação Conectada:

  □ É importante a sinalização de continuidade do programa, que objetiva ampliar a 
conectividade à internet e o uso de novas tecnologias nas escolas brasileiras. No entanto, não há 
clareza a respeito de eventuais ajustes ou revisões na política que, por sua vez, ainda está em 
fase inicial de implementação.

 3.6.2 - Revisão das Avaliações Externas (SAEB)

  □ O MEC indica que fará a revisão das avaliações externas do SAEB, mas não 
aponta como pretende avançar com esta ação. Estas revisões são de extrema importância no 
momento atual, de implementação da BNCC em todas as redes de ensino do País. A ausência, 
por exemplo, de um cronograma dessas revisões e adaptações à BNCC é crítica.

  □ Chama a atenção também que não há indicação de revisão do ENEM, medida 
primordial para o sucesso da implementação do Novo Ensino Médio. Sequer há posição do 
Ministério da Educação a respeito disso.

 3.6.3 - Programa de Apoio à Implementação da BNCC – ProBNCC

  □ Este é outro ponto de relevante manifestação do MEC: a continuidade do 
ProBNCC. Não há clareza, porém, de quais serão as ações tomadas pelo Ministério.

  □ Seria importante que o MEC não tardasse a apresentar seu planejamento para o 
apoio à implementação da BNCC, uma vez que isso afeta o planejamento de todas as redes de 
ensino do País. 

  □ Importante frisar, novamente, que as medidas de apoio à implementação da 
BNCC devem considerar as particularidades de cada etapa da Educação Básica e respeitar a 
autonomia dos Estados e Municípios na sua execução.

 3.6.4 - Implantação da Escola Cívico-Militar

  □ O Ministério da Educação indica que o fomento às escolas cívico-militares está 
entre suas prioridades, mesmo sendo essa uma política sem qualquer indício de evidência 
positiva. O MEC usa, inclusive, uma comparação simples entre escolas militares, cívico-militares 
e civis para justificar sua política, sem levar em conta diferenças básicas entre elas, como o perfil 
dos alunos atendidos ou a condição de trabalho e jornada dos professores. Esse não é o tipo de
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evidência que deveria subsidiar uma política pública do Ministério da Educação. Se mais 
aprendizagem nas escolas públicas é o resultado esperado, um estudo de impacto deveria ser 
capaz de mostrar que o modelo cívico-militar é responsável pelo diferencial de nota do Ideb, 
independentemente de outros fatores.

  □ Entretanto, não há evidências do impacto da militarização das escolas públicas, 
diferentemente de tantas outras políticas, como inclusive algumas apontadas no próprio 
‘Compromisso Nacional Pela Educação Básica’ (ex. Educação Infantil, formação de professores, 
gestão escolar e Educação Integral).

  □ Pode ser que o motivo seja apenas mais segurança nas escolas, haja visto que o 
fator “disciplina” é um dos objetivos centrais do modelo. Ainda que se trate de uma característica 
importante para o bom aproveitamento escolar, não há evidências de que essa é a única (nem a 
melhor) forma de se garantir disciplina e segurança nas escolas. As boas experiências no Brasil 
mostram que escolas bem geridas também têm muito mais disciplina e segurança, sem ampliar 
a evasão dos alunos que não se encaixam no modelo militarizado e com o favorecimento de 
projetos pedagógicos mais colaborativos e sintonizados com as competências para o século 21.

  □ Esta é uma medida do MEC que utilizará recursos públicos para tentar beneficiar 
um conjunto muito pequeno de alunos, sem indícios de que terá resultado. Soa como uma ação 
educacional ligada às bandeiras políticas do Governo Federal, e não como uma tentativa séria de 
elevar a qualidade e a equidade da Educação Básica brasileira.

 3.6.5 - Trabalho em Rede para Articulação de Sistemas e Políticas Educacionais 
(CONSED e UNDIME)

  □ Conforme ressaltado diversas vezes neste documento, as políticas públicas 
federais da Educação Básica no Brasil devem ser elaboradas em parceria com Estados e 
Municípios. Neste sentido, é interessante o apontamento de melhorias na articulação do 
Governo Federal com os entes subnacionais.

  □ Ainda assim, não há indicação do Ministério da Educação sobre o que pretende 
fazer para que essa articulação exista com a devida qualidade. Por ora, trata-se apenas de uma 
intenção. Neste particular, ressalte-se que o documento sequer menciona o Sistema Nacional de 
Educação, o qual, segundo a Lei do Plano Nacional de Educação, já deveria ter sido instituído 
em 2016.

 3.6.6 - Edital do PNLD Conectado

  □ O ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ não indica o que o Ministério 
pretende fazer a respeito do “Edital PNLD Conectado”.
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 3.6.7 - Estudo para a avaliação de eventuais melhorias a serem implantadas no PNLD
 
  □ É importante que o MEC promova estudos para melhorias no Programa Nacional 
do Livro e do Material Didático (PNLD). Este é um programa relevante para as redes de ensino do 
País, mas ainda possui desafios e ineficiências. Por exemplo, sua centralização no Governo 
Federal acaba criando alguns entraves, considerando que todas as outras ações pedagógicas 
(ex. currículos, formação continuada, avaliações formativas) são de responsabilidade das redes 
de ensino. Isso tem ficado mais evidente no atual momento, em que as redes de ensino estão 
realizando readequações de seus currículos frente à BNCC. Mudanças no PNLD precisam ser 
muito bem estudadas e debatidas, para não haver prejuízo para os alunos.

  □ Ressalta-se também que o ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ não 
abordou o tão urgente tema dos próximos editais do PNLD, com cronogramas de ajustes dos 
livros e materiais didáticos à BNCC e à nova arquitetura do Ensino Médio. Por exemplo, o PNLD 
2021, cujo ciclo é o Ensino Médio, tem causado grandes preocupações nos atores 
educacionais. O tempo do programa está descasado com a readequação curricular das redes, 
uma vez que as editoras deverão apresentar seus materiais no início de 2020, enquanto os 
novos currículos da etapa ainda estão em elaboração. E mesmo nesse cenário, o fato de o edital 
do PNLD 2021 sequer ter sido divulgado traz forte risco de não haver tempo hábil para 
adequação dos materiais e dos livros de Ensino Médio das atuais disciplinas para as áreas do 
conhecimento.

 3.6.8 - Reformulação do Sistema do PDDE e Disponibilidade da Gestão Escolar

  □ O MEC não apresentou o que seria a “reformulação do sistema do PDDE e 
disponibilidade da gestão escolar”, mas aprimoramentos neste sistema são de extrema 
importância.

  □ Além disso, é fundamental que se promova um debate com as redes de ensino 
para possíveis ajustes no programa, uma vez que o contato direto entre Ministério da Educação 
e escolas pode acabar comprometendo políticas locais das Secretarias de Educação, causando 
sobreposição de projetos, por exemplo.

 3.6.9 - Aproveitamento do Conceito de Consórcios Municipais/ Arranjos de 
Desenvolvimento Educacional – ADE

  □ Esta é outra sinalização positiva do MEC, mas sem detalhamento sobre o que será 
feito. As práticas colaborativas entre Municípios têm tido sucesso em território nacional, e 
devem, de fato, ser fomentadas e apoiadas pelo Ministério.
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 3.6.10 - Aproveitamento da Capacidade Instalada dos Institutos e Universidades 
Federais

  □ Nenhuma medida concreta foi apresentada pelo Ministério da Educação a respeito 
do aproveitamento da capacidade instalada dos Institutos e Universidades Federais.

  □ Caminhar nessa direção pode fazer sentido, uma vez que haja capacidade ociosa 
para ser aproveitada. No entanto, é preciso que as atividades desenvolvidas nessas instituições 
estejam muito bem articuladas com o plano pedagógico das escolas da Educação Básica. Por 
isso, esse aproveitamento da infraestrutura federal precisa ser feito em articulação com as redes 
de ensino.

 3.6.11 - Rever os Programas da SEB - Educação Básica

  □ Este tópico do documento é bastante amplo e genérico, sem detalhamentos de 
quais são os programas e o que se pretende fazer com eles.

 3.6.12 - Comitê Permanente de Avaliação de Custos da Educação Básica no MEC
 
  □ Este é outro tema do ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ em que não 
há indicação concreta do que será feito.

 3.6.13 - Ações Articuladas entre o MEC, INEP, CAPES e FNDE (melhoria da gestão e 
coordenação das políticas da Educação Básica)

  □ O MEC indica no documento apresentado que irá implementar ações para 
melhorar a gestão e a coordenação das políticas federais da Educação Básica,
articulando melhor as autarquias federais responsáveis. Essa ação é relevante e positiva, mas 
ainda não há clareza de como será feita.

 3.6.14 - Devolução Tempestiva de Avaliação Externas do SAEB para Estados e 
Municípios

  □ Não foi indicado pelo MEC como pretende realizar a “devolução tempestiva” dos 
resultados das avaliações externas, mas frisa-se que é uma sinalização importante. Atualmente, 
os dados levam um longo período para chegarem às redes e escolas, reduzindo seu potencial 
de apoiar o trabalho dos professores, gestores escolares e Secretários de Educação.
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  □ Destaca-se que já houve esforço nesse sentido, liderado pelo INEP em 2015, que 
estruturou uma plataforma chamada “Devolutivas Pedagógicas” http://inep.gov.br/devolutivas. A 
plataforma organizava os microdados da Prova Brasil de modo a permitir uma fácil compreensão 
pedagógica e leitura dos resultados. 

  □ Além disso, há esforços positivos de Estados que estruturaram ao longo dos 
últimos anos plataformas de devolutivas pedagógicas das suas próprias avaliações, como por 
exemplo Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo.



4CONCLUSÃO



FALTA DETALHAMENTO E ADERÊNCIA A EVIDÊNCIAS
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 O ‘Compromisso Nacional pela Educação Básica’ traz alguns avanços, sobretudo por 
apontar desafios que realmente precisam ser enfrentados com urgência, sinalizar a continuidade 
de importantes ações e se descolar de pautas irrelevantes que vinham sendo defendidas pelo 
Governo Federal desde a campanha eleitoral.

 Contudo, conforme explicitado neste documento, do ponto de vista técnico o esforço ainda 
está muito distante daquilo que o País precisa para promover o tão necessário salto de qualidade 
na educação básica. Seja por falta de detalhamentos básicos ou, por vezes, falta de aderência 
às evidências e respeito ao pacto federativo, o documento não possui robustez para se sugerir 
que servirá de impulso para a promoção de avanços na Educação Básica brasileira.
 
 Tal cenário não só enfraquece o discurso de que o ‘Compromisso’ representa uma “agenda 
para a Educação Básica”, mas, principalmente, debilita a promessa do Governo Federal de que, 
na Educação, a Educação Básica seria a grande prioridade.
 
 Assim, se há alguma intenção do Governo Federal em fazer avançar na direção expressa no 
‘Compromisso’ (que, em sua maioria, aponta para caminhos desejáveis), é preciso que haja um 
urgente aprofundamento e detalhamento das medidas apresentadas. Ainda que insuficiente, 
trata-se de condição absolutamente necessária para conferir à iniciativa alguma chance de 
sucesso.
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