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O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO 

– SP, no desempenho de suas funções, aprovou na reunião ordinária do 

dia 05/12/2016 uma moção de repúdio contra a contra a PEC 55 (antiga 

PEC 241) e MP 746 (MP do Ensino Médio). 

Consideramos que a PEC 55 congela os gastos e 

investimentos da União por 20 anos, inclusive para saúde e educação, 

além de desastrosa em diversos aspectos, impossibilita o cumprimento 

do PNE - Plano Nacional de Educação e Lei Federal nº 13.005/2014. “O 

Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional dos próximos dez anos.  

O primeiro grupo do PNE são metas estruturantes para a 

garantia do direito à educação básica com qualidade, e que assim 

promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório, 

e à ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de 

metas diz respeito especificamente à redução das desigualdades e à 

valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O 

terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da 

educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam 

atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior. 

O Ministério da Educação se mobilizou de forma articulada 

com os demais entes federados e instâncias representativas do setor 

educacional, direcionando o seu trabalho em torno do plano em um 

movimento inédito: referenciou seu Planejamento Estratégico 

Institucional e seu Plano Tático Operacional a cada meta do PNE, 

envolveu todas as secretarias e autarquias na definição das ações, dos 

responsáveis e dos recursos.  

A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 também 

foi orientada pelo PNE”. Portanto, consideramos que o Plano Nacional de 

Educação seja parte da Estrutura de um Estado Nacional, construída a 



partir de participações locais, o que é profundamente desejável e 

oportuno, porque resulta do exercício de mobilização técnica e conta com 

o trabalho realizado pelo Congresso Nacional, que analisou e votou o 

Plano, suas Diretrizes e Metas.  

Em seu primeiro ano de execução, 2015, os Estados e 

Municípios adaptaram seus próprios ao PNE, inclusive o Estado de São 

Paulo, Lei Estadual nº 16.279/16, e o município de São Sebastião, Lei 

Municipal nº 2.327/15. Entre os Estados, apenas Minas Gerais e Rio de 

Janeiro ainda não sancionaram suas leis estaduais instituindo os Planos 

Estaduais de Educação.  

Esse procedimento vai em busca da equidade e da igualdade 

quanto a oportunidades educacionais oferecidas ao cidadão brasileiro, 

fundamental para a democracia e para a pujança econômica. O PNE, 

dentre muitas outras metas, prevê que o Brasil deve destinar 10% do 

PIB para a Educação, ou seja, prevê um aumento gradual, porém, 

considerável para os investimentos em Educação. 

No caso do nosso município, essa verba adicional é 

extremamente necessária, pois ainda não universalizamos o atendimento 

ao Ensino Fundamental, tendo em vista que atendemos, em todas as 

nossas escolas, sejam particulares ou públicas, a apenas 88% da 

população em idade escolar para o Ensino Fundamental, nossos prédios 

escolares estão lotados de turmas, além das que foram previstas pelos 

projetos arquitetônicos originais dos prédios escolares. Portanto, 

precisamos de vários novos prédios, meta descrita no Plano Municipal de 

Educação - Lei Municipal nº 2.327/15. Por sua vez, os cidadãos em idade 

de Ensino Médio têm apenas cerca de 45% das vagas necessárias e, 

apesar da responsabilidade maior pelo Ensino Médio ser dos governos 

dos Estados, a nós também interessa universalizarmos o atendimento a 

esse nível de ensino em nosso município, pois após a universalização, 

poderemos nos dedicar mais cabalmente à melhoria da qualidade.  

Assim, a PEC 55 condena o PNE a ser apenas mais um plano 

que não sairá do papel. 



Este Conselho Municipal de Educação entende também que a 

educação brasileira deve passar por uma drástica reforma. Porém essa 

reforma, por óbvio, deve ter a participação efetiva dos profissionais da 

Educação e não simplesmente se tornar realidade via Medida Provisória, 

instrumento reservado para colocar em prática medidas emergenciais, de 

forma verticalizada e esse parece não ser o caso.  

Em 1996, foi sancionada a atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei Federal nº 9.394, muito menos 

propedêutica e muito mais tecnicista do que a Lei nº 5.692/71, Lei de 

Diretrizes e Bases anteriormente em vigência.  

O processo de discussão da nova lei ocorreu no Congresso 

Nacional por anos a partir de propostas em tramitação, o discurso para 

justificativa falava em ensino centrado no estudante, tratado como 

aluno, e afirmava que anteriormente o ensino centrava-se no professor. 

A verdade é que a nova política educacional, definida pela Lei 

Federal nº 9394/96, não foca a aquisição de conhecimentos, mas prioriza 

apenas o desenvolvimento de habilidades intelectuais. Após 20 anos, 

tempo comumente considerado suficiente para se analisar uma proposta 

educacional, verificamos que os estudantes brasileiros, ao final da 

Educação Básica, conseguem comprovar índice de aproveitamento 

inferior aos computados há 20 anos atrás, o que evidentemente, deveria 

provocar uma ampla discussão, envolvendo toda a sociedade para avaliar 

a atual política e, quem sabe, em função dos resultados alcançados, 

MUDAR SUA DIREÇÃO, alterá-la.  

A Medida Provisória 746, tolhe o direito da sociedade à 

discussão, desconsidera todo o grande esforço nacional mencionado 

acima e, pior que tudo, aprofunda a tendência tecnicista proposta pela 

Lei Federal nº 9.394/96, além de sua execução ser impossível, em 

função da necessidade de investimentos que o orçamento não propiciará, 

inclusive em função da PEC 55. 

Os Conselhos de Educação, aliás, foram desprestigiados e 

suas posições desconsideradas para a elaboração do texto dessa Medida 



Provisória, uma das funções dos Conselhos é justamente subsidiar o 

planejamento de novas leis, mas a MP não ouviu esses órgãos.  

Além disso, defendemos que as políticas na área da Educação 

devem ser de Estado e não de governo, ou seja, devem ter continuidade 

independentemente do partido que estiver governando, não tendo 

espaço para mudanças radicais que agradem este ou aquele partido. 

Como exemplo, a comunidade dos profissionais da educação 

tem defendido por décadas que a educação básica deve ter como 

objetivo a formação integral do ser humano e a ideia que a educação 

básica deve formar prioritariamente mão de obra é incoerente, pois 

atende aos interesses dos empregadores, mas não atende aos interesses 

da sociedade.  

Um governo, portanto, não pode desconsiderar décadas de 

debate e lutas por uma educação cidadã para promover seu ponto de 

vista. Evidentemente, é dever do Estado investir em cursos 

profissionalizantes com essa finalidade, porém, essa formação não deve 

substituir a formação cultural e científica tão almejada por nossa nação.  

A MP, ao criar percursos formativos que poderiam ser muito 

satisfatórios, ao invés, permite que os estudantes troquem sua formação 

científica e cultural por uma profissionalizante. O impacto dessa medida é 

assustador já que a tendência é que apenas pessoas com poucos 

recursos façam essa opção, visto que abster-se de uma educação que se 

aprofunde em linguagens, ciências e matemática reduzirá as chances de 

um estudante prosseguir seus estudos.  

A proposta, portanto, condena estudantes de baixa renda a 

serem profissionais técnicos, no máximo, enquanto os estudantes de 

famílias mais abastadas terão as oportunidades necessárias para 

prosseguirem os estudos se assim desejarem. Quanto a esse ponto, 

defendemos que a formação profissionalizante deve estar à disposição de 

quem a queira, mas sem fazer parte da educação básica. A MP ainda 

abre brechas para que pessoas que não possuem formação obtenham 



licenças permanentes para lecionar, entregando a educação de nossos 

jovens às mãos de pessoas sem o devido preparo. 

Assim, este Conselho Municipal de Educação, por julgar 

impreterível a participação social propositiva, durante a elaboração de 

políticas públicas, ou seja, participação de entidades de classe, 

organizações da sociedade civil, entidades gestoras nos entes federados 

e suas subsidiárias, e que sejam promovidos intensos debates e estudos 

de impacto a respeito das medidas que podem ser adotadas; repudia a 

MP 746, por seu caráter arbitrário e por sua evidente 

inconstitucionalidade e lamenta o efeito destrutivo da PEC 55. 
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