
Consultores especializados em educação, financiados pela UNESCO, 
divulgam nota de repúdio à SASE/MEC pelo cancelamento de pesquisa 

Nós, consultores selecionados pelo EDITAL Nº 01/2017/SASE/MEC, nos posicionamos contra o 
cancelamento da pesquisa para a qual fomos contratados e documentamos por meio desta nota o 
porquê de nosso repúdio. 

Somos vinte e nove consultores, especialistas na área educacional, e passamos por um processo 
seletivo para a “contratação de consultoria especializada para desenvolvimento de estudos sobre 
a estrutura e o funcionamento dos sistemas e redes de ensino existentes, de forma a subsidiar o 
processo de implementação do Sistema Nacional de Educação (SNE), por parte da SASE”, 
conforme o EDITAL Nº 01/2017, da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) 
do Ministério da Educação (MEC) [1]. 

O prazo para o envio dos currículos dos candidatos foi 25/02/2017. Após período de entrevistas 
por telefone, recebemos e-mail confirmando a aprovação no dia 10/03/2017, sendo informados 
sobre o abreviamento da agenda da SASE/MEC e a necessidade de início imediato da pesquisa.  

Após o envio dos documentos comprobatórios referente aos nossos currículos, todos nós, os vinte 
o nove consultores selecionados, fomos convocados para participarmos de uma reunião, em 
Brasília, no dia 04/04, onde foram feitos o alinhamento e a formação para o desenvolvimento do 
trabalho e seus instrumentos de pesquisa, com toda a equipe da SASE/MEC. 

As atividades? Seriam três, as quais foram muito bem expostas e detalhadas durante o curso de 
formação em Brasília: 

1. Identificar nos Estados, Distrito Federal e Municípios a existência de sistemas de ensino 
devidamente regulamentados. 

2- Pesquisar as características e estrutura dos sistemas de ensino e da gestão educacional das 
redes existentes. 

3 - Pesquisar existência de espaços de participação e mobilização social e instrumentos de 
colaboração entre entes federativos, com destaque para melhores práticas e experiências 
exitosas. 

Para tanto, uma plataforma online foi criada pela equipe técnica do MEC e apresentada em todos 
os detalhes de tutorial para o conjunto dos consultores, objetivando o preenchimento de um 
questionário, que seria como um diagnóstico, sobre cada uma das redes de ensino dos entes 
federados país. 

Os consultores atuariam em cada uma das unidades da federação, na orientação dos dirigentes 
para a coleta de dados sobre a estrutura, composição dos sistemas, redes de ensino e formas de 
colaboração existentes, por meio de diagnóstico disponível no chamado “Sistema Integrado de 
Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação”, o “SIMEC”, o qual todas as 
secretarias de educação do país devem ter acesso. Posteriormente, os consultores finalizariam a 
alimentação do sistema e o preenchimento dos diagnósticos de cada ente federado, realizando 
uma análise dos dados coletados, que seriam organizados, sistematizados e disponibilizados, sob 
forma de relatório para toda a sociedade no portal do MEC, podendo subsidiar futuros estudos, 
pesquisas e políticas públicas. 

Curso de formação feito, cartas de apresentação enviadas, ofícios [2] do MEC solicitando a 
colaboração do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), tudo pronto para mobilizar os dirigentes 
municipais no desenvolvimento deste trabalho. 

Após o curso de formação em Brasília, os consultores tinham, em média, duzentas secretarias 
municipais de educação para contatarem e um grande trabalho pela frente, com denso 
cronograma e prazo final de quatro meses. O levantamento e a sistematização dos dados 



envolveu contato com dirigentes municipais de todo o país, havendo um ou dois consultores 
responsáveis por cada estado, de acordo com a quantidade de municípios a serem investigados. 

A expectativa da SASE/MEC na reunião de formação foi clara: 100% dos municípios deveriam 
fazer parte da pesquisa. Critérios específicos foram definidos e apresentados aos consultores em 
relação aos objetivos, materiais, métodos e instrumentos do trabalho, inclusive quanto à 
plataforma online do SIMEC e quanto aos critérios e prazos para sistematização dos dados, 
focando a entrega do produto final. 

Saímos da formação no MEC com nossa agenda extremamente comprometida, cancelamos 
compromissos, viagens, alteramos nossa rotina pessoal e profissional para dar conta de nossa 
obrigação com a contratante (SASE/MEC) e a agência financiadora (UNESCO). 

Ao contrário do compromisso que os consultores demonstraram para com o contrato, o 
que se obteve em retorno da SASE/MEC foi um total descaso e desrespeito. 

Já na tarde do dia 13/04, logo antes ao feriado de Páscoa, foi enviado um e-mail aos consultores, 
informando o CANCELAMENTO DO EDITAL e DETERMINANDO QUE TODAS AS ATIVIDADES 
FOSSEM SUSPENDIDAS, IMEDIATAMENTE.  Finalizando com a seguinte informação: se a 
SASE/MEC considerasse necessária a abertura de novo processo seletivo, seria publicado um 
novo edital e todo o nosso processo de seleção, comprovação de documentos, reunião de 
formação em Brasília, contato e início da pesquisa junto aos dirigentes municipais de educação 
seriam descartados, pois abririam outro processo seletivo e, portanto, o edital e a nossa 
contratação, juntamente com o respeito pelo nosso trabalho, seriam simplesmente descartados. 

Além disto, no dia 12/04, ou seja, apenas um dia antes do e-mail informando sobre o 
cancelamento, quatro consultores/as estavam se dirigindo à Brasília para reunião na SASE/MEC e 
foram obstadas por um telefonema desta secretaria, subitamente informando que houve um 
imprevisto e solicitando que não embarcassem no avião – sendo que uma das consultoras já 
havia despachado a bagagem e esta ligação foi recebida ao entrar no avião, se sentindo 
extremamente constrangida ao ter que sair e ainda tendo problemas para conseguir rever a 
bagagem despachada. A consultora afirma nunca ter passado por nada parecido em toda sua vida 
profissional e que se sentiu violada, desrespeitada.   

Mas esta nota de repúdio não vem apenas com o intuito de divulgar a falta de compromisso 
do MEC frente aos contratos com seus consultores, pois não é apenas o contrato que o 
MEC parece estar descontinuando, mas também o próprio Plano Nacional de Educação 
(PNE). Vejamos o porquê desta colocação: 

O PNE foi aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, a qual prevê, no artigo 13, a 
instituição, EM LEI ESPECÍFICA, do Sistema Nacional de Educação (SNE), que seria responsável 
pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das 
diretrizes, metas e estratégias do PNE. Segundo o artigo 13, o poder público teria dois anos, a 
partir da publicação do PNE, para instituir a lei do SNE, ou seja: a lei deveria ter sido criada até 
junho de 2016. Contudo, isto não ocorreu e nem ao menos um projeto de lei do SNE foi tramitado 
no Congresso Nacional. 

A SASE foi criada em 2011 como uma demanda clara da Conferência Nacional de Educação de 
(CONAE/2010), que exigia do MEC uma ação mais presente na coordenação do trabalho de 
instituir o SNE. O papel da SASE é imprescindível para a construção do SNE, que deve ser feita 
de forma coletiva e democrática, buscando fortalecer fóruns nacionais, regionais e estaduais de 
diversas organizações que discutem política educacional no Brasil, estimular a produção de 
estudos acadêmicos sobre a área, ampliando as possibilidades de diálogo e pactuação entre 
gestores sobre diferentes aspectos e temas importantes para a educação brasileira (cooperação 
federativa, financiamento, avaliação, planejamento articulado, valorização dos profissionais da 
educação, fortalecimento das instância colegiadas, gestão democrática, enfim)[3]. 



A questão que queremos denunciar é quanto ao descompromisso com a agenda do PNE, pois foi 
divulgado, em agosto de 2015, ainda com o ministro Renato Janine Ribeiro, um texto criado pela 
SASE sobre instituir o SNE com uma agenda obrigatória para o país [4]. 

Segundo o documento, seria necessária a elaboração de vários projetos de lei para instituir o 
SNE, acordos, construção coletiva, propostas e diálogo, instituindo uma AGENDA que estabelecia 
um PRAZO para os debates e apresentação de contribuições até o fim de 2015, com previsão de 
uma consulta pública em três meses. Os projetos de lei deveriam ter sido elaborados entre janeiro 
e fevereiro de 2016, para tramitação no Congresso Nacional em junho. Após a aprovação do SNE, 
deveria ser estruturada até dezembro/2016 uma rede de assistência técnica para a adequação 
das leis que organizam os sistemas estaduais e municipais [5]. 

Teria sido esta agenda interrompida por motivos de crise de nosso contexto político-institucional? 

A pesquisa para a qual fomos selecionados e contratados foi criada pela SASE/MEC, que 
conseguiu aprovação de orçamento junto à UNESCO, a qual nos pagaria pelo trabalho após a 
entrega do produto final (relatório de pesquisa) e, portanto, o motivo de cancelamento da pesquisa 
não é financeiro. 

Nosso repúdio não vem apenas em relação à falta de comprometimento e ao desrespeito 
com a formação profissional, a agenda e o trabalho iniciado pelos consultores 
selecionados, mas vem também como uma indignação quanto à falta de compromisso e à 
descontinuidade de uma política pública, que é a implementação do Sistema Nacional de 
Educação (SNE), uma demanda amplamente discutida pela Conferência Nacional de 
Educação (CONAE) e instituída em lei pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 

A pesquisa produziria um diagnóstico de cada ente federativo, extremamente necessário para a 
construção do SNE, cuja agenda já foi extrapolada. Envolveria dirigentes responsáveis pelas 
redes de ensino de todo o país, trazendo uma repercussão nacional, com dados e relatórios que 
viriam a público e embasariam estudos, políticas públicas e outros projetos de lei. 

A sociedade deve ser informada quanto ao desrespeito desta agenda e, como profissionais da 
educação envolvidos neste processo, não podemos nos calar frente aos descasos e atrasos 
perante as leis educacionais, buscando medidas interventivas. 

“O sentido para a existência de um Sistema, por intermédio de uma nova forma de 
organização, é a garantia do direito de acesso e qualidade a educação a todos os 
brasileiros, com padrões nacionais e políticas capazes de levar o país a superar as 
desigualdades históricas no campo educacional” [6]. 

A tarefa do MEC seria justamente a de dar consistência ao SNE para a garantia do direito 
constitucional de educação, com diretrizes, metas, novos recursos financeiros, estratégias de 
manutenção e desenvolvimento para a educação básica e para o ensino superior, tudo isto em 
regime de cooperação (entendimento), colaboração (harmonia e participação), suplementação e 
redistribuição (de recursos financeiros) entre os entes federados. 

Compreendemos que não há motivos consistentes e suficientemente justificados pela 
SASE/MEC para cancelar o desenvolvimento de uma pesquisa deste porte. 

O edital contava com orçamento devidamente aprovado e financiado pela UNESCO, portanto, não 
seria esta a justificativa para a suspensão da pesquisa e o cancelamento do contrato com os 
consultores. 

Por telefone, a SASE/MEC nos informou que foi “uma decisão superior”. Via e-mail, nos foi 
informado que havia a necessidade de “ampliação das discussões” por parte da SASE, “a respeito 
dos temas a serem abordados no objeto da consultoria” e, também, a “indisponibilidade da 
ferramenta de pesquisa, que seria viabilizada por meio do Sistema Integrado de Monitoramento e 
Controle – SIMEC”. 



Perguntamo-nos sobre os reais motivos do cancelamento de uma pesquisa como esta, visto que a 
SASE/MEC havia instituído agenda para a implementação do SNE, que é sua prioridade, 
mantendo diversas discussões sobre os temas a serem abordados pelo objeto da consultoria, 
além de que a plataforma online criada no SIMEC, para o preenchimento dos dados coletados, foi 
apresentada e testada juntamente com os consultores e técnicos de informática, presentes na 
reunião de formação em Brasília. Os dirigentes da educação foram contatados via CONSED e 
UNDIME, por meio de ofícios [7] enviados diretamente a eles pela SASE/MEC. 

Enviamos esta nota de repúdio ao cancelamento de nosso edital, não apenas por estarmos sendo 
prejudicados individualmente – devido ao nosso prejuízo e constrangimento, ao cancelar reuniões, 
desfazer nosso trabalho, reconstruir nossa agenda e todo o aspecto moral que envolve o 
descontrato –, mas, o que mais nos inquieta e nos revolta é o descompromisso e a 
irresponsabilidade do MEC para com a implementação do SNE, cuja lei já deveria ter sido 
aprovada em junho/2016! 

Parece-nos que não apenas nosso edital será descartado, mas também o próprio PNE. 

Devemos nos preocupar com a continuidade da SASE e com o desenvolvimento das ferramentas 
operacionais que deveriam estar em curso para a implementação do PNE?  

Sim. E vamos denunciar quando o compromisso com nossas leis não for cumprido. 

Repudiamos o cancelamento de pesquisas que embasariam a construção do SNE, que foi uma 
demanda do PNE e que deve ser levada com a obrigação e a urgência que exige a situação 
educacional de nosso país. 

Não nos calaremos e buscaremos a divulgação do ocorrido na sociedade civil, alertando a 
sociedade acadêmica de pesquisadores da área educacional, buscando apoio para denunciar o 
descompromisso com as leis e agenda educacionais. 

08 de maio de 2017. 

Consultores que assinam esta nota: 

Nome RG 

Adriano Nascimento da Paixão 1650687 

Carmenisia Jacobina Aires 365 400  

Caroline Falco Fernandes Valpassos 1501513 

Elana de Abreu  Cardoso  Santos 1267744 

Fábio Araújo de Souza 12667303-7 

Iete Rodrigues Reis 7.818.314-5 

Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa 18.486.938-9 

Mariana Peleje Viana 459884980 

Raimundo Luiz Silva Araujo 1824970 

Regina Trindade Lopes 05699984-41 

Rosa Maria Sousa 846 145 

Rosalba Lopes 16.298.764X 

Sandra Silva Ungar  

Valdir Alves da Costa Filho 92002228965 



 

 
[1] Edital disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=60131-edital-01-
2017-914brz1139-pdf&category_slug=fevereiro-2017-pdf&Itemid=30192 
 
[2] Ofícios nº 41 e 42/2017/GAB/SASE/SASE‐MEC. 

 
[3] Sobre o papel da SASE: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-articulacao-com-os-sistemas-de-
ensino--sase/apresentacao, acessado em março de 2017. 

 
[4] Texto “Instituir um Sistema Nacional de Educação: agenda obrigatória para o país" disponível 
em: https://undime.org.br/uploads/documentos/phpqXDKwX_55b944e97a7d5.pdf, acessado em 
abril de 2017. 
 
[5] Sobre a elaboração desta agenda: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36419), 
acessado em março de 2017. 
 
[6] ABICAIL, C. A.; CURY, C. R. J.; DOURADO, L. F.; PORTELA, R. (convidados externos); 
LUCE, M. B.; MARQUES, B.; NOGUEIRA, Flávia (Ministério da Educação). O Sistema Nacional 
de Educação. Disponível em: http://pne.mec.gov.br/images/pdf/sase_mec.pdf, acessado em 
abril/2017. 
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